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Beszámol a képviselő
A jelenleg járványhelyzet folyamatosan kihívás elé állítja közösségünket. A tavaszi első hullám megélése, tapasztalatai után nem dőlhetünk
hátra, hiszen a második hullám során eddig nem tapasztalt számban
történtek már eddig is megbetegedések, sőt sajnálatos módon halálesetek is. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a járványügyi ajánlásokat,
szabályokat, előírásokat minden esetben tartsák be, még akkor is, ha
azok egyénileg kényelmetlenséget okoznak. Ez közösségünk érdeke.
A helyzethez alkalmazkodva, a szabályokat betartva a Művelődési
Ház csoportjai működnek, a megszokott rendezvényeinket újragondolva igyekszünk lehetőség szerint megtartani. Tekintettel a folyamatosan változó helyzetre és szabályozási környezetre, a meghirdetett
események előtt mindenképpen tájékozódjanak az esetleges változásokról, szabályokról.
A Szőregi Regélőt szerkesztő csapatba továbbra is várunk szerzőket, fotósokat, tördelőt és számítunk a szőregi vállalkozásokra is, hiszen hirdetéseik nagy segítséget jelentenek újságunk számára.
Októberben két futóversenynek adott (részben) otthont Szőreg.
Első alkalommal szervezte meg Sápi András és Zoller Attila a Szőregi
RUNösvény Terepfutó Versenyt a Budzsáki erdőben. Köszönet a nagyszerű közösségi szervezésért és a Sipos Erdei Iskolának a támogatásért.
A III. Szeged Maraton „legrózsásabb” frissítő- és váltópontjára érkeztek a 30 km-es és a 42 km-es távokat teljesítő sportolók. A visszajelzések alapján a Rózsák terén üzemelő frissítópont sokak kedvence volt.
Köszönet Dormány Gábornak a szervezésért, Andreának, Bettinénak,
Évinek, Mesinek és csaldjának, valamint Zoltánnak a közreműködésért.
A Szőregi Színházi Esték sorozatban a Genéziusz Színház Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté című darabját mutatta be. A legkisebbeket
pedig Kalap Jakab Bábkoncertje szórakoztatta. Az előadások iránti
érdeklődés visszaigazolta, hogy a jövőben is érdemes folytatnunk a
színházi programok szervezését.
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November 16–18. között az iskola Fenntarthatósági Témahetéhez
kapcsolódóan használt ruha gyűjtést szervezünk. Az otthon már nem
használt textíliák, ruhák összegyűjtésével, újrahasznosításával óvjuk
környezetünket, fejlesztjük közösségünk szemléletét és ráadásul az
iskolának is segíthetünk.
November 21-én tartja az Alexandriai Szent Katalin-templom a búcsúját. Ehhez kapcsolódva a Művelődési Ház Katalin napi játszóházzal
és programokkal készül.
A mostani helyzetben különösen fontos, hogy gondoskodjunk egymásról. Figyeljenek egyedülálló, idős szomszédaikra és lehetőségükhöz mérten, körültekintően segítsenek nekik. Amennyben erre nincs
módjuk, kérem jelezzék a Szőregi Kirendeltségen a segítségre szoruló
lakótársunk elérhetőségét.
Fogadóórák helyett kérem, hogy a kepviselo@avramovandras.hu
emailcímen vagy a +36309637643-as telefonszámon keressenek. Amenynyiben az adott ügyben feltétlenül szükséges a személyes találkozás,
egyénileg egyeztetett időpontban megoldható.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, a közösségünkre,
ami mi vagyunk.
Avramov András, önkormányzati képviselő

GYŰJTSÉTEK ÖSSZE AZ OTTHON MÁR NEM
HASZNÁLT RUHÁKAT, KIEGÉSZÍTŐKET, LAKÁSTEXTILEKET. HOZZÁTOK BE A MŰVELŐDÉSI
HÁZBA A MEGTELT ZSÁKOKAT, AZ ISKOLA
PEDIG A LEADOTT SÚLYNAK MEGFELELŐ ÖSZSZEGET KAPJA FIZETSÉGKÉNT.
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A járványügyi helyzet szűk körű megemlékezést tett lehetővé az
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Szeged Megyei
Jogú Város, Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzat és a Tömörkény István Művelődési Ház nevében koszorút helyeztünk el a Hősök
terén és Földesi Tibor emlékművénél. A megemlékezéshez csatlakozott a Szőregi Nyugdíjas Egyesület és a szőregi Őserő Dalárda is.
Az Művelődési Ház által meghirdetett Őszi Dekorációs Verseny díjazottjai: 1. hely: Nyergesné Király Anita – Boldizsár; 2. hely: Mihály
Attila, Mihály Balázs – Csigapark; 3. Bomba Boglárka – Gesztenye pár.
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük minden alkotónak a csodás
dekorációkat!

