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Tisztelt Szőregiek!
A népi mondás szerint a májusi eső aranyat ér, de kezd egy kicsit sok lenni belőle. Az eső sártengerré
változtatta a Monti-parkot, a majálisunk előtti napon, ezért a művelődési házban tartottuk meg az
eseményt. Az udvarán több mint 250 főre főzött, 12 csapat, marhapörköltet. A pörkölteknek nem ártott, hogy a csapatok egymás közelében voltak, sőt kimondottan jó volt, hogy egymással könnyebben
barátkoztak, beszélgettek a főzőmesterek. Folyt a kölcsönös kínálgatás, tréfálkozás. A felkért zsűri
teljesen anonim módon alkotott véleményt a pörköltekről. Az idén a jók között a legjobb, a Szőregi
Sárkányhajósok csapata lett, a második a Fábián-csapat, és a harmadik a Szőregi Nyugdíjasklub csapata. Gratulálunk minden csapatnak, mert a pörkölt láthatóan mindenkinek nagyon ízlett, senki nem
maradt éhesen. Közben a nagyteremben folytak az előre bejelentett programok, kicsik és nagyok léptek fel, volt kézműves foglalkozás, az udvaron tele volt az ugrálóvár. Köszönjük minden fellépőnek,
és nézőnek, hogy megtisztelték a majálist, a művelődési ház dolgozóinak, hogy zökkenőmentesen
levezették a rendezvényt.
Szerencsésebbek voltak a városi majális rendezői, mert a felújított újszegedi Liget alkalmas maradt a vendégek fogadására. Akik ezt a rendezvényt választották, egy nagyon fontos bejelentés tanúi
lehettek. Dr. Botka László, városunk polgármestere bejelentette, hogy Szeged Megyei Jogú Város
bevételei, az első féléves adatok, és az országos gazdasági előrejelzés szerint is, legalább egymilliárd, azaz 1000 millió forinttal magasabbak lesznek, mint februárban terveztünk. Indítványt tett arra,
hogy Szeged MJ Város Önkormányzata, hozzon olyan határozatot, hogy ettől az évtől kezdődően, az
ilyen növekmények egyik felét kötelezően szociális kiadásokra, másik felét a korábban tervezetteken
túli, a közösséget szolgáló fejlesztésekre költsük el! A Közgyűlés 2019. május 17-i ülésén ennek
megfelelően módosította a korábban, akkor hozott rendeletét, amikor a kormány megszüntette az önkormányzatoknak szociális támogatásokra szolgáló keretét. A rendelet a saját forrásból, az idén már
600 milliósra nőtt kerethez adja hozzá a javasolt, 450 milliós összeget, két új támogatási forma bevezetésével. Az egyik az idősek helyzetén kíván javítani, hiszen a gyógyszerek, az étkezés, a gondozás
költségei növekedtek az év folyamán, ezért minden szegedi lakóhellyel rendelkező öregségi nyugellátásban részesülőt, vagy öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a Nyugdíjfolyósítótól egyéb ellátásban,
illetve időskorúak járadékában részesülőt, az Idősek Világnapja alkalmából kifizetett támogatásban
részesíti. Az adataink szerinti 34 300 főnek semmit nem kell tennie, a támogatás megkapásáért, mert
a Nyugdíjfolyósító adatbázisából megkapjuk a címüket, és az idei 10 000 Ft-tal, a postás fog bekopogni hozzájuk!
Mivel Szeged MJ Város Önkormányzatának az idősek mellett, a jövőt jelentő fiatalok, a gyerekeket
nevelő családok mindegyike, függetlenül azok anyagi hátterétől, fontos, ezért a másik új támogatási forma az általános iskolás gyerekek családjainak juttat gyerekenként 10-10 000 Ft-ot. Sajnos, a
becsült 10 700 fő körüli tanuló címeit a Szegedi Tankerület nem tudja átadni, ezért felhívom szüleik figyelmét, hogy ahhoz, hogy a támogatást megkapják, 2019. május 21. és 2019. szeptember 15.
között, kérelmet kell benyújtaniuk. Ezt megtehetik elektronikus formában, és a megfelelő űrlapot
papír alapon kitöltve is, az önkormányzat minden kirendeltségén, így a szőregin is, a Szerb utca
21-ben. Kérem, hogy minél előbb tegyék meg, mert aki 2019. július 31-ig benyújtja a kérelmét,
annak 2019. augusztus 31-ig, azaz a nagy bevásárlások idejéig, míg azoknak, akik utána adják be,
csak szeptember 30-ig kézbesítik azt. Kérem, hogy értesítsék erről az iskoláskorú gyerekeket nevelő
szomszédaikat, hogy nehogy lemaradjanak! A támogatás nem csak erre az évre szól, hanem beépül a
mindenkori támogatási rendszerbe!
Személyesen nagyon örülnék, ha kormányunk, akik folyamatosan arról számolnak be, hogy szárnyal és növekszik a gazdaság, és ez többletbevételekhez vezet a költségvetésben, valamilyen módon
ezt a nem tervezett növekmény legalább felét, az egészségügy, a közoktatás, vagy a legelesettebbek
támogatására fordítanák!
Üdvözlettel:

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati képviselő
tel.: +36 20 295 66 21 • E-mail: berkesi.otto@szeged.eu
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AZ ÓVODA KÖRÜL
A Magyar Utcai Óvoda fontosabb eseményei
A beiratkozás ismét április végére
került. Köszönjük azoknak a szülőknek, akik az óvodánknak és az itt
dolgozó pedagógusoknak és dajka
néniknek bizalmat szavazva beíratták hozzánk legdrágább kincsüket,
a gyermeküket, így ismét egy újabb
csoport kezdheti meg a következő
tanévet.
Majálisra az esős idő miatt rendkívüli módon a Tömörkény István
Művelődési Házban gyűltünk össze.
Bár nem volt olyan hatalmas terület,
de a megjelent gyerekek örömmel
vették birtokba a már nem ismerős
színpadot és mutatták meg fölkészültségüket, ügyességüket és adták
át lelkesedésüket a megjelent Szőregi lakosoknak. A hatalmas tenyerek
mindenki szemét rájuk irányította,

a ritmusos zene pedig sokak lábát
mozgásra indította. Köszönjük a
megjelent óvodások szüleinek, hogy
egészségesen, mozgással együtt
kezdhettük a napot!
Fényképészünk, Kriszta, egyéni
és csoportképeket is készített. A fotók között lettek komolyabb és mókás képek is, megmutatva ezzel, azt,
hogy milyen sokszínűek és sokoldalúak is vagyunk.
Anyák napjára természetesen
mindhárom csoportunk nagyon odaadóan és titokban készült. A legkisebbek is nagyon bátran mondták
el verseiket, énekelték el dalaikat.
A kicsit nagyobbak már komolyabb
műsorral és ajándékkal örvendeztették meg az anyukákat és a nagymamákat. A legnagyobbak már nagyon
komolyan vették ezt az ünnepet.
Visszaszámolták a napokat, hogy

mikor köszönthetik föl édesanyjukat, mikor adhatják át a nekik készített ajándékokat, és vajon hogy fog
sikerülni? Meg tudták tartani heteken keresztül a titkot, hogy tényleg
igazi meglepetés legyen a legdrágább anyukának!!!
Bozsik program is sikeresen és a
gyerekek számára élményekkel teli alkalommal fejeződött be. Óvodánkból
hét fiú vett benne részt egész évben.
Madarak fák napját mindenki
csoporton belül tartotta meg a csoport beállítottságának és korának
megfelelően.
A Kövér Bála Bábszínházban
az utolsó előadáson Benedek Elek
meséiből nézhettünk meg hármat.
Most sem kellett csalódnunk, mert
a már megszokott színvonalú produkciókat láthattunk
mindegyik
történet kapcsán.
A városban járva
alkalmunk
volt
körbejárni az óriás
tortát a Klauzál téren. A képek nézegetése közben fölelevenítettük, hogy
merre is jártunk az
év során és mennyi
szegedi épületet
ismernek már óvodásaink. Ez nagy
büszkeséggel tölt el bennünket!
Papírgyűjtésünk az aktív szülőknek és néhány lelkes Szőregi lakosnak köszönhetően szép eredménnyel
végződött!
A használt étolajat továbbra is
gyűjtjük, ezzel is mutatva környezettudatos gondolkodásunkat.
Kamaravarázs előadást is idén
utoljára nézhettünk. Itt mindenki
élőben hallhat klasszikus zenét az
óvodán kívül is, hogy még inkább
megalapozzuk a gyermekek zenei
ízlését.
Májusra tervezett programjainkra mindenki izgatottan készül,
úgy mint a ballagásra és a kirándulásokra is.
Köszönjük hogy elolvasták az
óvodánk programjainkról szóló cikket!
Az óvoda dolgozói

A Szerb Utcai Óvoda hírei
Események sokasága tarkította május hónapunkat, a csodás
tavasz sok programmal ajándékozott meg bennünket.
Érzékenyítő foglalkozás
Óvodánkba Apci Ferenc és az
ő vakvezető kutyája Natasa
látogatott el. A fogadtatás leírhatatlan volt. A gyerekek hatalmas örömmel és szeretettel

köszöntötték őket. Lelkesen vettek
részt kérdezz-felelek játékokban.
Nagyszerű élmény volt, hogy megtapasztalhattuk személyesen egy kutya vakvezetési képességeit. Sok ismerettel gazdagodtunk, amit kamatoztatni tudunk a későbbiek során.

