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Beszámol a képviselő
Közösségi emberként és képviselőként is azt vallom, hogy
közösségünk olyanná válik,
amilyenné mi magunk formáljuk. Júniusban közösségünk két
közismert és elismert tagja fejezte be több évtizedes munkáját.

A Kossuth Lajos Általános Iskola ballagásán közösségünk 53
ifjú tagja lépett a nagybetűs élet
útjára. Gratulálok nekik és kívánom, hogy az életben minden
mostani és jövőbeni álmukat
váltsák valóra!

Mindketten szerves részei voltak – és bízom benne, hogy még
hosszú évekig lesznek is – ennek
a formálásnak, formálódásnak.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna tizenöt éven keresztül
vezette a szőregi Kossuth Lajos
Általános Iskolát. Irányításával
az iskola és annak közössége jelentős fejlődésen ment keresztül.
A kossutos közösség mára számtalan egyedi kezdeményezéssel,
elismeréssel és több mint 400 diákkal büszkélkedhet.
Fráter György, a Magyar Rózsatermesztők
Egyesületének
elnöke 30 év után adta át az egyesület vezetését. Gyuri bácsi a rózsák iránti elhivatottsága mellett
a szőregi köz- és civil élet alktív
szereplője volt.
Szeged MJV Szeged-Szőreg
Településrészi Önkormányzata
és közösségünk nevében Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsannának és Fráter Györgynek a
szőregi közösségért végzett munkájukat megköszönve, díszoklevelet adtam át.
Kedves Zsuzsa és Gyuri, köszönöm a sok-sok éves közös
munkát!

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, elfogadva a Jerusalema
kihívást közös táncra invitálta a
Szőregieket, amely nagy sikert
aratott. Köszönet a szőregieknek,
akik részt vettek a közös táncolásban; Zsuzsának a koncepcióért és a szervezésért; Borbély
Zsuzsának, Jurkovics Milánnak,
Kádár Péternek és Szél Zsoltnak
a videó elkészítéséért.
A Szőregi Teadélutánok programsorozat részeként közös beszélgetésre invitáltam a szőregi
civil szervezetek vezetőit. A Szőregi Civil Kerekasztal első találkozóján az ismerkedés, a közös
gondolkodás, ötletelés mellett az
együttműködési lehetőségekről
is beszélgettünk.
A hatályos rendelkezések
miatt
(tömegrendezvénynek
minősült, ezért csak védett személyek látogathatták volna) az
idei évben sem tudtuk együtt
ünnepelni a szőregi rózsatövet
a Rózsaünnepen. Előre tekintve
már elkezdtük a jövőbeni lehetőségeink felmérését, koncepciók
kialakítását. A szakmai egyeztetések mellett ősz elején lakossági egyeztetést is tervezünk a
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Rózsaünnep jövőjével kapcsolatban. Addig is szívesen veszem
véleményüket, javaslataikat a
kepviselo@avramovandras.hu
email címen.
A nyári kánikula és szárazság
apropóján ismételten felhívom
figyelmüket, hogy Szeged teljes
területén tilos az avar és kerti
hulladék égetése. E mellett jelenleg Magyarország teljes területén
tűzgyújtási tilalom van. Az utóbbi
időben, sajnálatos módon közösségünk több tagja is figyelmen
kívül hagyta ezeket.
A kerti grillezés és bográcsozás engedélyezett, de a tüzet nem
szabad magára hagyni és mindig
legyen oltóanyag a közelben. Kérem, legyenek körülteintőek, ebben a nagy forróságban könnyen
tragédia történhet.
Szeged MJV Önkormányzata
pályázatot hirdetett szociálisan
hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra. Egy háztartás egy alkalommal részesülhet
egy kaloda tűzifában. A benyújtás határideje 2021. július 16. A
pályázattal kapcsolatos felvilágosítást, pályázati űrlapot a Kirendeltségen kérhetnek az érdeklődők vagy azok letölthetőek a
szegedvaros.hu honlapről. A pályázat személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
a szőregi Kirendeltségen vagy
postai úton a Szeged Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodának
címezve nyújtható be.
Az Önkormányzat az idei évben is 10.000 Ft-tal támogatja
minden szegedi állandó lakóhelylyel rendelkező, általános iskolás
korú gyermek tanévkezdését. A
támogatást szeptember 15-ig online ügyfélkapus regisztrációval
a www.szegedvaros.hu honlapon
lehet igényelni vagy papír alapon
benyújtai az Ügyfélszolgálaton
vagy a Kirendeltségen.
A tervek szerint július végén
megnyílik a Szőregi Hulladékudvar a Magyar utca és a Gyár
utca sarkán. A régóta várt beruházással megoldódik a szőregiek számára is a papír, műanyag,
üveg, fém, zöldhulladék, építési

