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Nézz ránk, István király!
Hol vagy, István király?
Kérdezzük ma is a legrégibb Szent István királyhoz szóló énekünkkel

együtt.
Mert gyászos testi-lelki öltözetben, hozzád fohászkodnak még mindig ez

évezted magyarjai.
Pedig Te jó útra, az eurőpat útra állítottál bennünket. Kereszténység, áI-

lamiság, a túlélés föltételei, ezt kaptuk tőled. Ez a kapaszkodőnk évszáza-
dok viharain keresztül.

Hálásan köszÖnjük, hogy még ma is - bár ma már többé-kevésbé - de
magyarként é|ünk.

Kelet és nyugat _ két pogány köZt egy hazáért _ vívott harcaink, hosz-
szabb-rövidebb idore |etérítettek, kényszerpályára szorítottak minket, mégis
megmaradtunk utadon, a keresztény európain. Igaz' futni már nem, de bal-
lagni előre talán bírunk.

Pedig ma már fbntos a gyorsaság! Gépek diktálják a tempót. Btettlnt<et a
technika határozza meg' S mi kényte|enek vagyunk neki szolgálni| Gazda-
godás a fő cél rninden áron, csak az anyagiak számítanak értéknek _ az em-
ber, a hit, becsület, erkölcs, Szeretet - nem.

Törvénnyé vált a törvényte|enségI
Látod, sírásra' fohászkodásra' a most élőknek is van okuk bőven' Nézz

hát, nézz már Szent István királyunk bánkódó hazádra, segíts, hogy az
európai úton is magyarok maradhassunk, hitben, erkölcsben gyarapod-
hassunk.

Ne engedd, hogy az anyagiakért Íblytatott küzdelemben emberségünk
legyen a vesztes.

Huszár Lász|ő

Megint választás
A Dorozsmai Napló _ az ország-

gyűlési képviselő-választáshoz hason.
lóan - lehetőséget ad a helyi önkor-
mányzati képviselőj elöltek bemutatko-
zására, fél hasábnyi (l/6 o|dal) terje-
delernben.

Felajánlásunkat a jelö ltek a követke-
ző lapszámok valame|yikében vehetik
igénybe: augusztus 28-án,

szeptember l l-én,
szeptetnber 25-én és
október 9-érr rnegj elenő
Dorozsmai Naplóban.

FizetetÍ hirdetéssel fol\,anntosan
rende l kezé sükre til Lttn k.

Köszönet
Köszönöm Dorozsma lakosságának,

hogy rendezvényünkön i lyen sokan
megje|entek, és a szórakozáson tú| ve-
lünk Ünneoeltek.

IJTCABAL
a Bányainál

Az új kenyér ünnepe elé

Nomád óseink még a markukban gyúr.
ták a vízze| elkevert szétmorzsolt gabonát'
és az így kapott pépes lepényt nyersen fo-
gyasztottták kenyér gyanánt.

A kemence ose az ún. sütőharang volt,
amely kóból vagy agyagból készült. A ha.
rang alatt tüzet szítottak, majd miután az
felforrósodott, letakarták vele az e|hamvadt
tűzbe helyezett kenyeret. Ily módon érték el
először, hogy a tészta minden oldalról
egyenIetesen süljön'

A kemencében nem csak kenyér, hanem
étel is készült. Erre a cé|ra szolgatára
akasztott cserépbográcsot vagy lábakra ál.
lított,, lábosokat' '  használtak.

Amíg a technika nem tette lehetové az
órlésre szánt gabona tisztítását' gyakran
tömeges mérgezést okozott a lisztbe került
konkoly vagy anyarozsgomba.

Ínséges id<ikben a lisztet különbözó ór-
leményekkel szaporították vagy éppenség-
gel teljes egészében helyettesítették. A ta.
tárjárást követően például a tölgyfa kérgét
használták fel, de a későbbi korokban is
elófordult, hogy fűrészport' nádat vagy
szalmát őröltek meg és sütöttek belóle ke-
nyeret.

A l7'' l8. században a magyar konyha
még nem használt rríntást, így a leveseket,
mártásokat az éte|be morzso|t kenyérrel
sűrítették.