Játék után pogácsát sütöttünk közösen, s amíg sült a finomság, addig a
mamáknak előadtuk az anyák napi
műsorunkat. A nagyszülők örömmel
fogadták kezdeményezésünket.

Majális

Bensőséges várakozással készültünk
csoportonként az anyák napi műsorokra.
Az édesanyák és nagymamák
meghatottan hallgatták a gyermekeket, fogadták a saját kézzel készített
kis ajándékokat.

Óvodánk is képviseltette magát a
Szőregi Majálison, reggeli tornát tartottunk a lelkes közönségnek és a pörköltfőző versenyen is részt vettünk.

Anyák napja

Bábszínház

Néptánc
Óvodánkban heti rendszerességgel
elkezdődött a néptánc oktatás. A
játékos foglalkozás népszerű a gyerekek körében, mely komplexen hat
az egész személyiségükre. A foglalkozásokon népi mondókákat, körjátékokat, dalokat ismerhetnek meg az
érdeklődő gyerekek.
Lovaglás
A programunk keretében mindhárom csoportunk ellátogatott a lovardába. Nagy örömmel és már félelem
nélkül szálltak nyeregbe, élvezve
minden pillanatot. Már ismerik a
lótartás alapjait, a biztonsági szabályokat a gyerekek.
Anyák napja a Szőregi Nyugdíjas
Egyesület délutánján
A Szőregi Nyugdíjas Egyesület
meghívásának tett eleget óvodánk
Katica csoportja. Dalokkal, versekkel lepték meg a kedves megjelenteket. A szeretettel adott kis műsor
visszatükröződött a meghatódott,
könnybe lábadt idősek arcán.
Mamás délelőtt
Anyák napja alkalmából meghívtuk
a nagymamákat az óvodába, hogy
ők is bepillantsanak mindennapjainkba. Az ovisok izgatottan és boldogan készülődtek a mamák fogadására, s előre tervezgették, hogy melyik játékkal fognak együtt játszani.

Május hónapban két csoportunk
is ellátogatott a Kövér Béla Bábszínházba, ahol mesejáték előadást
tekintettek meg. (A hóember, aki
találkozni akart a nappal) Nagy izgalommal várták a gyerekek az előadásokat.
Mesedélelőtt a bölcsődében
Ellátogattunk a Szőregi Bölcsődébe, ahol az óvó nénik meglepetéssel
készültek a gyerekeknek, egy zenés
bábelőadással. (A három pillangó) A
közönség kerek szemekkel figyelte az előadást. A mese után együtt
énekeltek, mondókáztak az óvó nénikkel.
Kirándulás a Vadasparkba
Nagy izgalommal várták a gyerekek
az óvodai kirándulást. Kisvonattal
utaztunk, a Szeged Napja alkalmából ünneplőbe öltözött várost is
megtekinthettük. Nagy élmény volt
látni a sok színes zászlót, a virágokkal ékesített Belvárosi hidat, a tavaszi pompában virágzó parkokat, a
híres-neves épületeket.
A Vadasparkban kis térképészekre bíztuk az útvonalkeresést, ami
nagy örömöt jelentett számukra és
felelősséget. Sorra jártuk a különféle
kontinenseken élő állatokat, közben
figyeltük mozgásukat, megbeszéltük
életmódjukat, táplálkozásukat.
Május-június tervezett
programjaink:
• Truffaldino színház
• Nagy odafigyeléssel, sok-sok
munkával készülünk a Ballagásra.
Tanuljuk a verseket, a szerepeket,
az énekeket, táncokat, hogy minél
színesebbre sikeredjék a búcsúzás.
• A Gyermeknapra vidám programokkal, színházi előadással készülünk. Sor-, és ügyességi versenyekbe és játékokba kapcsolódhatnak be azok, akiknek kedvük lesz.
• A település életében igyekszünk
aktívan részt venni. Készülünk a
Rózsaünnepre, melyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tisztelt Szülők!
Bölcsődei beiratkozás időpontja:
2019. június 3.-2019. június 7.
Helyszín: Szeged-Szőreg Szerb u. 21.
Telefonszám: 06-70-708-6612

ISKOLAI ÉLET
Beszámoló az „Iskolakert pályázatról”
2008-ig volt iskolakertje intézményünknek, a technika órák keretében művelték a tanulók a területet.
2009 óta ez a telephely már nem
tartozik iskolánkhoz. 2010/2011
tanév óta ÖKOISKOLA vagyunk
2016 évben kaptuk meg az örökös
ÖKOISKOLA címet. Az Országos
Iskolakert-fejlesztési program Iskolakert Alapozó Alprogram 2019
pályázati lehetőség nyitotta meg az
utat számunkra, hogy újra legyen iskolakertünk. I. Kezdő1 kategóriában
nyújtottuk be pályázatunkat.
A Szőregi Kossuth Lajos Általános
Iskola iskolakertje az iskola melletti
gyepes területen került kialakításra.
A pályázat sikerességéről kapott hír
után a szülők segítségével 90 bokor-

rózsa tövet ültettünk el a járda melletti területre. A rózsatöveket Godzsák
Zoltánné Rózsahölgytől kaptuk. Ez
nem véletlen hisz a Szőregi rózsatő
Hungaricum. Köszönjük neki a sok
segítséget, folyamatos támogatást.
A rózsák sövényként határolják el a
kertet az utcától. Ezzel is szeretnénk
hozzájárulni a településrész rendezettségéhez és virágosításához.
A rendelkezésre álló területen 6 db
1,5 m x 5 m-es ágyást alakítottunk
ki. A nyolcadikos fiúkkal kiástuk az
ágyások keretét. Komposztot és az
ideszállított földet kevertünk hozzá.
Az ÖKO szakkörön a lányokkal beültettük eperrel az elkészült területet.
Az eper sorok közé hagymát duggatunk. (Az eper ültetéséhez késő van,
de megtapasztaljuk, hogy mi lesz az

eredmény.) A rózsatövek körül jól
fejlődnek a gyomok már kétszer kitisztították a gyerekek technika órán.
A gyomokat a felállított komposztálóba hordtuk. Egy ágyás köré nem
jut szegélykő, ide egy apró rózsafajt
ültetünk határolóként. Ez az ágyás
lesz a rózsatermesztést mintázó terület most néhány vadrózsatő kerül
bele. Ősszel tanuljuk a rózsaszemzést rajtuk. Levendulát is ültetünk
ebbe az ágyásba.
2019. 04. 30-án érkeztek meg az
eszközök és a magcsomag. A jó
minőségű, sokféle szerszámot használjuk. A dughagymák a talajban
vannak a magok egy része is nem
sokára a helyére kerül. Április elején
járt nálunk Izolda és a biokertész tanácsadó sok jó ötletet
kaptunk. Őszre málnatöveket ültetünk
az épülethez közeli
oldalra.
Mogyoró
kerül a pihenőhely
határára. Az iskolakert az életünk része
lett. A negyedikes
ÖKO szakkörösöktől
a
nyolcadikosokig
mindenki
segített
már az alakításában.
A kert névadását és logótervezését
a következő tanévre halasztjuk. Kerekes Pálné munkatársnőm, már tervezi, hogyan alakítja a technika tanmenetet és az órarendet, hogy a kertművelés ismét a része legyen. Őszre
már a környezetismeret és természetismeret tantárgyak tanítása során is
tudunk a kertben szemléltetni.
A fenntarthatóságra nevelésre remek lehetőségeket nyújt a kert. A
komposztálás, vegyszer mentesség,
talajvédelem, ökológiai szemlélet, a
tudatos vásárlás, a helyi termények.
A tanulók többsége örömmel tevékenykedik. A képességfejlesztés,
pályaorientáció, munkára nevelés
hasznos és új színtere a kert. A rózsatermesztés hagyományának megőrzése is a célunk.