törmelék és veszélyes hulladék
leadásának lehetősége. A megnyitásról az online felületek mellet szórólapon is törtnik majd tájékoztatás.
A Hősök teréről röviden. Jelenleg az a helyzet, hogy a teret
kivitelező vállalkozó nem végezte
el teljes körűen a szerződésben
és a megállapodásokban vállalt
feladatát. Emiatt a Környezetgazdálkodás nem vette át a zöld
területeket üzemeltetésre. Azon
dolgozom, hogy a megrendelt
és elvállat minőségű és tartalmú
munkát kapjuk. Sajnos ez időbe
telik, miközben a természet nem
vár... Ha a Környezetgazdálkodás
most átvenné az üzemeltetést akkor egy hibás teljesítést legitimizálna, ami nem elfogadható. Vagy
el kell végeznie a vállalkozónak a
vállalt munkát, vagy a nem teljesítésnek következménye kell, hogy
legyen. Szerintem ez így helyes,
így végig kell vinni a folyamatot.
Az újabb vállalás szerint ősszel
elvégzésre kerülnek az elmaradt
kertészeti munkálatok, addig
azonben a kivitelező feladata a tér
növényzetének gondozása.
Kérem kövessék figyelemmel
online felületeinket, kapcsolódjanak be minél több programba.
Várom visszajelzéseiket, javaslataikat, kezdeményezéseiket a
kepviselo@avramovandras.hu
email címen.
A Szőregi Regélőt szerkesztő
csapatba továbbra is várunk tudósítókat, szerzőket, fotósokat,
tördelőt és számítunk a szőregi
vállalkozásokra is, hiszen hirdetéseik nagy segítséget jelentenek
újságunk számára.
Továbbra is figyeljenek egyedülálló, idős szomszédaikra és
lehetőségükhöz mérten, körültekintően segítsenek nekik.
Amennyiben erre nincs módjuk,
kérem jelezzék a Szőregi Kirendeltségen (tel.: +36-62-564-409)
a segítségre szoruló lakótársunk
elérhetőségét.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, a közösségünkre, ami mi vagyunk.
Avramov András,
önkormányzati képviselő
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A Tömörkény István Művelődési Ház hírei
Június 8. Truﬀaldino Bábszínház
előadásába a Kerek kő című előadást nézhették meg a gyerekek.
- Benedek Elek meséjét a társulat
alkalmazta színpadra.

A társulatot 2000-ben azzal a
céllal hozták létre, hogy a bábművészet széles skálája mellett
megőrizzék a paravános előadások múltját. A Truﬀaldino
Bábszínház előadásaiból nem
hiányozhat a szemfényvesztés, a
varázslat, a humor sem.
Június 10-re készültünk egy
kis meglepetéssel az Ügyes Kezek
Kézműves Klubnak, a Kézművesség Világnapja alkalmából. Az
elmúl egy évben készült összes
alkotásunkról készült képeket
gyűjtöttük egy csokorba. Újra felelevenedett bennünk a – válogatás alatt – a készítés pillanata, a
vicces kivágott részek, a szomorú
üres művelődési ház hangulata.

Június 12-én este a Szőregi operett est kerül megrendezésre a Parlando Énekegyüttessel. Vendégművészként Kónya Krisztina és Szélpál
Szilveszter voltak jelen, a Szegedi
Nemzeti Színház művészei.
A Parlando együttes tagjainak
büszkén vállalt célja a hagyományápolás, a magyar operett és
sanzon megismerése és megismertetése, népszerűsítése. Szórakoztatni, kellemes, kulturált
kikapcsolódást biztosítani fiataloknak és kevésbé fiataloknak
egyaránt.
Június 28-tól elindult az idei év
első tábora, az Ide süss!, ahova
olyan gyerekek jelentkezését vártuk, akik szeretik az édességet, a
sós és édes sütit, a csokit, a tortát, de nemcsak megenni, hanem
elkészíteni is!

Felhívás
Légy önkéntes a Tömörkény
István Művelődési Házban az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében!

Itt bepillantást nyerhetnek a
gyerekek a különböző cukrászati
eszközök és anyagok használatába. A tábor egy fiatal, kedves cukrász vezetésével valósult meg, így
a résztvevő gyerekek még jobban
azonosulni tudtak a cukrász
szakmával, hiszen korban bizony
elég közel áll hozzájuk Dóri.
A művelődési ház előtti kerítéselemet az utóbbi időben
előszeretettel használjuk kültéri
kiállítások helyszínének. Június
közepén a diákoknak szerettünk
volna kedveskedni egy VAKÁCIÓ
felirattal, hiszen 15-én véget ért
egy újabb tanév és kitört a jól
megérdemelt nyári szünet!
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk a nyárra!