Amíg a kenyér otthon készült' a nók dol.
ga volt ez a 2-3 hetenként ismétlődó munka.
A kenyérsÍités 18.20 órát vett igénybe.

A kenyér a boség szimbóluma, á|dozati
éte|. Az országszerte általános pénteki ke.
nyérsütési tilalmat még a közelmúltban is
megtartották.

A kenyérsütéshez különböző mágikus
cselekmények is kapcsolódtak. A dagasztás
után cuppogtak a kenyérnek, kemencébe ve-
tés után az asszonyok felemelték szoknyáju.
kat vagy a szakajtót felborították. Mindez
azéÍt törÍént, hogy a kenyér magasra nójön.

A kenyér tisztelete minden kultúrában
fellelheto. Nálunk nem volt szabad rálépni.
eldobni, ha leesett meg kellett csókolni, de
legalább ráfújni. Megszegés előtt a kenyér
aljára keresztet kell rajzolni' a megkezdett
karéjt iI l ik végigenni.

A dorozsmai szélmalom l920-ban őrö l t
utoljára kenyérgabonát. Ezután, |949.ig
már csak kukoricát, árpát őröltek benne.

Bányai Attila Németh Ildikó
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Ujságunk visszhanga
Ocskó Margit |elelós szerkesztónek. Dorozsmai Napló Szerkesztősége

Kedves Margit!
Mint ,'dorozsmai ftjdönn.. (Zsombóban) született, dorozsmai szívű

embetnek, igen nagy örömet szerzett nekem Anna.napi otthon jártam-
kor a Dorozsmai Napló olvasása. Ha nem döntöm vele anyagi r.omlísba
magukat' szeletnék egyetemi címemle állandó olvasópéldányt kapni
belóle, mivel vezetésem alatt itt a kommunikációs szakterületen belül
egyebek közt helyi újságírás-ügyekkel is foglalkozunk.

Mivel a másik nagy szakterület, amelyet itt művelünk, a helytörté.
net-írás' engedje meg, hogy fölhívjam figyelmét egy - szerintem a helyi
lapot is érdeklő - dorozsmai ügyre. Tudornásom szerint Dorozsmának,
ennek a magyar műveltség élettana szempontjából fantasztikus töfté.
netű településnek nincs helytörténeti gyűjtenénye, Pedig van. I.arta.l
Dezsőné házítban, a Negyvennyolcas u, 30,-ban' Megérne egy látogatást
meg egy cikket. S persze egy helyi összefogást.

Mellékelten küldök magának az én lapomból is két sz'óntot. Ta|án
kidelül' hogy sok mindenben ugyanarra gondolunk. Tisztelettel üdvözli:

Dr. Győri.Nagy Sándor
egyetemi adjunktus, koordinátor

Gödö l lő '  l998' július 28.

Részlet a KÉTNYELrÚSÉc nyelvi és kulttíröfulkigitti szttkltql ]998. V. évf.
]. szt itruiból..

GYÓR|-NAGY Sándor (Szada)

Fa ága rügyével
Két évvel a lV. Kárpát.medencei Kétnyelvűségi és Kultúröko-

lógiai Tanácskozás,,Gödöllei KilÍltvdny',.a után (KéVny/elvűség,
| 995 l 1 . 7 6-.7 8.) a magyar rnűveltségélettani kutatás szenrpontiából kor-

Az írás további részének összefoglalóját következő szcimunkban olvashatják, a dorozsmai helytörténeti g1,űjteményről késziilt riportokkal
egyetenxben.

szakos jelentőségű rendezvényre került sor - ismét Gödöllőn. Itt zajlott
l997. május 23_24-én a Kórpdt.medencei Magyar Népmesemondók
Tahilkozója.

l. Vetélkedő he|yett talá|kozó

Míífajában az első ilyen rendezvényt a GATE Környezet- és Táj.
gazdálkodási Intézetének Kultúrökológiai és Kommunikációs Csoport
ja, a Juhász Gyula Városi Könyvtár, a Petőfi Sándor Művelódési Köz.
pont és a Pszicholingva Nyelviskola.Kiadó példás összefogása hívta
életre. Lehetővé pedig a könyvtárosok lelkes szervező munkája mellett
a támogatók hosszú sora tette. Tisztelet és köszönet nekik.