Nagyon pozitív, segítőkész a szülők
hozzáállása a kert létrejöttéhez. A rózsaültetésre is sokan eljöttek, felajánlásokat kapunk, számíthatunk a szülőkre.
Szinte pillanatok alatt kész lettünk az
ültetéssel, hisz sok szorgos kéz ásta a
gödröket, ültette, locsolta a töveket. A
kollégák is támogatják, és fokozatosan
beépül az életünkbe a kert. Bízom benne, hogy ha kész lesz a pihenő része is
kedvelt helye lesz a közösségnek.

Terveink között szerepel még egy
rózsafuttató kapu felállítása. Vetésforgó megvalósítása. Zsebkert mindenkinek. Raklap bútorokból egy pihenő,
rész kialakítása. Kerttel kapcsolatos
témanap, projekt hét tervezése, szervezése. Sok örömteli óra, amit gyerekek
és felnőttek együtt töltünk a kertben.
Konkolyné Bárkányi Ibolya
témafelelős

„Sokszínű Iskolakert” Vándorkiállítás
a Kossuth-ban
„Sokszínű Iskolakert” Vándorkiállításnak ad otthont néhány napra a
SZEJKI Kossuth Lajos Általános
Iskola aulája. Az iskolakertben nevelünk, növényeket és gyermekeket
egyaránt. A kiállítás bemutatja, hogy
az iskolakertben végzett tevékenység milyen sokszínű lehet. Tág teret
biztosít ahhoz, hogy minden kerti
közösség megvalósítsa elképzelése-

it, saját adottságaihoz, érdeklődési
köréhez igazodva. Néhány cím a kiállítás anyagából: Gyakorlati életre
nevelés. Természettudományok és
iskolakert. A kiállítási anyagát az
Iskolakertekért Alapítvány állította
össze létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatta.

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola,
mint Bázisiskola
2011 évben iskolánk elnyerte a
Vöröskereszt Bázisiskola címet.
Nagyon fontosnak tartjuk a növendékeink képzését, felkészítését az
elsősegélynyújtásra és az egészséges életmódra. Órai és órán kívüli
foglalkozásokat tartunk. Szakköri
tevékenység is működik heti rendszerességgel. Már negyediktől lehet
jelentkezni, aki többet szeretne tudni
hogyan, kell ellátni az esetleges sérüléseket, Ambu-babán gyakoroljuk
az újra élesztést. Csoportunk részt
vesz minden olyan projekt napon,
ami kapcsolódik profilunkhoz. Rövid bemutatókat tartunk a jelenlévőknek. Ilyenkor bárki kipróbálhatja magát, részt vehet a szimulációs
gyakorlatban. A szakkörre járó diákok közül alakul ki a versenycsapat. Minden évben részt veszünk a
Magyar Vöröskereszt felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó
Versenyen. Elszántan készülünk a

megmérettetésre. Ebben az évben
március 27. rendezték meg a Területi versenyt, amin a „Szívdobbanás
másodszor” csapatunk II. helyezést
ért el. Az eredményt Tóth Péternek
(8. b) aki a csapatkapitány volt és
a csapattagoknak: Tóth Lászlónak
(8. b), Szekeres Lilinek (8. b) Flórián Adélnak (8. b), Török Dórinak
(7. a) osztályos tanulóknak köszönjük. A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és
gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körű tanítása és a humanitárius
szemlélet terjesztése. Szemünk előtt
tartva a célt, gyakorlunk tovább és
várjuk a jelentkezőket, akik szívesen
csatlakoznak a Vöröskeresztes szakkör tanulóihoz.
A beszámolót készítette:
Sandrik Ágnes
Vöröskeresztes tanárelnök
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Erdei iskolában (Mátrában) a 4.a osztályosok
Április közepén a 4. a osztály minden
tanulója egy hetes erdei iskolai programon vett részt Rózsaszentmártonban, Magyarország északi részén, a
Mátra dél-nyugati határán fekvő kis
településen. Amikor hétfőn délelőtt
megérkeztünk a falu határán körben
végighúzódó magaslatra, csodálatos látvány tárult szemünk elé. Izgatottan foglaltuk el a szállásunkat,
rendezkedtünk be az emeletes ágyas
szobákban, játszottunk vidáman az
udvaron. Már az első délután kézműves foglalkozás várt a lelkes csapatra,
a fazekasság rejtelmeibe tekinthettünk be. A hét minden napjára jutott
valami érdekesség, sütöttünk kenyérlángost, fontunk kosarat, méhészetbe

látogattunk, nagyokat túráztunk. A
falu szélén emelkedő Somlyó hegy
csúcsáról nézve országrésznyi panoráma tárult szemünk elé: nyugaton a
Cserhát hegyei zárták le a látóhatárt,
keletre a Kékes ködösen kéklő lankás
vonulatáig is elláttunk. Nagyon gyorsan eltelt az erdei iskolában töltött 5
nap, élményekkel és új ismeretekkel
gazdagodva érkeztünk haza péntek
estére.
Köszönjük Talpai Brigi szüleinek,
hogy sikeresen pályázhattunk erre a
programra és Tarjánné Piroska néninek, hogy elkísért bennünket.
Bányainé S. Gabriella
és a 4. a osztályfőnök
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Sikerek a Kossuthban
„Makkosmatek” matematikaversenyen eredményesen szerepelt tanulók:
Májernik Lili 6.a 6. hely. Felkészítő tanár: Kamarásné Elek Cecília
Kiss-Beck Tamara 8.a 3. hely. Felkészítő tanár: Kerekes Pálné
Tudásbajnokság matematikaversenyen Juhász Kinga 7.a osztályos
tanuló „Arany fokozatot” szerzett,
és bejutott az Országos fordulóba.
Felkészítő pedagógusa: Kamarásné
Elek Cecília
Térségi Helyesírási Versenyen 3.
hely Fazekas Zsófia Felkészítő tanító: Baranyiné Mészáros Edit
Térségi
Matematikaverseny
1. hely Lipinszki Balázs; 3. hely
Dormány Flóra
Mindkét tanuló a szentesi megyei
döntőbe jutott, ahol Lipinszki Balázs
a 8. helyen végzett. Felkészítőjük:
Baranyiné Mészáros Edit

Térségi Kazinczy Szépkiejtési
Verseny 1. hely Pál Balázs, továbbjutva a megyi versenyen 5. helyezést
ért el. Felkészítő tanító: Baranyiné
Mészáros Edit
A Kis Fürkész természetismereti-természetvédelmi versenyen
induló alsós csapat az országos
döntőbe jutott. A csapat tagjai:
Dormány Flóra 3.a, Kőmíves Eszter 3.a, Varga Tamás 3.a, Kurai
Ábel 4.a osztályos tanulók az országos döntőben harmadik helyezést értek el.
A felsőből az „Állati Vad Fürkészek” csapata: Dormány Sára Zsuzsanna, Kőmíves Kende Benedek,
Pópity Vladimír 5. b, Rácz-Komlósi
Glória Lotti 6. a osztályos tanulók
másodikak lettek.
Felkészítő pedagógus:
Konkolyné Bárkányi Ibolya

SIKERES KÍNAI NYELVVIZSGA
a kossuthos tanítványok körében

Erdei iskolában (Nyíri erdőben) a 3.a osztályosok
A sikeres Cetelem Zöldsuli pályázat
révén, felejthetetlen 3 napot tölthettek a 3.a osztály tanulói, a Kecskemét melletti Vackor Vár Erdei Iskolában. Az erdészek segítségével
tanösvény túrán ismerkedtünk meg
az erdő életközösségével, és bepillantást nyertünk a mindennapi munkájukba, sőt, a favágást is kipróbálhattuk. Az egyik kedvenc program
az íjászat volt, és a fiúk legnagyobb
örömére, a vadászok fegyvereit is
kézbe vehették. Az esti vadles, és
az izgalmas bátorságpróba a sötét

erdőben, jó alkalomnak bizonyult a
félelmek legyőzésére. Természetesen a játék, a foci, a csocsó, a bunkerépítés sem hiányozhatott a programokból. Utolsó nap a kenyérsütés
rejtelmeit tanultuk meg, mindenki
elkészítette saját cipóját, ezzel a kis
meglepetéssel kedveskedve a szülőknek. Sok-sok élménnyel, új ismerettel gazdagodva, hazafele már a
következő erdei iskolát tervezgették
a gyerekek.
Baranyiné Mészáros Edit 3.a
osztályfőnök