25-27-i hétvégén került volna
megrendezésre a hagyományos
Szőregi Rózsaünnep, amelyet
sajnos az idén nem lehetett megrendezni. A Rózsahölgyek Rendje Egyesülettel és Avramov András önkormányzati képviselővel
közösen egy kiállítást álmodtunk
meg kültérre, hogy bárki, aki
erre jár gyönyörködhessen az
elmúl 20 év Rózsaünnepeinek képeiben, illetve, hogy nosztalgiázzanak, emlékezzenek egy kicsit.
2021. július 2-tól látható Dr. Patocskai Anna képkiállítása Fénymozaik / időcserepek címmel,
mely egész hónapban megtekinthető a művelődési ház előtt.
Vásári időpontok:
július 13. 9.00–13.00
augusztus 10. 9.00–13.00
szeptember 10. 9.00–13.00

A Tömörkény István Művelődési Ház fogadó szervezetként
rész vesz az iskolai közösségi
szolgálatban. Ennek keretében a
legalább 9. osztályos, középiskolai nappali tanulmányait folytató
önkéntesek
szabadidejükben,
segíthetnek a programjainkon,
rendezvényeinken.
Az iskolai közösségi szolgálatot nálunk teljesítők beleláthatnak a művelődési ház összetett
és széleskörű feladataiba, illetve
az iskolai közösségi szolgálat során igazolt órákon túl is szívesen
látjuk őket önkéntesként, vendégként, látogatóként, klubtagként is!
Jelentkezni: szoregimuvhaz@
gmail.com e-mail címen lehet!
Júniusban is minden héten
különböző nyereményjátékkal
vártuk Önöket a Facebook oldalunkon.

Most szeretnénk azoknak kedveskedni, akik nem vagy csak
keveset Facebookoznak. Az újságba is közzéteszünk egy játékot, amelyre e-mailben szoregimuvhaz@gmail.com, vagy postai
úton (Magyar utca 14.) várjuk a
megfejtéseket július 30-ig. Azok
között, akik jó megfejtést küldenek be, egy tárgynyeremény sorsolunk ki!
Lássuk a feladványt!
1. Hány méter magas a Görögkeleti szerb templom tornya?
2. A Monty-park helyén egykor milyen bánya volt?
3. Mikor volt a Szőregi csata?
Tömörkény István Művelődési Ház
– a kultúra szolgálatában
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Az óvoda körül
A Szerb Utcai Óvoda hírei
„Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!”

Végre június 16-án találkoztak
egymással a tagok. A közgyűlés
sikertelen volt, mert nem sikerült új elnökséget választani. Így
ügyvezetőként a vezetést a régi
elnökség látja el.
Az újratalálkozást egy finom
vacsorával – amit Sajó Dánielné
főzött – koronáztuk meg. Újra
szólt a zene, Jenei Jóska jóvoltából.
Úgy láttam, hogy örültek egymásnak és kibeszélhették magukból az eltelt két év történeteit.
Volt miről!

Szeretnénk újra találkozni és
megalkotni 2021 év második félévének munkatervét.
Újabb találkozásunk július
15-én csütörtökön 4 órakor lesz
megtartva.
Várunk mindenkit egy batyus
bálra. Hozzatok finomságokat!
Itókát is!
Vigyázzatok magatokra.
Bárdos László

A Szőregi Idősekért Alapítvány hírei
Tavaszi évadzáró – A májusi nyitást követően a „nagy csapat”
tagjai szerencsésnek mondhatják magukat, mivel rövid időn
belül ismételten találkozhattak.
A Szőregi Idősekért Alapítvány
aktivistái 2021. június 8-án 15.00
órára Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával
– a COVID miatti előírások szigorú betartása mellett – tavaszi
évadzáró ünnepséget szerveztek
a Szőregi Faluházba.
A rendezvény a viszontlátás
örömének további erősítését, az
elmaradt beszélgetések pótlását
volt hivatott szolgálni, hiszen
ténylegesen mindenki erre várt,
mindenki erre volt kiéhezve. Az
összejövetel a célját maximálisan
betöltötte, a megjelentek egész
délután vígan cseverésztek egymással.

A Kajcsi Falatozó meglepetés
vacsorája küllemében is, ízében
is nagyszerű volt. Bebizonyították, hogy az elvitelre szánt étkek
készítésének nagymesterei. A
Selmeczki Cukrászda süteményei szintén fenségesek voltak.
A részt vevők nevében ezúton
is köszönjük a finom falatokat!
A napot a korábban már szinte
hagyománnyá vált tombola újbóli lebonyolítása zárta. Brigitta
jókedvével és a díjak, különösen
a három fődíj kihúzásával felfokozta a hangulatot.
Köszönet a szép napért!
Csodálatos, szeretteik társaságában töltött, nyugodt, békés
nyarat kívánunk!
Bízunk abban, hogy szeptemberben ismételten találkozhatunk!
Zilahyné dr. Veres Anna

Elbúcsúztunk az iskolába készülő nagycsoportosoktól, akiknek
idén is virágpompába öltöztettük
az egész épületet és az udvart is.
A Ballagáson a kisebbek versekkel, virággal és ballagó tarisznyával vettek búcsút a nagyoktól.
Hagyományainknak megfelelően júniusban tartottuk meg
Gyermeknapunkat, melyen színes program várta a gyerekeket.
Reggel közös tornával indítottuk
a napot, majd kézművesedhettek
a gyerekeke, sportfoglalkozáson
és vetélkedőkön vehettek részt,
versenyjátékokon vehettek részt,
akadálypályán próbálhatták ki
tehetségüket.