A rendezők cé|ja az volt, hogy felkutassák és bemutassák aKárpát-
medence magyar nyelvterületén a még élő magyar népmesei hagyo-
mónyokat. Azokat hívták találkozóra, akiknek é|etéhez természetes
módon tartoznakhozzá a magyar népmesék, s e szájhagyományos örcik.
séget ugyanígy adják tovább. Atörökítőt és örököst együttesen vártunk
Gödöllőre. A legidősebb' 87 esztendős vén ,1fa,'körül ott Volt a közép.
nemzedékek gazdag ,1Íga,,.boga sudár hajtásaival, számos, köztük a
legfrissebb, hatesztendős,,rügy é,, -v e|.

2' Zsíiri he|yett foIyamatkísérő, jelenségértéke|ő szakemberek

Az e|hangzó mesekincset és előadásmódjtÍt a tanulstÍgok együttes
levonása céljából három fölkért szakember kísérte figyelemmel. A Pa-
lócföld ifjú népzenésze, a füleki mesemondó-néprajzkutató Agócs Ger.
gely' jómagam, valamint Tóth Béla' a ,,szögedi'' író nagyöreg, aki
,,MéIy a,Tisz'ának a sz.éLe'' címmel |996-ban jelentetett meg sajít
gyűjtésű,,,S ze g e d kt; r ny é ki tté p me s é k,, -et.

SzüIetésnap a takarékszövetkezetben!
Augusztus l-jén délután 5 órától kezdó.

dóen születésnapi uzsonnára hívta meg a Kis.
kundorozsmai Takarékszövetkezet Igazgató-
sága és Felügyelő Bizottsága az alapító tago.
kat, a kűldötteket, nyugdíjazott munkatársakat
és a jelenlegi dolgozókat'

A Kiskundorozsmai TakaréksZöVetkezet
l958. évi megalapítását 100 dorozsmai polgár
közgyűlési határozatta,| nrondta ki. Közülük
sajnos a többség máL nem élhette meg a 40
éves jubileumot. így a jelenleg rendelkezésre
álló adatok alapján csupán 12 főnek tudott
tiszteletteljes meghívót küldeni a vezetó tes.
tület, köZtük: GyÓrgy Jánosnak, Sztankovics
Józsefnek, Nagyiváni Mátyásnak, Kor.mos Fe.
rencnek, Püski Fer.encnek, Zádori Sándor.-
nénak, Nagy Lajosnak, Bír.ó Albertnek' Bíró
Albertnének, Mózes Bélának, Mélres Antal.
nak' Dudásné Heintz Cecíliának'

A meghívottak mintegy 807o-a elfogadta a
szíves invitálást és megjelent a takar.ékszövet.
kezet Negyvennyolcas u. I. szám alatti üzlet-
helyiségében, alrol a takarékszövetkezet mint-
egy 22 éven át működött. Akinek más elfoglalt.
sága akadt telefonon, vagy levé|ben köszönte
meg a meglrívást, és egyúttal további er.edmé.
nyes nrűködést kívánt.

Szerény uzsonna elfogyasztása rnellett ba-
r.áti beszélgetés folyt a takarékszövetkezet

múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A megjelen-
tek többsége hangot adott azon véleményének'
hogy a tagi kapcsolatot soha sem tekintette
formális Ügynek. Az alapítók jó szívvel em.
lékeztek a megalakulás időszakára, arnikor
ugyan még nem lehetett látni ajöVőt. de kész-
séggel á|dozták részjegy befizetésre _ az ak-
koriban nrás értékszintet képviseló - |00 fo.
rintjukat.

A takarékszövetkezet elnöke, Mucsi Pé-
terné ismet.tetve az e|ért eredményeket' kife-
jezte azon reményét, hogy a tagság megítélése
szerint is a nregelőlegezett bizalomnak nreg-
feleItek. Elmondta, hogy a takaréksZöVetkezet
állanri segítség nélkül nrűködve sikeresen élte
át a szövetkezeti és társadalmi átalakulást.
csakúgy' mint a szövetkezeti hitelintézetté
vílást. Az ügyvezetés örömmel tájékoztat.
hatta a takarékszövetkezet tag|ait, lrogy az
l998 első félévi eredrnények az üzleti tervnek
megt.elelnek, az éves mérlegben a takarékszö-
vetkezet további gyarapodása vár.ható.