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola kiskórusa
Megtiszteltetés számunkra, hogy rövid műsorunkkal színesíthettük május 14. a szőregi Faluházban összejött nyugdíjas közösség délutánját.
A 2. a osztályos lányok énekelték el
tavaszi hangulatú népdalcsokrukat.
Szóló éneket Janovics Diana Kíra
2. a, és Vas Nikolett Krisztina 4. b

Március végén a Szegedi Tudomány
Egyetem Konfuciusz Intézetében
kínai nyelvvizsgát tettek 5. 6. osztályos diákjaink. Büszkék vagyon
rájuk mivel az eredmények kiemelkedő munkájukat tükrözik. Sikeres
nyelvvizsgát tettek le a következők:
5 évfolyamos csoportunkból:
YCT-1 sikeres nyelvvizsgát tettek: Bodzán Eszter, Gergely Sára,
Tátrai Marianna, Tölgyes Emma,
Tombácz Sára
YCT-2 sikeres nyelvvizsgát tet-

Kicsik és Nagyok az Erdei Iskolában
Jó pár éve már, hogy elhatároztuk,
megosztjuk ezt a szabad, szép, erdővel körülvett vadászházat az emberekkel. Főként gyerekekre gondoltunk, akik naphosszat görnyednek
az iskolapadban, számítógép, televí-

osztályos tanulók énekeltek. Az elhangzott népdalokat a „XXI. Deszki
Maros Menti Fesztivál”-ra tanulták.
Zengett a lányok hangjától a terem.
Bízom benne jövőre újra lesz lehetőség a találkozásra.
Sandrik Ágnes
felkészítő pedagógus

Büszkék vagyunk a Kossuthos 4.b osztályosok
néptánc tudására
Május hónapban kétszer is megmutathatta a közönségnek néptánctudását a 4.b osztály. Május 1-jén a
szőregi Művelődési Házban lépett
fel az osztályból 14 tanuló. A négyéves munka lezárásaként pedig május 10-én a Szeged Táncegyüttes
szabadtéri színpadán szerepelt az
egész osztály. Mindkét alkalommal

moldvai táncokat adtak elő nagyközönség előtt.
Köszönjük Jazimiczky Éva tanárnőnek lelkiismeretes és kitartó munkáját, a szülők kísérését, mindenkori
támogatását!
Sövényházy Anna
4.b osztályfőnök

tek: Dormány Sára Zsuzsanna, Dózsa Bianka Bettina, Sinkó Zsófia
6 évfolyamos csoportunkból:
YCT-2 sikeres nyelvvizsgát tett:
Majernik Lili
YCT-3 sikeres nyelvvizsgát tett:
Áchim Flóra
HSK-1 sikeres nyelvvizsgát tett:
Szentesi-Tóth Lili Evelin
Gratulálunk a Kossuth Lajos Általános Iskola tanítványainak sikereikhez, köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját.

zió előtt. Nagy szükségük van a szabadban, jó levegőn töltött felhőtlen
szórakozásra. Mostanra már vannak
eredményeink. Hagyományőrző napokat, napközis táborokat, családi
napokat, szemétgyűjtő napot tartottak nálunk nagy sikerrel. Aki egyszer itt megfordult, visszavágyik.

Gyerek, felnőtt egyaránt.
Vannak megtervezett- és szabad
programok is. Sajnos még mindig
sokan nem ismerik fel, milyen óriási
jelentőséggel bír gyermekeink számára minél több időt tölteni a friss
levegőn szabadon
rohangálva.
Később alapítványt is létrehoztunk, mivel nem
minden gyermek
és szülő tudja az
ide szervezett programok, utazások,
ételek
költségeit
viselni. Egyelőre az
alapítványt az alapító működteti, de
hisszük, hogy szép
lassan, sok munkával, hittel, szeretettel több támogatót is tudhatunk
magunk mögött. Néhány fotót megosztok, hogy láthassák, milyen jól
érzik magukat nálunk a gyerekek.
Sipos István alapító
Bakos Mihályné, az alapítvány
kuratóriumának elnöke
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2019. június 21. péntek
15.00 Szőregi barangolások két keréken
16.00 Szőregi rózsák – rajzkiállítás-megnyitó
17.30 Csipkerózsikák, Rózsahercegnők és Rózsahercegek
bemutatkozása
17.00 Szőregi óvodások műsora
17.30 Divatos rózsák – kiállítás-megnyitó
18.45 Rózsás slágerek – A szőregi Kossuth Lajos Általános
Iskola műsora
19.00 Grubby Lemon koncert
20.30 Bebe élő koncert
22.00 Úközband utcabál

2019. június 22. szombat
09.00 Rózsakupa – Kispályás i�úsági futballbajnokság
10.00 Néptánccsoportok műsora. Fellépnek: Dr. Mar�n György Alapfokú Művésze� Iskola, Szőregi
Rezegők Néptánccsoport, Hatetudnád Táncműhely,
Csűrdöngölő Táncsegyü�es, Kikerics Néptáncegyü�es
10.00 Rózsaparty Bodrogi Gyulával. Filo Andor bemutatója,
találkozó a Nemzet Színészével, Bodrogi Gyulával,
party lakoma, quad, íjászat, hintózás, zene, tánc.
11.00 Zsonglőr EszközTár Fejlesztő Csoport műsora
11.15-11.30 Deszki akroba�kus rock and roll csoportok
1. Magic Rock
2. Szuper Sztárok
3. Stone Girls
4. Silver Fire
11.30 – 11.45: Tánccentrum la�n táncok – Kertész Laura
12.30-13.30 Jó ebédhez szól a nóta - Kasza Roland
13.30 Hagyományőrző Alsóvárosi Menyecske Kórus
14.00-15.00 Karolina Iskola
15.00 Görög táncház
15.20 Kukutyini tánccsoport
15.30 Klárafalvi vagány nagyi vagány unokákkal
16.00 Andi táncok
16.30 Mizsei Zoltán (harmonikás)
17.00 Bad Boots country tánc
17.30 Rózsaünnepi felvonulás
19.30 Rózsaünnepi köszöntő. Köszöntőt mond: dr. Botka
László, Szeged Megyei Jogű város polgármestere, a
Szőregi Rózsaünnep fővédnöke

5. oldal

19.50 Virágos Szőregért díjak és az Év Dísznövénykertésze
Díj átadása
20.00 Rózsaünnepi Dáridó Lajcsival. Fellépnek: Komonyi
Zsuzsi, Soltész Rezső. Bangó Margit, Galambos Lajcsi
és zenekara

2019. június 23. vasárnap
08.30
09.00
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00

Rózsafutás Családi Nap
Úrnapi szentmise és körmenet
Zenés bemelegítő
CDC Hip-Hop Tánciskola bemutatója
Ugróköteles bemutató
Csiga Duó gyermekműsora
Rózsafutás eredményhirdetése

Állandó programok:
Divatos rózsák – Rózsás divatok, mozaikok az öltözködés
történetéből kiállítás; Filmve�tések; id. Kanalas István
szőregi fafaragó életműve; Mini Civil City (csak szombaton);
Rózsa- és dísznövényvásár; Rózsaföldek látogatása (csak
szombaton); Rózsakötésze� bemutató; Rózsaszoba; Szőregi
rózsák – rajzkiállítás; Vasú�örténe� Emlékhelyek vasú�
relikviákkal (csak szombaton)
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
Kiállítások nyitva tartása: péntek: 16.00–19.00 óra, szombat: 10.00–20.00 óra, vasárnap: 10.00–15.00 óra
Szombaton 9.30-15.30 óra közö� ingyenes autóbuszjárat
szállítja az érdeklődőket a látogatható rózsaföldekre a
Hősök teréről.
A Szőregi Rózsaünnep fő helyszínei közö� ingyenes körjárat
szállítja Rózsaünnep vendégeit szombaton 10.00 és 17.00
óra közö�. A körjárat megállóhelyei: Hősök tere, Kocsis
Flora K�. Virágsziget, Pálya tér.
A rózsaünnepi felvonulás biztonságos lebonyolítása érdekében 2019. június 22-én a Magyar és a Szerb utca teljes
hosszán forgalomkorlátozás lesz érvényben. A szabálytalanul parkoló autókat elszállítják.
További információk, részletes program: rozsaunnep.hu;
facebook.com/rozsaunnep
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Csipkerózsa hercegnôk és
Rózsahercegek 2019.