Adventi gyertyagyújtás
2020. november 28., december 5., 12. és 19.
Öltöztessük ünneplőbe szívünket, készüljünk a szeretet ünnepére!
Gyertyagyújtás szombatonként, az adventi szentmisét követően,
18.00 órakor a Rózsák terén felállított közösségi koszorúnál.
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A Tömörkény István Művelődési Ház hírei
Ismét várnak minden érdeklődőt
szeretettel az alábbi csoportjaink:

FALUGAZDÁSZ SZOLGÁLAT
Péntekenként 8.00–14.00

ÁLLANDÓ KLUBJAINK
• Gerinctorna: szerda, péntek
18.00-19.00
• Örömmel Öltögetők Köre:
péntek 17.00-19.00
• Rocky Klub: péntek 17.30-19.00
• Szőregi Rezegők Néptánccsoport: kedd 18.00-20.00
• Ulti Klub: hétfő, csütörtök 14.0018.00
• Rajz szakkör: csütörtök 17.00–
19.00
• Önvédelmi foglalkozás: hétfő,
szerda 16.30 – 18.00
• Tanulási képesség fejlesztése
játékosan: péntek: 16.30–17.30

VÁSÁRI IDŐPONTOK
november 13. péntek: 09.00–13.00
november 18. szerda: 09.00–11.00
november 24. kedd: 09.00–11.00
december 4. péntek: 9.00–11.00
TERVEZETT PROGRAMOK
november 14. : Jótékonysági
ruhaosztás
november 16-18.: használtruhagyűjtés
november 19.: Szőregi Nyugdíjas
Egyesület Katalin bálja
november 22.: Katalin napi
játszóház (Csiga duó, Grimbusz
színház, táncház)

Ray Cooney: Páratlan Páros című vígjátékát dolgozta fel a Móra Ferenc Népszínház társulata két felvonásban, amit a Szőregi közönség október 3-án tekinthetett meg egy teltházas előadás keretén belül. Szabados Viktor rendezte darab nagy érdeklődést váltott ki. Az este folyamán
kialakult jó hangulatban mindenki felszabadultan érezhette magát.

Október 10-én egy terepfutóverseny – az 1. Szőregi RUNösvény Terepfutó Verseny – lebonyolításába kapcsolódhatott be a művelődési ház.
Egy nagyon szép környezetben megrendezett programról beszélhetünk. Az időjárás is a futók mellé állt és verőfényes napsütésben kereshették az erdőben kijelölt útvonalat a résztvevők.
Október 17-én az érdeklődők Carlo Goldoni: Chioggiai csetepatéját nézhették meg két felvonásban. A komédiát a Genéziusz Színház
állította színpadra. A Horváth István rendezte darabban egy kedves,
békés város életébe csöppenhettünk bele. Azonban az idillt nagyon
könnyű felborítani. Ebben az esetben egy sült tök is elég volt hozzá.
Október 19-én került sor a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett képkiállítás megnyitójára, melynek címe: Első felvonás. A Belvárosi Rajzkör haladó csoportjának kiállítása december 17-ig tekinthető meg a nyitvatartási idő alatt, 10.00–18.00 óra között a művelődési