Új iizletágak bevezetésével az Úgyfélkör
mi nd teljesebb pénzintézeti kiszol gál ása való.
sul meg.

Rövidesen várható a pénzváltási tevékeny-
ség megkezdése, amelyet kizíró|ag a dofozs-
mai lakosság helybeni kiszolgálása céljából
VeZet be a takarékszövetkezet.

Folyamatban van a megbízásos br.ókering
tevékenység engedélyeztetése, amely az ér-
tékpapírok helybeni forgalmazását fogja meg-
valósítani.

Biztatjuk a lakosságot a bankkár.tya szol-
gáltatás igénybevételére, továbbá a bank-
szánl|a szerződés megkötésére, amellyel biz-
tonsígosan és kényelmesen intézhetik pénz-
ügyeiket.

Év végér.e várható. hogy a takarékszovet-
kezet tőkéje meghaladja a l l0 nri|lió Íbrintot.
amely garantálja a megtakarítások kezelésé.
nek teljes körű biztonságát.

A 25 éve megszűnt Kiskundorozsma nevét
önálló jogi személyként a takarékszövetkezet
saját cégnevében nregórizte, csakúgy, nrint
negyvenéves szándékát: a tagság, a lakosság
pénzügyeinek korrekt, biztonságos, pr.ecíz
ügyintézését.

A jubileumi találkozó kapcsán a kedves
vendégektől számos gratulációt és jókívánsá-
got kapott útt.avalóul a takarékszövetkezet
IgazEatósÍEa, Felügyelő Bizottsága és ügyve-
zetése a további sikeres működéshez.

Szabadi Gyuláné
a Felügyelő Bizottság

elncike
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Az új dorozsmai körzetvezettí óvónő
Pappné Sörös Julianna. FérjezeÍt, egy
gimnazista kislánya van.

Általános iskolába He|véciában - a
Feketeerdei Általános Iskolába járt, Ba-
ján a Itr' Béla Gimnáziumban érettségi-
zett. Már felnőttként, családanyaként,
munka me|lett szerzeÍÍ oklevelet a. : , , , , . . ,
szarvasi ovinőképző Főiskolán' jáa
kismesterség szakoktató képzclbe Buda-
pesten, két évet szintén Budapesten
óvodamenedzser képzőbe, és végzett
Meixner dislexia preventio tanfolyamot
200 órában a fóvárosban.

PáIyar6j,a., Képesítés nélküli nevelő
volt Csávolyon egy általános isko|ai di-
ákotthonban az éreÍtségi után 1978_80-
ban. Még mindig képesítés nélkül do|go-
zott Szegeden az Északvárosi óvodában
1982-lg' és a fábiánsebestyéni óvodában
1 986-ig.

l986 szeptemberében kerü|t Kiskun.
dorozsmára a Bölcs utcai óvodába' Itt,
munka mellett kezdte el felsőfokú tanu|-
mányait. Tíz évig beosáott óvóno volt'
majd l998 januárjáig tagóvoda vezető
lett a gyesen lévő ko||éganője helyett'
1998 januárjától újra beosztott óvónő.

_ Mi Ósztönözte a kÓr:el],ezelői be-
o s zt á s n1e g p ó l \,ázít s cí ra ?

Pedagógiai elképze|éseimet szerettem
volna megvalósítani. Erre beosztott óvó.
nőként kevés |ehetőségern volt, bár töre-
kedtem nyitni a sajtóval, a szülőkkel és
Dorozsmával kapcsolatban is.

_ VéLeménye szerint nlinek köszönlteti
a beosztás elnyerését?

Az évek során rájöttem, hogy öt évvel
eze|őtti pá|yázatomban egy programot
írtam saját magamnak, amit mint beosz-
tott óvónő igyekeáem meg is valósítani'

Nem pozíció - feladat
B eszélgetés Pappné Sörös Juliannával

Most, öt éwe| később' már nagyobb rá-
látással, a Dorozsmán működő l2 óvodai
csoport munkáját terveztem meg. A pá-
|yázaÍ"ot több bizottság véleményezte.
A szülők, a közalkalmazotti tanács, a
szakszewezet, a szakértői bizottság írás-
be|i vé|eményt nyilvánított a hozzá1uk
clj uttatott pá|y ízatró|'

Ezeket a véleményeket összegezve,
a nevelőtestület 82%-os támogatottsága
rnellett, Szeged város közgyűlése a ja-
vamra döntött.