Bomba Boglárka

Búza Dorka

Búza Márk

Búza Sára

Dabis Dália

Dékány Jázmin

Geiger Roland

Juhász Helga

Juhász Kinga

Kanalas Rebeka

Kiss Niké

Kiss Petra
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Kiss Sára

Kurucz Adél

Kurucz Nóra

Papp Regina

Péter Sofia

Puskás Dorka

Sápi Barnabás

Sápi Márton

Sápi Panna

Szatmári Vivien

Tóth Marcell

Tóth Lilla

Tóth Péter
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MŰVHÁZ HÍREK
A csapadékos időjárás miatt a Szőregi Majálisnak a Monti park helyett a
művelődési ház adott helyet.
A fellépők, a résztvevők és a közönség rugalmasságának köszönhetően az
összes meghirdetett program megvalósulhatott.
Köszönjük a fellépéseket a Magyar Utcai Óvoda és a Szerb
Utcai Óvoda ovisainak és pedagógusainak; köszönjük a
színvonalas műsort a
Kossuth Lajos Általános Iskola néptáncos és a 4/a osztályos
slágereket
éneklő
diákjainak, valamint
a felkészítő pedagógusaiknak. Köszönjük a bemutatókat a Hobbi torna Csapatának és a Judósoknak, valamint köszönjük Kasza Rolandnak, a Szőregi
Rezegőknek, a Hatetudnád tánccsoportnak, a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekarnak, hogy a közönségnek egy kis ízelítőt adtak a művészetükből.
Köszönjük a Pörköltfőző verseny csapatainak a részvételt, a jó hangulatot
és gratulálunk a győztes csapatoknak. 3. helyen végzett a Szőregi Nyugdíjas
Egyesület csapata, 2. lett Fábián Péter és csapata, és első helyezést érte el a
Sárkányhajósok csapata!
Nagy örömünkre szolgált, hogy különböző felajánlásokat kaptunk a program lebonyolításához! Köszönjük a Szőregi Gazdaboltnak a nyereménytárgyakat, Nagyné Icukának a sok-sok palacsintát, a Mátrix Közhasznú Alapítványnak a kisebb tárgynyereményeket, valamint köszönjük a zsűritagoknak
Avramov Andrásnak, Kátai Istvánnak és Rácz Attilának a pártatlan zsűrizést.
Egy jó hangulatú, kellemes programon vehettek részt a MAJÁLISRA ellátogatók, amelyet jövőre is szeretnénk megismételni!
Anyák napi rendezvények zajlottak a hónap
elején a művelődési ház
klubjaiban. A Szőregi
Nyugdíjas Egyesületnél
a Szerb Utcai Óvoda kis
ovisai adtak egy műsort,
míg a Szőregi Idősekért
Alapítvány tagjait a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai lepték meg.
Az Andi Egészséges Életmód és Táncklub kis táncosai egy anya-lánya nappal készültek erre az alkalomra.
Május 10-én a Madarak fák napja
program részeként hallgathattak meg látogatóink Albert Andrástól, a Kiskunsági
Nemzeti Park természetőrétől a Nemzeti Park területén található madár- és
növényvilágról, az általuk kialakított
életközösségekről, valamint felhívta a
figyelmet a környezetvédelemre és a környezettudatosságra.

A legszomorúbb magyarországi boszorkányperre Szegeden
került sor 1728. július 23-án,
a város ma Boszorkányszigetnek nevezett részén. Erről
a különös, de egyben érdekes
történelmi eseményről tartott
előadást május 23-án Prof.
Dr. Balogh Elemér, melyre
nagyon sok látogató érkezett a
művelődési házba a város különböző részeiről.
A gyereknap alkalmából május utolsó szombatján az Universitas Szimfonikus Zenekar és a GriMaszk Társulat előadásában Prokofjev: Péter és a
farkas zenés mesejátékot nézhették meg az érdeklődők. A program során
lehetett vattacukrot, pop cornt enni, kézműveskedni és még a bátrabb gyerekek a farkassal is fényképezkedhettek!
A gyermeknap vasárnapján pedig az Amazonas terrárium rendezett egy kisállat bemutatót.
Az Ügyes Kezek kézműves klub diákjai
ebben a hónapban is minden szerdát kihasználtak, hogy szebbnél-szebb alkotásokat készítsenek. Filcborítékok, színes és illatos fürdőbombák, valamint kulcstartók kerültek ki a
kezeik közül!
Köszönjük annak a sok önkéntes szőregi véradónak a segítséget, akik május
27-én a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradáson részt vettek, hogy
nem feledkeztek meg embertársainkról, önzetlen véradásukkal hozzájárultak a betegek gyógyulásához, a folyamatos, kiegyensúlyozott vérellátáshoz.
Mert adni jó!
Légy Képben címmel május 27-én a SZTE Gyakorló Gimnázium diákjainak
képkiállítás megnyitójára került sor, melyet Paragi Éva festőművész rendezett.
2019. 05. 30-án a szőregi csata történetét mutatta be Dr. Vass László - az
1848-49-es szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Egyesület elnöke, honvéd ezredes, valamint Bolgár József tüzér alezredes.

Júniusi programkínálatunk
június 5. Szőregi Nyugdíjas Egyesület - Anna bál
június 7. Pünkösdi táncház
június 17 – 21. Angol - kézműves tábor
június 21-23. XXI. Rózsaünnep
június 24 – 28. Gasztro Mini tábor
Vásárok időpontjai:
június 6. 9.00 – 11.00, június 13. 9.00 – 11.00

A Tömörkény István Művelődési Ház
állandó klubjai

Valamint ezen a napon egy GITÁR koncertet hallhattak az érdeklődők a Szegedi
Guitar Orchestra előadásában.
Május 21-én Vizsolyi Lívia fagott művész és kamarazenekara mutatta be a
Nyárváró Áloműző kamaravarázs zenés előadását gyermekeknek.
A Szeged 300 programsorozat keretén belül május
22-én a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola
ünnepi koncertet adott
Szeged napja alkalmából
a művelődési házban. A
koncert záró számaként
az előadók és a résztvevők együtt énekelték el a
Tavaszi szél vizet áraszt
című népdalt.

Gerinctorna szerdán 18.00-19.00, pénteken 18.30-19.30
Etka jóga hétfőn 17.30-19.00
Tere-fere Klub kedden 16.00-18.00
Ulti Klub hétfőn és csütörtökön 14.00-18.00
Nagyi Klub pénteken 16.00-18.00
Rocky Klub kedden és csütörtökön 17.30-19.00
Ügyes kezek kézműves kör szerdán 15.00-16.00
Örömmel Öltögetők Köre pénteken 17.00-19.00
Baba-mama Klub kedden és pénteken 10.00-11.00
Szőregi Rezegők Néptánccsoport kedden 18.00-20.00
Andi Gyermek Táncklub kedden 16.30-17.30
Ingyenes alakformáló sajáttestsúlyos edzés
Minden csütörtököna a kora esti órákban
Falugazdászi szolgálat fogadóórái:
2019. 05.08 - 06.11-ig a pénteki ügyfélfogadás szünetel.