Nagy örömükre arcfestéssel
is megleptük őket. Az óvó nénik
a kívánt állatokat, mesehősöket
festették a gyerekek arcára. A
gyermeknap további részében
zenéstáncos mulatságot szerveztünk. A nap zárásaként buborékfújással kedveskedtünk a gyerekeknek, ajándékként szélforgót
kaptak.

Karitász hírek
Augusztusban beiskolázási támogatást szeretnénk adni a nappali tagozatos, 1-12 osztályban
tanuló gyermekek javára.
Nagylelkű adományaikat a
templomban elhelyezett karitász

perselybe tehetik e célra! Köszönjük!
Hálával köszönjük a felajánlott, átadott bútorokat, háztartási gépeket!
Nagy Istvánné

Részt vettünk óvodánkkal a
Truﬀaldinó bábszínház előadásán. A gyerekek már nagyon
várták, hiszen a veszélyhelyzet
miatt már nagyon régen nem volt
alkalmunk ellátogatni a Tömörkény István Művelődési házba.
Óvodánk is csatlakozott a Jerusalema Challenge-hez, a gyerekek nagy lelkesedéssel készültek
a lufis táncra.

Azt is a kedves szülőknek köszönhetjük, hogy szinte minden
nap fogyaszthatnak a gyermekek
friss nyári gyümölcsöt, hiszen
bőségesen ellátnak bennünket
a kertekben termett cseresznyével, meggyel. Folyamatosan gondozzuk a gyermekekkel együtt a
veteményes kertünket, gyomláljuk, locsoljuk. Szedjük és esszük
a finom paradicsomot, gyönyörködünk az ültetett színes virágainkban.

Tervezzük a nyári kirándulásunkat is: Csongrád-Bokros Vadnyugati városba látogatunk el a
gyerekekkel, busszal.
Megtartottuk a szülői értekezletet a leendő óvódásaink szüleinek, nagy izgalommal várják az
óvodakezdést. Kiválasztották a
jeleket, megismerkedtek az óvó
nénikkel, információkat kaptak
az óvodakezdéssel kapcsolatosan.
A nyári élet is beindult az
óvodánkba, a gyerekekkel sokat
vagyunk a szabadba, homokoznak, pancsolnak, élvezik a nagy
árnyas udvar adta lehetőségeket.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!

A Szerb Utcai Óvoda Dolgozói
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Iskolai élet
Különleges ballagás a Kossuthból

Egy forró szombat délelőtt bezárult az iskola kapuja. Ismét búcsút vettünk egy tanévtől és 53
ballagó diákunktól és Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Igazgató néninktől.
Az iskola épülete felöltötte
gyönyörűséges virágba borult
ruháját. Jó volt látni és részese
lenni a megható pillanatoknak,
egy- egy mosolynak vagy könynycseppnek. Egész évben ezeket
a perceket várták a gyerekek, de
ott és akkor éreztük, hogy valami
véglegesen befejeződik.
Megszólalt az utolsó csengő,

felcsendültek az ismert
búcsúzó énekek és elindult a 8. a és
8. b osztály
és
előttük
Zsuzsa néni.
Mindenki
érezte, hogy
ez egy különleges
nap,
soha vissza
nem hozható
különleges

pillanatokkal.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató asszony kedves szavakkal méltatta mind a sikereket
elért, mind az iskola életében
lelkesen szereplő diákokat, akik
valamilyen formában öregbítik
iskolánk hírnevét. Büszkék vagyunk rátok mondta, az 53 fő ballagó közül 52-en érettségit adó
iskolában folytatják tanulmányaikat, bizonyítva, hogy egy ʼvidékiʼ iskolából indulva is sikeresek
lehetünk. Ehhez kell a kossuthos
életérzés, a kossuthos közösség,
kossuthos pedagógusok-, iskola

Búcsúzom

Kedves Ballagók, Kedves Kossuthosok, Tisztelt Szülők, Partnereink! Mielőtt bezárom utoljára az
iskola kapuját, kérem hallgassák
meg az én búcsúmat is.
Ma ez egy különleges nap, ez
nem olyan, mint a többi ballagás
és évzáró. Ez a nap számomra is,
akaratlanul is a búcsút jelenti.
Nem számítottam rá, még nem
voltam és nem vagyok felkészülve rá, nem akartam, de mégis itt
kell hagynom szeretett iskolám.

A Kedves Szülők és Tanítványok
és Partnereink is tudják, hogy
pályáztam az igazgatói munkám
további folytatására, honlapon is
olvashatják még.
A teljesség igénye nélkül sorolom fel pozitív és folyamatosan
bővülő és erősödő tevékenységeinket, nevelő-oktató munkánk
erősségeit: a minőségi 15 év sikeressége, az iskolai létszámunk
megkétszereződése, oktató – nevelő munkánkhoz modern kor
követelményeinek
megfelelő
korszerű eszközök, az idegen
nyelvek magas szintű oktatása, a
kínai nyelv sikeressége, a Kínai –
Magyar Kéttannyelvű Iskola bevezetésének lehetősége 2022 évtől,
amivel ténylegesen EGYEDIVÉ
vállhatott volna iskolánk Szeged
városában, de országosan is.
8. évfolyamosaink sikeres
beiskolázásai, partneri kapcsolataink erősségei, a pompás hagyományok őrzése, kollégáim
szakmai minősítése, különböző
elismerések, mint: „Lendület
díj, Szőregért díj, Rózsaünnepi