- Mik a céljai, elképzelései?
Az óvodaügy is változását é|i, _ ezL a

változást akarom szolgá|ni a pedagógiai
program megírásával' megvalósításával.
Közös a célunk, de szeretném, ha meg-
maradna mind a négy óvoda egyéni e!-
képzelése a cé|hoz vezető út megvá|asz-
tásában.

Beosztásomat nem pozíciónak' hanem
feladatnak tekintem.

A törvényi szabá|yozás sok tekintet-
ben fogja a kezÍinket, ezek tekintetében a
közeljövo feladatai az éves beiskolázási
terv elkészítése, a minóségi bérezés diffe-
renciálása' a Szervezeti és Működési
Szabá|yzat módosítása. Egyéni e|képze-
léseim közül már most szeptemberben
aktuális, hogy minél szélesebb körben
kapjanak a gyerekek logopédiai ellátást.
A városi közgyűlés jóváhagyta az integ-
rált óvodai csoport megszervezését, en-
nek végrehajtása már az én feladatom.

Törekszem a szülcikkel való jó kap-
csolat megerősítésére' hiszen jó óvoda
csak a sztilők támogatásával valósulhat
meg. Inspirálni fogom a kolléganőket
arra, hogy óvodásaink érezzékjól magu.
kat óvodáinkban, az sok esetben múlik
módszereinkben az óvónrj és daika néni

személyiségén. Szeretném, ha a szülők
bizalommal lennének óvodáink iránt, hi-
szen egy jó| képzett' vidám, kedves ne-
velőgárda irányítja és szervezi a gyerekek
mindennapjait.

A riportot készítette: Várhídi Lász|ő

Megjegyzések, gondolatok a fentiek
utdn:

sok tekintetben furcsának tarthaduk
az 1998. jú|ius 17.én a Délmagyarország-
ban megjelent ,'óvodaügy _ elvtelen ösz-
szefonódásokkal?'' című N. Rácz Judit
to||ábó1 való cikk néhány megá||apítását:

''Mondják: az óvodavezetői posáok
betöltésére pá|yázők közijl is egy szűk
baráti kör tagjai lettek a >befutók<''.

''Elgondolkodtató továbbá: a dorozs-
mai körzetvezető óvónő pá|yázatát e|uta-
sították, mert egy számukra ismeretlen,
Nyugat-Európában viszont régóta alkal.
mazott módszer szerint készült.''
,,...egyet|en o|yan érv sem hangzott el
L. I'-né' de a másik két óvodavezető ellen
sem. ami alátámasztotta volna a leváltá.
sukat."

Véleményem minderről: a cikk írója
nem tiszta forrásból merített' Nem Vette
észre, hogy erőltetett általánosításával, az
összefonódások mindenre és mindenki-
re kiterjesztésével olyan embereket sért
meg, akik naivul azt hiszik, hogy amit
elértek, saját maguknak' eddigi munká-
juknak' hivatástudatuknak köszönhető.

Talán nem tudja' hogy az óvodaveze-
tők ügyében nem leváltás, hanem nevez-
zük így: fölváltás történt. Lejárt az öÍ. év-
re szó|ó megbízatásuk, új pá|yázatotírtak
ki' és - tételezzük fel - győzött ajobb.

Várhídi Lász|ó

Menry,ire ismerjük nti, dorozsnaiak eglnúst?

,,
VAJON KI O?

Vidám'
életerós.

barátságos,
közűgyeket pártoló '

kiváló szervező.
Dorozsma |ejlódésének
tevékeny résztvevó.je'

vAJoN Kt Ö? Bányai Attila' vá|lalkozó! Nem bennszülött. de
sokkal t öbben ismerik, mint sok tósgyökeres dorozsmait. Segíti az
időskorúakat. a gyermekeket, minden.ió ügyet. az együttgondolko-
dást' Népszerűsége nem varázs|at. az előbbiekben írott .|ellemzoi
teÍték azzá. Az á|ta|a szervezett gyermeknapi rendezvény és az ut-
cabál, a mosoly és ör öm ünnepc volt. Kel lemes emléke rnarad min-
den résztvevónek.