2019. júniusi szám

Szőregi Regélő

Karitász hírek
Akartam mindent szeretetből tenni,Amit tettem, több volt-e, mint semmi?
De minek ez a sok mihaszna kérdés?
A tett a fontos, nem a szürke értés.
Zárlatig úgyis elkészül a mérleg.
Csak egy a fontos: égjek s el ne égjek.”
(Sík Sándor:
Ének minden emberhez c. kötetéből)
Még tartanak az
alkotóházaink
a
rózsaünnepi alkotóházakban.
Rózsás
adománygyűjtő
akciónk
megújult
kínálata június 13tól 30-ig mindenki számára elérhető az Alexandriai
Szent Katalin templomban, misenapokon, azt megelőzően és után,
nyitvatartási időben, illetve 22.én,
a Rózsaünnep fő napján, szombaton
9-19 óra között, egész nap.
A bevételből támogatott családjaink nappali tagozatos gyermekeit
szeretnénk megsegíteni az iskolakezdéshez.
Reménykedünk, hogy Önök, kedves olvasók csatlakoznak nagylelkű
támogatásaikkal majd az elképzeléseink megvalósításához, s melyet a
padsor végénél kihelyezett karitász
perselyekbe tehetnek.
Sok hasznos használati darab,
de kisebb nagyobb emléktárgyak
is találhatók a rózsás választékban,
melyet önkéntes tagjaink, s önkéntes alkalmi segítőink készítettek,
szívvel, s szívből ajánlunk ez úton is
figyelmükbe.
Köszönjük!

9. oldal

Anyák napi ünnepség

*
Köszönetet mondunk Karl Hubertnénak, aki kb. 1.500 Ft értékű méter-, és rövidáru maradékot
adományozott alkotóházainknak.
Személyében olyan emberrel kerültünk kapcsolatba, aki már többször is megadományozott minket ez
évben, mert nemcsak maga törekszik segíteni, de „kampányt” is fejt
ki közeli és távoli (Gyula város!)
ismeretségi körében, ezzel másokat
is bevonva csoportunk alkotói megsegítésére!
Hálával tartozunk köszönetet
mondani, a szőregi Ribbon Dekor
Kft. -nek is, akik nagyvonalúan, kb.
9.500 Ft értékű szalagot és organza
méterárut adtak át adományként, így
módunk lesz a rózsa kollekciókat
szivárványszínűvé, s légiesen kön�nyedé varázsolni.
A cég más évben is segítségünkre
sietett.
*
Keresünk( 62/406-335):
1 keverőtárcsás mosógépet
3 porszívót
1 centrifugát
1 palackos gáztűzhelyet
1 szendvicssütőt
1 kenyérpirítót
Szókirakó (betűelemes), logikai,
memória-, és tudásfejlesztő társasjátékot

Nagy Istvánné

Tisztelt Betegek!
2019. július 01 – augusztus 30-ig rendelőnkben ÖSSZEVONT
RENDELÉS lesz a felnőtt és a gyermekek számára is.
Rendelési idő: 8.00 – 12.00-ig
Sürgős esetben munkanapokon du. 16.00-ig értesítendő:
Dr. Szántó Gergely 30/239-4384
Dr. Patocskai Anna Tünde 30/272-3040
Dr. Csergő Tibor 20/961-8399
Munkanapokon du. 16.00-tól valamint ünnepnapokon a Városi Orvosi
ügyelet látja el a betegeket.
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (bejárat a Szilágyi utca felől)
Tisztelt Pácienseink!
A rendelő felújítási munkálatai folytatódnak május végétől és ez okozhat némi kényelmetlenséget, amiért előre is elnézést kérünk. Remélem, hogy az elkészülte után, mindenki egészségéhez hozzá tud majd
járulni a megújult egészségház.
Az építési munkálatok miatt a teherforgalomnak utat kell engednünk,
hogy minél gyorsabban haladjon a munka, ezért a rendelő udvarán
parkolni csak az itt dolgozóknak lesz lehetséges.
Betegszállítás miatt csak a beteg ki és beszállása idejére lehet a rendelő udvaron parkolni június 1-től szeptemberig!
Megértésüket köszönve, tisztelettel:
Dr. Szántó Gergely, Dr. Patocskai Anna, Dr. Csergő Tibor

„Nincs, aki őt pótolhatja,
Aki hiányát olthatja,
Ezért fülébe súgom halkan:
Édesanya csupán egy van.”
A Szőregi Faluházban 2019. május
14.-én délután a Szőregi Idősekért
Alapítvány aktivistái Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatásával meghitt ünnepség
keretében emlékeztek meg az Anyák
Napjáról, ahol szeretettel köszöntötték a megjelent édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.

A rendezvényt Sandik Ágnes
vezényletével a Kossuth Lajos Általános Iskola 2/a.
osztályos
tanulói
által előadott műsor
tette varázslatossá.
Mindannyian vidáman dalolták Weöres
Sándor „Mély erdőn
ibolya-virág” című
versét. Vass Nikolett
és Janovics Diána
egyedi énekszámukkal elkápráztatták a
jelenlévőket. A fiatalok szeretteikre gondolván átszellemülten, nagy tisztelettel adóztak az ünnepeltek előtt,
mely szüleik, tanáraik áldozatos
munkáját is dicséri.
A jelenlévőket Bálint János kuratóriumi elnök üdvözölte, aki

Dr. Berkesi Ottó önkormányzati
képviselő nevében színpompás kakastaréj átnyújtásával köszönte meg
a hölgyek családot kiszolgáló, fáradtságot nem ismerő munkáját.
Az iskolások ünnepi műsora mellett a délután alaphangulatát most
is Igaz János meghívott előadó befolyásolta oly ügyesen, hogy a mamák, nagymamák, dédnagymamák
közül többen táncra is perdültek.
A rendezvényt Sípos István is
megtisztelte, s a nyári hónapokban
egy előre egyeztetett időpontban a
Sípos féle Vadásztanyán táji körömpörkölt
fogyasztására invitálta
a jelenlévőket, akik nagyon nagy örömmel fogadták a meghívást.
Kátai István vezényletével ezen a délután
frissen sütött ünnepi
vacsora készült, melyet
ezúton is valamennyi
közreműködőnek, segítőnek köszönünk.
A tombola izgalmasan vidám perceit régi
új tagként Saci és Brigitta biztosította.

Mindenkinek köszönet a szép délutánért.
Legközelebb 2019. június 11.-én
15.00 órakor találkozunk a Vadásztanyán.
Zilahyné dr. Veres Anna

A Szőregi Nyugdíjas Egyesület hírei
Április 24-re vendégeket hívtuk,
mégpedig a Mihályteleki és az Újszentiváni testvérszervezeteinket. A
vacsora nagyon finom volt és köszönet a Kossuth Lajos Általános
Iskola diákjainak, akik táncos, dalos
műsorral kedveskedtek.
Május 1-én az időjárás megtréfált
bennünket, mert a Monti park beázott, de nem tudott bennünket vis�szatartani, mert a Művelődési Ház
rendelkezésünkre állt. Az udvarán
felállított főzőhelyeken rotyogtak
a finom pörköltök. A mi pörköltünket Pappné Marika és Rakoncainé
Rózsika főzte, amivel a harmadik
helyezést értük el. A teremben változatos műsorok szórakoztatták a
vendégeket, a végén még a nyugdíjasaink táncra is perdültek.

Május 9-én anyák napi ünnepséget tartottunk, ahol Dr. Berkesi Ottó
élővirággal köszöntötte az anyukákat. A Szerb utcai Óvodások nagyon
aranyos kis műsorral köszöntötték
az édesanyákat. Köszönjük!
Május 21-én nyugdíjasaink részt
vettek a Városháza bejáró túrán.
Oda is bemehettünk, ahova egyébként csak engedéllyel lehet bemenni. Megismertük a városháza történetét is.
Május 23-án Vadasparki sétát tartunk.
Június 6-án Anna bállal egybekötött vendégvárást rendezünk.
Szívesen várjuk új tagjelöltjeinket!
Bárdos László

10. oldal

Szőregi Regélő

Szőreg emlékhelyei: Apátsági domb
Szőreg egyik régészeti emlékhelye az Apátsági domb, amit sokan
Rohonyi dombként ismernek. Gyerekkoromban a környék gyerekeinek
játszótere volt. Akkor még feliratos
márvány sírkövek, sőt emberi csontok is hevertek szerteszét. Egy téglákból rakott járda vezetett keresztül
a dombon, a névadó, Rohonyi család
alatta levő házához.
A korábban feltárt monostor
romjain kívül, még ott volt Petrovics Emil díszes, öntöttvas korláttal
körbevett emlékműve is, amit már
régen áthelyeztek a szőregi temetőbe, de a helye még ma is látszik. Ott
volt nem messze, a még most is álló
vaskereszttől.
Édesanyám „védelme” alatt állt a
domb. Ő veszekedett mindenkivel,
aki rossz szándékkal közelített a
helyhez. A domb fásítását is ő rendezte el.