házban. A kiállítást Pataki Ferenc Príma díjas festőművész rendezte.
Az alkotók: Boldizsár Gábor, Börcsök Zsuzsanna, Dobay Teréz, Dudás Mónika, Gátfalviné Balogh Pálma, Iványiné Szalontai Anikó, Képíró Ágnes,
Kincses Ágota, Kovács Tápai Annamária, Krasznai Barbara, Lázár Éva,
Lisovszki Márta, Madarász Csilla, Magyar Mihály, Molnár Géza, Olasz
Attila, Pál Éva, Perényiné Borsi Anikó, Retkes Sándor, Rusz-Rácz Ildikó.
Október 22-én került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzata, és a Tömörkény István Művelődési Ház által szervezett koszorúzásra a Hősök terén és Földesi Tibor
emlékművénél.
Október 22-én a Kalap Jakab bábkoncertnek biztosított helyet a
művelődési ház. Az előadás a folk-világzene sokszínűségét ötvözte a
magyar hagyományokkal, kialakítva ezzel sajátos egyedi stílusát. Kalap Jakab zeneszerző, szövegíró, dramaturg, előadó is egyben, akinek
jellemzője a magával ragadó előadásmód, a zenei és színpadi humor.
Két évtizede munkálkodik a gyermekeknek szóló előadások létrehozásán. A sok-sok résztvevő gyermek egy igazán kellemes délutánt tölthetett el. A program az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és
a Köszönjük Magyarország! program támogatásával valósulhatott meg!
Október 26-28. között Őszi alkotótábort szerveztünk az ősz és a Halloween jegyében. Az általános iskolások részére rendezett napközis
táborban a gyerekek szobrászkodhattak agyaggal, filcből és textilből
őszi ajtódíszt textil tököcskét és halloweeni figurákat készíthettek.
Minden nap volt fejlesztő, lazító játék és persze gyermekjóga Bán Bea
táborvezetővel.
Őszi dekorációs versenyt hirdettünk. A beérkezett alkotásokat
2020. október 20– 30. között lehetett megtekinteni és egyben itt, helyben lehetett szavazni is a legszebb pályaművekre. Az eredményhirdetésre november 2-án került sor. Gratulálunk a nyerteseknek!
Október 29-re egy TÖK csütörTÖK elnevezésű programmal kedveskedtünk a gyerekeknek, családoknak az őszi szünetben. A tavalyi évben már megrendezésre került egy hasonló délelőtt és annak sikerén
felbuzdulva szerveztünk idén is egy őszi-tökös-Halloweenes napot.
Volt itt süti és tök sütés, tök faragás, kézműves foglalkozás, ügyességi
feladatok, sőt még egy igazi boszorkánnyal is találkozhattak a résztvevők. Köszönjük Avramov András önkormányzati képviselő és Az Eredeti Szőregi Gazdabolt segítségét. Jó ha tudod: A bulizós és játékos halloween egy ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnep
október 31. éjszakáján - a Mindenszentek katolikus ünnep előtti este.
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Iskolai élet
Földesi Tibor Emlék futóverseny
2020. október 20-án már-már hagyomány jelleggel megrendezésre került a Földesi Tibor Emlék
futóverseny. Idén a járványügyi
helyzetre való tekintettel, a versenyt külső résztvevők nélkül
bonyolítottuk le. A versenyen
iskolánk tanulói szép számban
álltak a rajtvonalhoz. Az alsó tagozat teljes létszámban képviseltette magát. A felső tagozat ebben az évben előzetes nevezéssel
kezdhette meg a versenyzést. Az
alsósok versenyének lebonyolításában, a jegyzőkönyvvezetésben
és az időmérésben Kerekes Pálné
és Halmosiné Pakai Ilona tanárnők
vállaltak oroszlán részt. A felső
tagozat egy közös bemelegítéssel
hangolt a versenyre, melyet Sajtos
Bettina tanárnő tartott. A felsősök
versenyeztetésében Kerekes Pálné,
Halmosiné Pakai Ilona, Dér Zoltán
és Herbertné Auth Adél vett részt.

Eredmények:
1-2. osztályosok: 1. hely: Kiss
Balázs (2.a), 2. hely: Botás Bertalan (2.b), 3. hely: Apáti Bátor (2.a)
3-4. osztályosok: Lány: 1. hely:
Madarász Sára (3.a), 2. hely: Benito-Ferenczi Nadia (4.b), 3. hely:
Boldizsár Lara Kata (4.b). Fiú: 1.
hely: Farkas Zétény (3.a), 2. hely:
Bubrják-Goda Barnabás (3.a), 3.
hely: Forgó Richárd (4.a)
5-6. osztályosok: Fiú: 1. hely:
Farkas Ádám Krisztián (6.b), 2.
hely: Berényi Mátyáss (6.a), 3. hely:
Maróti Márton Mihály (6.b). Lány:
1. hely: Fazekas Zsófia Sára (5.a),
2. hely: Germann Eszter (6.a), 3.
hely: Bor Sarolta (6.b)
7-8. osztályosok: Fiú: 1. hely:
Mihályi Patrik (8.b), 2. hely: Molnár Zsombor (7.a), 3. hely: Csabai
Zsombor (8.b). Lány: 1. hely: Kószó Dorina Krisztina (8.b), 2. hely:
Buknicz Boglárka (8.b), 3. hely:
Sinkó Zsófia (7.a)