dolgozók, szülők, partnereink.
Köszönet érte mindenkinek.
Sor került a számozott Kossuth-emlékérmek és Elismerő
díszoklevelek átadására, akik 8
éven keresztül kiváló tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal a „kossuthos
közösség” hírét „öregbítették”:
diákjaink közül Andrucsák Krisztián József, Guth Noémi, Szentesi-Tóth Lili Evelin és Taskó
Natália Bianka érdemelte ki.
Kossuthos emlékéremben részesültek szüleink közül, kik 8 éven
át kimagasló segítő munkájukkal
támogatták iskolánkat, közösségünket: Andrucsák Judit, Kószóné
Simon Krisztina, Molnár Gabriella, Szabóné Tokai Anett. A pedagógusok közül Hegedűs György
részesült számozott „Kossuthos
emlékéremben”,
kiemelkedő
nevelő-oktató munkájáért és a
közösség fejlődéséhez nyújtott
támogatásáért elismerésképpen.
Ezúton is szeretettel gratulálok
az elért szép eredményekhez, további sok sikert kívánok!
A kossuthos közösségért, a
közösségi munkáért Dr. Ujhelyi
István, Európarlamenti képviselő
úr által alapított Pro Bono Publico díjat Andrucsák Krisztián József

vehette át az alapítótól.
Elismerő okleveleket kaptak
továbbá azok a 8. évfolyamos
tanulók is, akik sokat tettek közösségünk építésért, jó híréért:
Áchim Flóra, Bogár Tímea Kinga,
Buknicz Boglárka, Busa Liza Viktória, Héjja Daniella, Horváth Marcell, Kasza András Dániel, Kószó
Dorina Krisztina, Majernik Lili,
Mari Rebeka Viktória, Patakfalvi
Johanna, Putnik Gorán, Rónyai
Réka Diána, Szabó Máté Botond,
Szakál Zsombor, Ujhelyi Enikő.
Búcsúzom tőletek:
„Nem az számít, ki mit gondol
rólad, Az számít, ki szeret Téged.
/ Nem az fontos, aki arcával mosolyog rád, az a fontos, aki lelkével
teszi. / Nem az számít, aki mindent
tud rólad, az számít, aki szívedet
ismeri. / Nem az a fontos, aki szemével néz téged, csak az, aki a szívével lát. / Ne törődj azzal, aki csak
kapni akar tőled, azzal foglalkozz,
aki adni is akar. / Nem az a fontos,
aki a hiányt nézi benned, csak az
aki kincseidet látja. / Ne azzal foglalkozz, aki saját képére akar formálni, csak azzal aki a sajátodra.”
(Csitáry-Hock Tamás)

tevékenységeinkért elismerés,
Kossuth plakett, az MTTOE kiváló testnevelője díj is kevésnek
bizonyult. Nem én kaptam meg a
lehetőséget még 1 tanévre.
Szeged város egyik legszebb,
legszínvonalasabb és kiváló oktatási eredményekkel illetve a
neveltségi szinttel is a legkiemelkedőbb iskola a miénk.
Augusztus 1-jétől nem én vezethetem Iskolámat, iskolánkat.
Tudom az „A jól végzett munka
egyetlen jutalma, hogy én végezhettem el”. Köszönöm azoknak, akik
ezt velem együtt tették!
Köszönöm az utolsó díszburkolati kő lerakásától, a rózsatövek ültetéséig, a tantermek
színvonalas felszereléséig, hogy
mellettem voltak, együttműködtek, támogattak. Tettük mindezt
gyermekeinkért, kossuthos tanítványinkért!
A júniusi napokban külön köszönöm nektek kedves gyerekek,
hogy mindig volt kedves szavatok, hogy vártatok, csillogó tekintettel, kérdeztetek, kifejeztétek
érzéseiteket. Ti adtátok az erőt és
kollégáim egy része. Köszönöm
nektek, nekik.

Köszönöm összes partnerünknek, dr. Ujhelyi István Európai parlamenti képviselő úrnak
az „Örökös Pro Bono Publico”
elismerést, Dr. Molnár Róbert
Kübekháza
polgármesterének
a ʼBecsület piros szalagja” elismerést, Avramov András SZMJV
képviselő úrnak ʼElismerő oklevelétʼ, az SZTE Konfucius Intézet
Mohr Richárd, Wang Lei igazgató
urak elismeréseit, Dr. Gera Tibor
főigazgató úr köszönő/köszöntő
szavait, és nem utolsó sorban a
kossuthos szülők, gyerekek elismeréseit. Hálás vagyok mindenért, köszönöm.
Búcsúzom:
„Bízz magadban győzd a lelkedben dúló vihart. A vihar nem azért
van, hogy tönkretegyen. A vihar
azért van, hogy erősebbé tegyen,
hogy tanulj, hogy képes legyél a nehéz időket legyőzni és szép időket
varázsolni. Mert a varázsló te vagy,
te saját magad.”
„A jó harcot megharcoltam, a
pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
#kossuthosvagyok és #kossuthosmaradok
Zsuzsa igazgató néni