Jelenlegi képviselőnk nyitott
volt minden javaslat irányában, és
a Környezetgazdák igazgatójával
konzultálva arra jutottunk, hogy a
terep rendezését kellene elérnünk.
Megtudtuk, hogy milliós ajánlat már
érkezett a feladat megoldására, de ez
erősen meghaladta, a lehetőségeinket. Képviselő úr, kérdéssel fordult a
Móra Ferenc Múzeum akkori vezetőjéhez, hogy vannak-e valamilyen
terveik a nyitva tátongó kutatóárkokkal, vagy betemethetjük őket. Miután
azt a választ kapta, hogy részükről
nincs ellenvetés, elhatároztuk, hogy
betemetjük az árkokat, és átadjuk a
területet a Környezetgazdáknak.
Újra bejártam a szóbanforgó területet. Nem sokat változott az elmúlt
években. A licium (mi kutya fának
neveztük) uralta a terepet. A kisebb
gödröket, a sírok nyomait és járda
maradványait a természet visszavet-
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szem a plébános úrnak, de előbb
találkoztam korábbi képviselőnkkel,
és nem tudtam magamban tartani a
hírt, olyan büszke voltam.
A területet annak a rendje-módja
szerint átadtuk a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. Képviselő úr pedig az elülső részen lévő
romok állapotával kapcsolatban kezdett megbeszéléseket a Városházán.
Rövidesen azonban üröm vegyült
az örömbe, mert Berkesi képviselő
úr jelezte, hogy az Örökségvédelmi
Hivataltól egy levél érkezett a Városházára, hogy egy bejelentés szerint
az elvégzett munkálatok során 40
cm mélységben feldúltuk a dombot,
sírok, csontok, falmaradványok kerültek a felszínre, fákat vágtunk ki és
szemét is elásásra került a területen.
Másnap, újra kimentem a területre. Nyitott sírt, csontokat nem
találtam, fa nem hiányzott, és a fák
tövénél, a gyöknél jól látszott, hogy
komoly földmennyiség nem mozgott. A régi járda egy-egy helyen a
felszínre került. Ezen kívül gyerekkorom hintájának a négy lábát tartó
betontömbök álltak ki a földből néhány centire.
Megkérdeztem Annus nénit, aki

füvet gereblyézett és egész nap ott
van kint, hogy járt-e erre valaki
mostanság? „Nem jár erre senki!” volt a határozott válasz.
Képviselő úr természetesen azt
mondta, hogy mivel ez az ő döntése
volt, ezért ő vállalja a felelősséget és
az esetleges következményeket. Az
első lépése a Móra Ferenc Múzeum
szakértőinek a kihívása volt, hogy
vizsgálják meg az állításokat. Ők
sem találtak semmi kivetnivalót, és
jelentették az Örökségvédelemnek.
Azóta már több év eltelt, a romok, és az azt védő előtető felújításra került, ünnepi istentiszteletet
és esküvőt is tartottak a romoknál.
Jó érzés kimenni a domb végébe, és
letekinteni Deszk felé, megpihenni
kicsit. Egy dolog azonban nem tud
kimenni a fejemből. A munkálatokról a feljelentéskor rajtam kívül, ös�szesen négy ember tudott, korábbi,
és jelenlegi képviselőnk, a Környezetgazdálkodás vezetője, és a munkát végző segítőnk. Vajon ki lehetett
a bejelentő? Lehet, hogy én, csak elfelejtettem aláírni a nevem? Persze
tudom, hogy öregszem. Ez lenne a
leépülés első jele?
S. I.

Erdélyből szeretettel…

A hetvenes években azután újra
régészek érkeztek, és a domb hátsó
részén dolgoztak. Sajnálatos módon a
munkájuk befejeztével, elmaradt a kutatóárkok betemetése, és a domb két
részre osztódott. Elől, a rom környéke
rendezett, könnyen kezelhető terület
lett, míg a hátsó, amelyet sokáig kerítés is választott el az előzőtől hepehupás, gazos, bokros területté vált,
ami szégyene volt a településnek.
Nem régen úgy hozta a sors, hogy
megtudtam, a talaj egyenetlensége
az oka, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., csak az
elülső területet gondozta. A korábbi
önkormányzati képviselők alkalmanként, és eltérő módon próbáltak
ezen a helyzeten változtatni.
Amint azt a korábbi képviselőtől
megtudtam, 2010 és 2014 között,
többször is, ingyenes, szombati
munkát hirdettek, aminek jutalma
pörköltezés volt. Tiszteletreméltó,
amit végeztek, de sajnos minden
évben újra és újra neki kellett veselkedni, mert a gond alapvető okát
nem szüntették meg, és amit már
a jelenlegi képviselőnktől tudtam
meg, hogy ez nem is volt olcsó, mert
átlagosan kétszázezer forintot számoltak el erre a munkára évente.

te, benőtte őket a gaz. A muzeológusok kutatóárkain kívül más, nem
nagyon volt.
Mivel korábban magam is foglalkoztam útépítéssel, körülnéztem az
ismerősök között, és az egyikkel, aki
már korábban többször is segített,
szerencsém volt. Amikor megmutattam, hogy mit kellene csinálni, elég
hosszan vizsgálgatta a területet, és
már attól féltem, hogy elutasít, amikor nagy meglepetésemre azt mondta, hogy „Jó! Megoldjuk, és a városnak sem fog sok pénzébe kerülni.”.
Képviselő úr, és a Környezetgazdák igazgatója örömmel fogadta a
hírt. Képviselő úr gondoskodott,
hogy a munkát végző gép üzemeltetési költségeit megkapja segítőnk,
ne érje őt kár.
A munka elvégzése után kint
voltam a területen, és csodálkozva
láttam, hogy milyen kiváló minőségű munkát végzett barátunk. Szinte
sebészi pontossággal temette be az
árkokat, és a talaj legfelső néhány
centiméteres rétegeit, a fák és bokrok gyökereit elkerülve egyengette
el a területet.
Nagyon boldog voltam, hogy több
évtizedes gondot oldottunk meg.
Gondoltam, hogy majd eldicsek-

Kiabál a székely legény az apjának:
fogtam egy medvét! Jól van , hozd
ide- mondja az apja. Nem tudom,
mert nem enged el! Hát így vagyunk
mi Rózsahölgyek is Erdéllyel. Megbabonázott és szeretnénk még vis�szatérni.
A múlt héten egy erdélyi kiránduláson vettünk részt, korán reggel
indultunk és délben már a Vajdahunyadi várat látogattuk - igen, nem a
budapesti másolatot végre!
Szentléleken szálltunk meg, ami
csillagtúránk központja volt napokon keresztül, és még soha nem volt
részünk ennyire házias vendéglátásban és ennyire jó idegenvezetésben.
Finom házias ízek vártak minden
nap és este még táncra is perdültünk.
Erdély hihetetlenül izgalmas,
őrülten szép a természet, igen vannak székely viccek is, de maga a két
lábon járó történelmünk. Szerencsénk volt a Békás szorosnál, az idő
engedte, hogy lássuk az égbe törő
sziklatornyait.

A Gyilkos tó is hihetetlen, mindenki látogassa meg, ha teheti.
Szovátán , körbe sétáltuk a Medve
tavat, medvét nem láttunk, de azt
hiszem jobb is a békesség (persze a
medvéket jobban féltem)
Parajdon , lementünk a sóbányába
és idegenvezetőnk szavait használva:
„kövér egy órát töltöttünk itt el.”
Tőrcsváron a Drakula kastélyt is
meglátogattuk, érdekes, évente több
mint egy millióan látogatják, de inkább turista csapda.
Ha lehet választani, akkor érdemes
Brassó belvárosába ellátogatni, a Fekete templom egészen lenyűgöző.
Hazafele Segesvár belvárosában
is tettünk egy rövid sétát, ittunk egy
finom limonádét.
Mindenkinek csak javasolni tudom. Nem csak pénztárca kímélő,
de óriási élmény is.
Ezt a rövid cikket küldöm Erdélyből szeretettel.
Hegedűs Adika
Rózsahölgyek Rendje elnöke
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Szőregi levenduláskert

A Szőregi Gazdabolt június hónapra
szóló tanácsai

A Szőregi levenduláskert története
2016-ig nyúlik vissza. A levendula
már akkor is töretlen népszerűségnek örvendett – és szerencsére ez
azóta sincs másként -, ezért az alapgondolatunk az volt, hogy egy olyan
ültetvényt hozzunk létre, amelynek
elsődleges célja a levendulaszüret.
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, egy üres területet tettünk művelhetővé. 2016 őszén történt meg
az első levendulatövek elültetése.
A 2017-es év sok izgalommal járt a
levendulák tekintetében. Ebben az
évben hosszú ideig nagyon hideg
volt, és ez aggasztó volt a friss ültetés szempontjából. Szerencsénkre az
ültetvény jól átvészelte a rendkívüli
hideg időszakot.