Versenyeredmény
Kémiaverseny:
Hevesy György Kárpát- medencei Kémiaverseny megyei
fordulóján Horváth Marcell 8.b
osztályos tanuló 7. helyezést,

Guth Noémi 8. a osztályos tanuló
11. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kamarásné
Elek Cecília

Tisztelt szőregiek,
A Szőregért Alapítványy kuratóriuma tájékoztatja Önöket, hogy
a hagyományos Szőregi Egészségnap az idei évben a járványhelyzetre való tekintettel, a hatályos rendelkezések figyelembe
vételével, mindannyiunk biztonsága érdekében elmarad.
Megértésüket köszönjük!

Karitász hírek
November hónap csoportunk
számára főként az alkotásokról
szólnak.
A már korábban megkedvelt,
ismert díszek és hasznos tárgyak folyamatosan készülnek, és
újdonságok valósulnak meg folyamatosan, október közepétől,
advent végéig. Az alkotások egyénileg készülnek, vannak akik
rész feladatokat vállalnak, mint
gombolyítás, anyag darabolása,
festés, sodrás. Mindenre lehetséges kézre szükség van. Akik
pedig ismerik a különféle kézimunka technikákat, ők előzetes
megbeszélés után a teljes kivitelezést is végzik. Van olyan önkéntesünk, aki ezekbe a feladatokba
évek óta sikeresen vonja be isme-

rőseit, családját, baráti körét, v.
hobbitársait. Aki szeretne bármi
módon bekapcsolódni, november 23-tól jelentkezhet telefonon,
egyeztetésre: 62/406-335.
Szeretnénk idén is gazdag kollekcióval megkezdeni az adventi
adománygyűjtő akciónkat, valamint besegíteni portékáinkkal
a Szeged-Csanád Egyházmegyei
Karitász Nagyáruházba tervezett, decemberi vásárára is. A
cél mindkét esetben, a befolyt
összegből rászoruló családjaink
megsegítése tüzelő formájában.
Adventi akciónk az Alexandriai Szent Katalin Templomban,
november 28-tól december 20-ig
tart, a szokásos, folyamatosan
bővülő kínálattal, misenapokon,

Magyar Diáksport Napja
Szeptember 25-én ismét megrendezésre került iskolánkban a Magyar Diáksport Napja.
A korábbi évekhez képest történt változás egyrészt az, hogy
hivatalos témanappá nyilvánították, kiemelt projekt keretében
valósulhat meg az egészségtudatos gondolkodás.
Másrészt az elmúlt években
ez a diáksportnap európai kezdeményezéssé vált, ma már több,
mint 40 országban szervezik meg
szeptember végén az Európai Diáksport Napját, mely évről évre
az egészségtudatos életvezetéssel és testmozgással összefüggő
témákat dolgoz fel.
A vírushelyzetre való tekintet-

tel, a vírushelyzet elleni védekezésben kiemelten fontos a rendszeres
testmozgás, ezt szem előtt tartva a
mindennapos testnevelés keretei
között valósítottuk meg a programot, feldolgozva az idei fókusztémát, ami a mentális egészség és az
egészséges önkép témaköre.
A szabadtéri testnevelés órák
számtalan lehetőséget kínálnak, igyekeztünk változatossá,
élménydússá tenni ezt a napot.
Labdajátékok,
akadálypályák,
szabadtéri táncórák színesítették
a programot. Emellett a közeli
parkban mezei futást bonyolítottunk le.
A gyerekek nagyon élvezték,
jövőre folytatjuk.

Kossuthosok a környezetért
A 2020/2021-es tanév kezdetével
két országosan meghirdetett tematikus héthez is csatlakozott
Szeged-Szőreg örökös ÖKO iskolája, a Kossuth Lajos Általános
Iskola.
Szeptember 7-13. között a Mozdulj a klímáért! hét fő témaköre a
méhek és a méz volt. Diákjaink
kreatív alkotásokat készítettek,
játékos sorversenyen küzdöttek
a „Leggyorsabb méhraj” címért,
rendbe tették az épület előtti iskolakertet, és úgynevezett zöld
mérföldeket gyűjtöttek a hét során
azzal, hogy környezetkímélő módon gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel jöttek iskolába.
Október 5-9. között a Fenntart-

hatósági Témahét nyújtott újabb
alkalmat tanulóink környezettudatos magatartásának formálásához. Az újrahasznosítás, szelektív
hulladékgyűjtés és a megújuló
energiaforrások témakörökben
a rengeteg rajz és plakát mellett
ppt prezentációk is születtek.
A diákok nem csak környezetismeret, kémia, informatika és
földrajz órákon járták körbe pedagógusaik vezetésével az aktuális témaköröket, hanem magyar
irodalom órán is beszélgettek az
ember és természet viszonyáról.
Alsó - és felső tagozatos tanulóink egyformán vettek részt a
témahetek foglalkozásain, melyeket sikeresen zártunk.