EzLitott is köszönet érte!

Egy régi utcabálra
emlékezve

A Dorozsmai Napló egy-két számmal eze|ótI, az augusztus else.ii
utcabálat ú.ey hirdette, mint az elso ilyen rendezvényt Dorozsmán.
A l.elhívást olvasván nagymamámnak eszébe jutott egy régi emlék'

o előszrjr l945-ben vett részt utcabálon. a háború elvonulását
űnnepelték. Dorozsma közpondában' a kÓzségháza udvarában ren-
dezték, ám a táncoló tömeg utcára való kitódulása következtében a
rendezvény utcabállá notte ki magát.

Az esemény |962-ben is megismétlódött. Előtte színészek szóra-
koztatták a közönséget.

Arra, hogy késóbb is lett volna ilyen ünnepély' mamám már nem
emlékszik. Egy azonban biztos: az utcabálnak Dorozsmán már
múltja van. az idósebb korosztály emlékezetében.

Somogyi Gábor
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,,Elet ünnepnapok nélkül: hosszú út ven.
dégÍ.ogadók nélhil'' _ mondták az ókorban.
Mindennapjaink tÖbbnyire egyhangúan telnek
el: munka, bevásiárlás, haztartás s legfciljebb es-
te némi pihenó. Ezért vm szüksége az ember.
nek ünnepeke, megállóka, a hosszú út alatt.

Ünnep az, amikor valami más vagy más.
ként történik' mint a megszokott. A hagyo-
mányok _ akár egyház| akár világi forrásból
fakadnak - az egyes ünnepeknek egymástól
eltéró rítusait alakítottak ki, s ezeket az év-
századok során elterjedt szertartásokat,,,cé-
cókat'' jólesik megtartani, hiszen éppen ezek
által válik az tinnep mássa" pihenteto ven-
dégfogadóvá életünk útjain.

Éppen a rítusok követelte viselkedés mi-
att feltétlenül foglalkozni kell családi ünne-
peinkkel' azokkal az ünnepélyes esemé-
nyekkel, amelyekben többnyire a család,
legfeljebb a rokonok, és a köze|i jóbarátok
szoktak részt venni.

Illik - nem illik?
Családi ünnepek. 1. rész

Részletek Köves J. Julianna lllik tudni címú könvvéből

E'zek a családi jellegű ünnepi alkalmak
Iehetóséget adnak arra, hogy kifejezzük
egymás iránti ragaszkodásunkat, érzelmein.
ket kisebb-nagyobb ajándékokkal, figyel-
mességgel, és gesztusokkal is.

A családi ünnepek, gratulációk kedves
kíséróje minden esetben egy-egy szá| virág.

A legelső alkalom az ember ünneplésére
a keresztelő vagy névadó ünnepség. A fel-
kér1 keresztszülók, illetve névadó szül<ik
ilyenkor valami emlékezetesebb ajándékot
szoktak adni.

Születésnapot általában családi, rokoni
körben ünneplünk' Kedves szokás ilyen-
kor gyermekek részére a gyertyával díszített
tofta.

A gondosan megválasztott, szépen cso-
magolt ajándék átadásakor gratulálni is illik.

Kerek sztiletésnapot (pl. az ötvenediket)
kiemelt küls<iségek között szokás megren-
dezni - ha azt az ünnepelt is igényli.

Bár nem kerek szám, de a gyermek ti.
zennyolcadik születésnapja is kiemelt ün.
neplést érdemel, hiszen ekkor válik nagy.
konjvá. A névnapot nem minden családban
ünneplik meg. Munkahelyi kollektívrík ál-
talában megemlékeznek a névnapokról.

Ballagásra vagy diplomaosztásra - ha
arra szóban vagy írásban meghívtak - illik
elmenni vagy legalább gratulálni.

Ha személyesen gratulálunk, illetve részt
veszünk a balIagási-diplomaosztási szer-
tartáson, adjunk át egy-egy széi virágot az
ünnepeltnek, akkor is, ha ferfiről van szó.