Ezt követően az év hátralévő része a tövek erősödésével, fejlődésével telt. 2018-ban érkezett el az
a pillanat, amikor a tövek annyira
megerősödtek, hogy értékelhető
mennyiségű virág is fejlődött rajtuk.
Ekkor hirdettük meg az első levendulaszüretet, amire nagy izgalommal készültünk, hiszen soha nem
csináltunk még ilyet, és nem tudtuk, hogy milyen lesz a fogadtatása. Igyekeztünk gondoskodni arról,
hogy minél szélesebb körben váljon
ismertté a Szőregi levenduláskert,
ezért közösségi oldalon kezdtük hirdetni a létezését, és ezzel együtt a
szüret lehetőségét is.
Az ültetvény döntően angol levendulából, azon belül is több fajtából áll. Ennek köszönhetően nem
virágzik el az összes tő egyszerre,
így hosszú időn keresztül élhetnek
a levendulára vágyók a szüretelés
lehetőségével. Újdonságként említhetjük azt a gondolatunkat, hogy a
nyári levirágzás után a levendulát

visszavágva sikeresen indítottunk új
virágzást, amelynek köszönhetően
ősszel ismét virágba borult a Szőregi
levenduláskert.
Tudomásunk szerint ez az elképzelésünk egyedülálló az országban.
A levenduláskert által felölelt terület
könnyen megközelíthető Szegedről.
Talán ez sikerünk egyik titka. A másik titok pedig valószínűleg abban
rejlik, hogy jellemzően nem korlátozzuk a szüretelhető mennyiséget.
Senkinek nem kell messzire utaznia ahhoz, hogy szép és megfelelő
mennyiségű virágot tudjon magának
szedni.
Az idei évben is meghirdetjük
majd a levendulaszüretünket, melynek időpontja alkalmazkodik a virá-

gok nyílásához. Mivel többen jelezték, hogy szívesen fotózkodnának a
szedés előtt, így újdonságként erre
is lehetőséget biztosítunk majd. A
Szőregi levenduláskert ismertsége
egyre nő, így azt reméljük, hogy ennek köszönhetően idén még többen
látogatnak el hozzánk.
Nem titkolt vágyunk, hogy a
tövek virágzása egybeessen a Rózsaünneppel, ezáltal mi is hozzájárulhatnánk az egyébként is színes
rendezvénysorozat programjainak
bővítéséhez. A virágzást azonban
sajnos nem tudjuk időzíteni, így
csak annyit ígérhetünk, hogy ha
a Rózsaünnep ideje alatt lesz virágzó tő, akkor megnyitjuk a Szőregi levenduláskertet a látogatók
előtt. A Szőregi levenduláskert a
Szerb utca 136. szám alól közelíthető meg. Facebookon a Szőregi levenduláskert-et kell keresni,
ahol a friss információk mindig
megtalálhatók az érdeklődők számára.

GYÜMÖLCSFÁK ÉS SZŐLŐ
METSZÉSÉT
SZABADIDŐMBEN VÁLLALOM!
Kiss Miklós
ezüstkoszorús fogtechnikus mester
Tel.: 62/405-965 • mobil: 20/237-2657

Az elmúlt időszak csapadékos
időjárása miatt rendkívül megnőtt
a gomba és rovar fertőzöttség és
nyugodtan állíthatjuk, hogy levéltetű invázió van. Ezek fertőzik a
gyümölcsösöket és a dísznövénye-

lárvája, valamint a burgonya vész is
könnyen kialakul az időjárás miatt.
A szőlőben a peronoszpóra ellen
feszívódó szereket javasolunk, valamint figyelni kell az atka fertőzésre is.
Ne feledkezzünk meg a gyep mű-

ket, valamint az utcai fákat is. A
levéltetvek vírus terjesztők is, ezért
kiemelten kell védekezni ellenük,
mert fertőzés esetén nincs vegyszeres védelem.
Az őszibarackban, szintén az időjárás miatt, még fertőz a tafrina.
Almánál fokozottabban védekezni kell a lisztharmat, varasodás, levéltetű (vértetű), atka ellen.
Már megjelent a burgonyabogár

trágyázásáról sem, és a sok eső miatt
itt is támadhatnak a gombák.
Utóvetésre még alkalmas az idő
uborka, tökfélék és bab termesztésre.
A fenti betegségekre megfelelő
választékban kínálunk növényvédő
szereket, melyek felhasználásához
nagy gyakorlattal, tudással rendelkező kollégánk nyújt segítséget, tanácsadást.
A Szőregi Gazdabolt csapata

Szösszenet a margóra
Vasárnap

Az óra nélküli ébredés mindig jó
napot ígér. Nyugalmat, csöndet, pihenést. Általában.
7.30
Eldördül a startpisztoly, kiugrok az
ágyból, fogmosás meg a többi, magamra kapom a ruháimat, ajtó nyit,
ajtó csuk, be a kocsiba, indít, gázt
ad, fékez, szinte egyszerre.
8.00
Piaci forgatagban keringek, mint
a Hold a Föld körül. A kosár kevesebb, mint húsz perc alatt tele. Viszsza a kocsiba, indít, gázt ad, fékez,
mindezt egyszerre.
8.40
Reggelit készítek, aztán ébresztési
műveletbe kezdek. Ő felkel, kitámolyog a konyhába. Az étvágyáról
látom, jól vannak. Eszünk, mindent
egyszerre.
9.30
Ő elkezdi javítani a dolgozatokat,
én tovább segítem napját. Porszívó
elő, bekapcs, szívás, nagy szívás, de
ez van. Por eltűnik, jöhet a felmosás. Ez még nagyobb szívás, de ez
is van, meg tisztaság. Ezt szeretem.
Ő is szereti. Szeretjük ezt, egyszerre.
11.45
Meghívásunk van mára. Indulás a
családi ebédre. Kocsiba be, indít, gázt
ad, fékez, nem mindig egyszerre.

12.00
Puszi, húsleves, kacsasült krumplipürével, egy kis kacsamáj a teljesség
kedvéért, hozzá savanyúság, majd
sütemény. A család együtt eszik.
Mindenki egyszerre.
13.30
Autóba be, indít, gázt ad, fékez, egyáltalán nem egyszerre.
13.45
Itthon. Süt a Nap. Kertbe ki, gyomlálás. Csak azért, mert kedvünk van
hozzá. Én végzem a munka javát, de
nem bánom. Ő csak napozzon, kell
nekik a D-vitamin. Napoznak hát
egyszerre.
14.30
Az általában késve érkezik, de itt
van. Szieszta, alvás. Mindhárman
egyszerre.
16.00
Telefon, felijedek. Munka vasárnap?
A francba! Szerencsére nem sok.
Belemerülök a pályázatba, ő ismét
dolgozatokat javít. Dolgozunk egyszerre.
18.00
Megsimogatom a pocakját, majd leülök írni. Ő a holnapi óráira készül.
Bár egyikünk az egyik, másikunk a
másik szobában van, de boldogok
vagyunk, egyszerre.
Sz.S.G.

12. oldal

Szőregi Regélő

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

Fogtechnikai árainkból: kivehetõ fogsor 40000 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!

2019. júniusi szám

Természetes

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

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!

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

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

Sárkány Autóház E.C.
MŰSZAKI VIZSGABÁZIS
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
motorkerékpár – utánfutó –
személyautó – tehergépjármű 3,5 t-ig
6723 Szeged, Makkosházi krt. 7-9. (OMV benzinkút mellett)
Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30 – 16.30
Tel.: 62/459-241, 30/322-0835

Pedikûr
Kényelmesebb, ha házhoz megy a pedikûrös?
Nevem: Kiss Brigitta Zsanett
Tel.: 06-20/ 469 80 69
Ha bõr vagy köröm problémái vannak,
hívjon vagy írjon bátran a facebookon.
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