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató
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8.a Osztályfőnök: Hegedűs György
Andrucsák Krisztián József
Bencsik-Rezmány Zsófia
Böröcz Roland
Dancsó Benjamin Róbert
Döme Zoltán
Guth Noémi
Házy Blanka Luca
Héjja Daniella
Kasza András Dániel
Kele Kitti
Kirizs Kesző
Majernik Lili
Majlát Ramóna Beáta

Mari Rebeka Viktória
Nagy Olivér
Patakfalvi Johanna
Persi Ádám
Polyák Patrik Dominik
Putnik Gorán
Rácz Réka
Rácz-Komlósi Glória Lotti
Szakál Levente
Ujhelyi Enikő
Valkai Kata
Vörös Izabella
Zádori Kitti

Évzáró
A ballagás, az égbe szálló léggömbök tétova táncával és a gondolt
kívánságokkal az égen, átvezetett
minket az évzáróhoz.
Hagyományainknak megfelelően, a 4 év eddigi kossuthos
közösségünk támogatásáért oklevelet kaptak a következő szülők:
Avramov András, Borbély Zsuzsanna, Horesnyi Julianna, Katona
Anita, Mihály-Gedai Anita, Molnár Emese, Timotity Mónika, Zádori Mónika.
4 éves tanulmányi munkájukért „Kossuthos elismerésben”
részesültek a következő tanulók:
Avramov Bence, Balogh Eszter, Forgó Richárd, Guth Milán, Kothencz
Nándor, Lakatos Laura Lilla, Már-

ta Zalán, Mihály Attila, Puskás Dániel, Révész Boglárka, Sinkó Ádám.
Vidám gyermeki mosoly szabadult fel az eldobott iskolakapu
kulcsát látván. Sose felejtsétek,
hogy valaminek a vége egyben az
új kezdete is!
A 2020/2021-es tanév lezárult.
Mindenkinek kellemes, eseményekben gazdag nyarat, jó pihenést kívánok!
Gratulálok a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanítványainak
sikereikhez, köszönöm iskolánk
összes dolgozójának munkáját.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató
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8.b Osztályfőnök: Bondárné Tóth Villő
Ábrahám Alexa
Áchim Flóra
Altmayer Alexa
Avramov Milán
Bogár Tímea Kinga
Buknicz Boglárka
Busa Liza Viktória
Csabai Zsombor Csongor
Gyozsán Attila Géza
Horváth Marcell
Kadnár Kincső
Katona Tia Anikó
Kószó Dorina Krisztina
Lengyel Kitti Anna

Márki Kristóf Szabolcs
Márkus Regő Benedek
Mihályi Patrik
Rónyai Réka Diána
Simon Kinga
Soddu Gabriel
Szabó Máté Botond
Szakál Zsombor
Szentesi-Tóth Lili Evelin
Szilágyi Dominik
Tanács Veronika Izabella
Taskó Natália Bianka
Veszelinov Milán
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Kedvenc könyv
„Pofaszakállas óriás fejét mélyen
lógatva, lassú, kimért léptekkel
közeledik… Hatalmas nagy állat… Megáll. Cifra feje álmosan
hátrafordul, úgy figyel a közelgő
lármázás felé. (…) És ismét megindul. Jön-jön, mintha zsinóron
húznám… Álmaink vágya, az
irdatlan nagy hímtigris… A célgomb ezüsthegye türelmesen
kíséri széles, hófehér szügyét.
De várok még, hiszen teljesen
gyanútlanul közeleg…” – írja Szé-

chenyi Zsigmond (1898 – 1967) Nahar – indiai útinapló című könyvében. A kötetet Bálint János,
a Szőregi Idősekért Alapítvány
kuratóriumának elnöke ajánlja
az olvasók figyelmébe a Szőregi
Fiókkönyvtár Kedvenc könyv sorozatában.
„Magának való gyerek voltam,
s kicsi koromtól nagyon szerettem hallgatni, amikor az idősek
meséltek a régi dolgokról. Különösen nagymamám történeteit,
emlékeit… Mórahalmi nagyszüleimnek szatócsüzletük volt,
amely az államosítás után vegyesboltként működött tovább. Könyveket is árultak, s kötetek sokaságát vittem haza, majd kiolvasás
után vissza az üzletbe, egyiket a
másik után. Szenvedélyes könyvfaló lettem. A mesék, majd Verne
és más ifjúsági írók regényei után
a regék és mondák világa bűvölt
el. A görög, római, germán és kelta istenek és hősök történetei a
képzelet és a valóság határmezsgyéjén vezettek tovább.
Így ismertem meg az indiai
mondavilágot is, amelynek hagyományokban megőrzött elemei visszaköszöntek Széchenyi
Zsigmond indiai vadásznaplójá-