a mise előtt és utáni nyitva tartásban.
Ebben az időszakban, akciónk keretében, megrendezzük
az „Egymillió gyertya a szegényekért”” gyűjtést is: december 6-13.
között. A gyertyák ingyenesen
elvihetők, s azokat otthonaikban
meggyújtva imádságos szeretettel gondolhatnak azokra, akiknek az ünnep fényeit, az otthon
melegét, szeretetet és bármi
egyebet nélkülözniük kell.
*
Idén is lesz Szent Erzsébet kenyér osztás a katolikus templomban. Ennek pontos idejét még
nem jelölték ki egyházmegyénkben lapzártáig. A mennyiséget
megrendeltük Nagy Róbert plébános úrral egyeztetve, átvételét,
kiszállítását és kiosztását meg-

szerveztük a feltételezett időre
önkénteseinkkel.
Búcsúnk, védőszentünk, Alexandriai Szent Katalin ünnepe
november 21-én lesz.
Figyeljék a templomi hirdetéseket, mindenkit szeretettel várunk!
A 2021. évi karitász naptárakat
megrendeltük, mellyel Advent
idejében ajándékozzuk meg kedves Testvéreinket.
*
Technikai okokból, 2020. november 23-tól fogadjuk hívásaikat, kéréseiket és felajánlásaikat
a 62/406-335 telefonszámon.
Köztes időszakban, ismert karitász önkénteseinkkel felvehetik
a kapcsolatot, ahogy lehetséges.
Megértésüket köszönjük!
Nagy Istvánné

4. oldal

Szőregi Regélő

2020. november

Szeged-Szőreg, Magyar u. 14.; Telefon: (62) 648-889
Nyitva tartás: hétfő: 10.00–12.00; 13.00–18.00; kedd:
10.00–12.00; 13.00–16.00; szerda: 10.00–12.00; 13.00–18.00;
csütörtök: 13.00–18.00; péntek: 10.00–12.00; 13.00–18.00

Kiállítás
2020. november 2–30: Schmidt Andrea: Az esély egyenlőségről
női szemmel
Program
2020. november 16. 17:00: Életreform klub. Téma: Méz, a folyékony arany
2020. november 26. 16:30: Adventi kézműveskedés kisiskolásoknak
Könyvajánló
Ann Mah: A szőlőskert titka
David Baldacci: Emlékek börtönében
Palotás Petra: Kötéltánc
Geronimo Stilton: A madridi tolvaj
Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje

Szőregi Nyugdíjas Egyesület hírei

HIRDESSEN A
KATTINTSON A SZOREG.HU-RA!

ben!

Nagyon régen láttuk egymást!
Hiányoztok! Szeretnétek összejönni? Jöjjünk össze!
Előbb nézzük mi történt a
házunk táján a legutóbbi jelentkezés óta. Az élet nem állt meg,
ami azt bizonyítja, hogy Röszkén
szeptember 16-án látogatást tettünk az ottani nyugdíjasok találkozóján. Minden nagyon jó volt,
szép volt. Ők bátrabbak voltak,
de mi is, mert elmertünk menni.
Megnyílt az átváltozott múzeum. Szeptember 25-én, 15-en
megnéztük. Érdekes változások,
meglepetések voltak. A bátrabbak felmentek a tetőn kialakított
kilátóba is.
A beadott pályázatunk sikeres

volt és támogatást kaptunk színházlátogatásra.
Október 17-én a Kisszínházban megnéztük az Illatszertár
című, vidám, félreértéseken lapuló darabot. Még két előadást
tervezünk megnézni.
Felhívás minden tagnak. Találkozzunk! Úgy döntöttünk,
hogy megtartjuk az Erzsébet-Katalin bált. Időpontja november
19-én csütörtök 15.00 óra.
Szeretném, ha minden tag
részt tudna venni. Sok dolgot
meg kell beszélni!
Várunk minden tagot és új jelentkezőket is szívesen fogadunk!
Bárdos László
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