ban is. A világjáró utazó, vadász
és író valamennyi könyvét olvastam. Lebilincselő stílusban,
színesen fogalmazva tárja elénk
nem csupán az afrikai, alaszkai,
indiai vadászatok feszült jeleneteit, de bemutatja a környező világ hétköznapjait, kultúráját, társadalmi életének sajátosságait is.
A személyiségében is rokonszenves szerző élete is bővelkedett izgalmas, olykor drámai
fordulatokban. Arisztokrata családban, a Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi Ferenc
ükunokájaként
született
Nagyváradon,
rokonságban állt a „legnagyobb magyarral”, Széchenyi Istvánnal
is. A frissen érettségizett
fiatalembert a Monarchia
katonájaként kivitték a
frontra, hazatérve tanult
Münchenben, Stuttgartban,
Oxfordban. Hazatérve a
család köröshegyi birtokán
gazdálkodott, közben szenvedélyes vadászként járta
az országot, Erdély, Tirol,
Észak-Itália hegyeit. Első
felesége angol, egy yorkshire-i pamutgyáros lánya volt,
1936-ban kötöttek házasságot, s a következő évben
együtt indultak Indiába.
Ekkorra már megjárta Szudán,
Kenya, Egyiptom, Tanganyika,
Uganda, Líbia és Alaszka vadászterületeit, s a kalandok, élmények
sokaságát könyveiben írta meg.
Kötetei (Csui! Elefántország, Hengergő homok, Alaszkában vadásztam és mások) több kiadásban,
közel milliós példányszámban,
hat nyelven jelentek meg.
Budapest ostroma idején budai villája, benne a páratlan trófeagyűjteménnyel megsemmisült,
a pusztítást csak szakkönyvtára
élte túl. A háború után kitelepítették, meghurcolták, végül a
keszthelyi Helikon könyvtárban
kapott állást. Utolsó, kelet-afrikai gyűjtőútja 1964-ben Kenyába
vezetett.
A Nahar, mint minden jó
könyv, ablakot nyit a világra. A
még angol gyarmat India, a kiáltó ellentétek, maharadzsák és
koldusok, szent tehenek, dzsungel, márványpaloták és emberevő tigrisek országa Széchenyi
Zsigmond finom iróniával átszőtt
élménybeszámolójában mutatja
meg végtelenül sokszínű arcát.”
(A kötet a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.)
Nyilas Péter
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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

Programok
július 6. (kedd) 10:00-12:00 óra: Gipszfigurák festése a Szőregi fiókkönyvtárban
július 13. (kedd) 10:00-12:00 óra: Termésképek készítése a Szőregi fiókkönyvtárban
július 20. (kedd) 10:00-12:00 óra: Meseolvasással egybekötött
QR-kódos könyvkereső játék a Szőregi fiókkönyvtárban
A foglalkozásokat vezeti: Ördög Anna könyvtáros. Érdeklődni lehet a 648-889-es telefonszámon, az szoreg@sk-szeged.hu e-mail
címen vagy személyesen a helyszínen (6771 Szeged-Szőreg, Magyar utca 14.)
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.
A rendezvény az időjárás és a járványügyi helyzet függvényében kerül megrendezésre. A szervezők a műsorváltoztatás jogát
fenntartják.
Nyári bezárás
Tisztelt Olvasóink!
A Szőregi fiókkönyvtár nyári bezárása 2021. augusztus 2-től augusztus 6-ig tart. Nyitás: 2021. augusztus 9-én (hétfőn) 10.00 órakor.
Megértésüket köszönjük!

Szalámigyár Szőregen – ki tud róla?
A múlt század elején Szőregre
tervezett szalámigyár történetéről keresünk adatokat, egy készülő helytörténeti tanulmány
számára. A gyár sohasem épült
meg, a hamvába holt elképzelésről a Szőreg és népe című tanulmánykötetben, valamint Péter
László: Az ezeréves Szőreg című
könyvében olvashatunk.
E szerint 1900-ban Forgiarini
János olasz származású szegedi
szalámigyáros kért és kapott földterületet a községtől szalámigyár
alapítására. A gyár azonban nem
épült meg, „mindez csak terv
maradt, annál is inkább, mert

pár évvel később, 1904-ben Forgiarini János (…) csődbe jutott,
és megszökött Szegedről” – írja
Péter László.
Azzal a kéréssel fordulunk
Kedves Olvasóinkhoz, hogy ha
bármilyen adattal, esetleg a család emlékezetében fönnmaradt
történettel segíteni tudják a kutatást jelezzék Kukkonka Judit, a
Somogyi-könyvtár gyűjteményi
és helyismereti osztályvezetője
email-címén: kukkonka.judit@
sk-szeged.hu.
Segítségüket köszönjük.
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Magyar Rózsatermesztők Egyesülete

A Magyar Rózsatermesztők Egyesülete nevében szeretnénk megköszönni Fráter Györgynek a több
mint 25 éves munkáját.
Az Egyesület megalapítását
is Ő indította el, mint az egykori Szőregi Virág- és Dísznövény
ÁFÉSZ elnöke. A cél a rózsatermelők szorosabb szervezetbe
tömörítése, valamint a szakmai
fejlődés és tájékoztatás volt. Az
elmúlt években többször rendezett szakmai napokat, adótájékoztatásokat, továbbá lehetővé
tette, hogy tagjai legyünk az országos Dísznövény Szövetségnek.
Gyuri bácsi 1997-ben nyugdíjba vonult, így több ideje maradt a
közösségi munkára. 1999-ben Ő
indította el a Szőregi Művelődési
ház vezetőségével karöltve a Rózsaünnepet, ami nagy hírnevet
hozott Szőregnek. Nagyon sokat
tevékenykedett a Rózsaünnep
kulturális, szakmai és szórakoztató programjainak szervezésében.
A környező települések polgármestereivel jó kapcsolatot ápolt
és bevonta őket a programokba.
Továbbá, Fráter György meghívására a Rózsaünnepet többször
nyitotta meg és konferálta fel államtitkár, miniszter, parlamenti
képviselő, akik később tovább
segítették az egyesület munkáját.
Többek között, elnöksége alatt
kapta meg a Szőregen és körze-

tében termelt rózsa a földrajzi
áruvédjegy oltalmat és a hungarikum elnevezést, így segítve a
szőregi rózsa versenyképességét
a nyugati piacokon.
Büszkék vagyunk rá, hogy az
elmúlt 30 évben a szőregi rózsatermesztés teljes vertikumában
vezető szerepet töltött be. Kevesen mondhatják el, hogy 80 éves
korukig teljes mértékben, aktívan részt vettek a szőregi közösség munkájában. Az idén június
7-én megtartott tisztújításon Fráter György elmondta, hogy nyugodtan vonul pihenőre, hiszen
biztos és jó kezekbe adta át a staféta botot. A Magyar Rózsatermesztők Egyesületének új elnöke
Hegedűs Adika lett, aki szerint
Gyuri bácsi a lécet magasra tette,
de munkájával és tapasztalatával
igyekezni fog, hogy tovább vigye
a szőregi rózsa hírnevét.
Köszönjük Neked még egyszer
az önzetlen munkádat, reméljük,
hogy sokáig segíted még az egyesületünket, mint örökös tag.
A Magyar Rózsatermesztők
Egyesületének tagjai, a szőregi
Rózsahölgyek és Avramov András
önkormányzati képviselő együtt
köszöntötték Fráter Györgyöt.
A Magyar Rózsatermesztők
Egyesülete
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Kutyakötelesség
Rovatunkkal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
(NÉBIH) Kutyakötelesség című
kiadványának segítségével szeretnénk felhívni a figyelmet a
felelős kutyatartás fontosságára,
szabályaira.
A kutyatartás általános szabályairól. Az állattartó köteles a jó
gazda gondosságával eljárni, az
állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni.
Az állat igényeinek megfelelő
mozgástér biztosítása kiemelten
fontos követelmény a kutyatartás
során. A kikötve tartás, valamint
az állandó kennelben tartás káros az állat szocializációja szempontjából, ugyanis nemcsak
megfosztja a kutyát attól a lehetőségtől, hogy megfelelőképpen
beilleszkedjen az emberi és fajtársi környezetbe, de adott esetben a csekély mozgástér miatti
monoton módon ismételt mozgások akár szervi elváltozásokhoz,
egészségügyi károsodásokhoz is
vezethetnek.
A kutya számára biztosítani
kell a rendszeres és megfelelő
társas viselkedés lehetőségét faj-

társai, valamint emberek között,
mely különösen elvárt a fiatal,
növendék kutyák esetében.
A táplálékot az adott fajtának,
az egyed korának és élettani
állapotának megfelelő összetételben, mennyiségben, az életkorához és élettani állapotához
leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani. Általános követelmény, hogy az állat
számára a táplálékot és az ivóvizet higiénikus formában adjuk.
Az
állattartó
mindenkor
gondoskodni köteles az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. A tartási feltételek kialakításánál mindig figyelemmel
kell lennünk arra, hogy az állatok
tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek azok szükségleteinek valamint, hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva,
hogy az ne okozhasson sérülést
számukra.
A kutyát úgy kell tartani, hogy
az lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
Folytatjuk.

8. oldal

Szőregi Regélő

2021. július

Bérleti díjaink
Nagyterem 131 m2 +
színpad 35 m2

5.000 Ft/óra
Tükörterem 55 m2

4.000 Ft/óra
Társalgó 55 m2

4.000 Ft/óra
Galéria 38 m2 (emelet)

3.000 Ft/óra
Rózsaszoba 55 m2 (emelet)

4.000 Ft/óra
Klub 32 m2 (emelet)

3.000 Ft/óra
Kis klub 17 m2 (emelet)

2.000 Ft/óra
Tömörkény István
Művelődési Ház

HIRDESSEN A

6771 Szeged, Magyar u. 14.
http://szoregimuvhaz.hu

KATTINTSON A SZOREG.HU-RA!

ben!

– a kultúra szolgálatában –
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