Ha írásos meghívásnak nem tudunk ele-
get tenni, Ievélben, vagy táviratban kö.
szöntsük az ünnepeltet. Nagyon közeli
családtag érettségi vizsgája vagy diplomája
alkalmából szokás ajándékot is adni.

osszeállította:
Gátfalvi Kristófné

A tudomány vi|ágábó|
Az ember szórmaz(ísa Daniken szerint

A júliusi Ufó magazint olvastam. amikor Inegláttam benne egy igen
érdekes és eléggé fantasztikus cikket, amely arról szólt, hogy minket' az
embert idegen civilizáció tudósai tet.emtettek.

Eszernbejutott egy író, Erich von Daniken, aki több könyvében atra kercs
bizonyítékot. lrogy az embert idegenek teremtették, és hogy így Darwin el-
mélete arról, hogy az ember eg1 majomfajból fejlődött ki, hamis.

Álljunk meg egy pillanatra. Először ta|án azt kéne bebizonyítani,
hogy léteznek idegen civilizációk. Sok ezer fotón láthatunk azonosítat.
lan repülő tárgyakat, melyet tudósok megvizsgáltak, és hite|esnek nyil.
vánítottak' de a világ vezetői tagadnak. Vagy azérl-, mert olyan informá-
cióról tudnak, melyről ha a nép tudomást szerezne, pánik törne ki. De
lehet, hogy eZ a rengeteg fénykép és video ufókól. valójában kormá-
nyok kísérleti, szigorúan titkos és hadi célokra felhasználható' a tudo-
mány számára eddig ismeretlen üzemanyaggal működó gépezetek?

Érvek és ellenérvek. Míg akik hisznek ezekben a dolgokban, azzal
élvel nek' hogy barlangr ajzok, küIönös fbrmáj ú hieroglifák, csészealj a.
kat ábrázoló rajzok bizonyítják az idegenek kapcsolatfelvételét mive-
liink, addig a szkeptikusok olyan tudományos bizonyítékokkal érvelnek'
melyek azt mutatják, hogy Darwin elmélete helyes'

Ha pedig idegenek teremtettek bennünket, akkor mégis hogyan?
A majmok egy csoportjának DNS tulajdonságait változtatták meg, vagy
egyszerűen telepítettek bennünket? Az is lehetséges. hogy a görög mi.
tológia nem is csak mitológia' hanem a magyarízaÍ kérdésünkre?
Tudhatták óseink. hogyan keletkeztünk?

Talán egyszer választ kapunk a kérdéscinkre. Somogyi Gábor

Cigarettáző
. magzatok

Magyarországon 30 ezer ember ha| meg évente a dohányzás
á|ta| szerzetÍ. betegségekben. Egy Hamburgban tartott szűlész-
ni5gyógyász kongresszuson a Müncheni Szülészeti és Nógyógyá.
szati Klinika szakorvosa, dr. H. Kriegelmayer és munkatársai eló-
adást tartottak 60_60 dohányzó, illetve nem dohányzó anyán vég.
zett vizsgá|ataik tapasztalatairól. EKG.val és tokokardiogrammal
vizsgálva a dohányzó terhes anyák méhen belüli magzatának szív.
működését megál|apították, hogy egyetlen cigaretta elszívása után
5-ó másodperccel, de maximum 5 perccel késóbb a magzatnál kar-
diológiai rendellenességek jelentkeztek' Ezek elsősorban a hirtelen
megemelkedett szívfrekvenciában mutatkoztak, vagyis a szív per.
cenkénti összehúzódásának száma.jelentősen megnövekedett. EzzeI
szemben a nem dohányzó kismamák azonos konj' azonos körülmé-
nyek között fej|ódó magzatánál ilyet nem tapasztaltak. Más.jelek is
utaltak a dohányzás által kiVáltott magzaÍi szívkárosodásra' Ezek
magyarázata az, hogy a nikotin nemcsak az anyai vérkeringésbe jut
be akadálytalanul, hanem a méhlepényen át a magzati vérkeringésbe is.
A nikotin szívritmust károsító hatásán kíviil a magzat vérkeringésé.
be jutó szén-monoxid is ártalmas lehet. A magzati vérkeringés ke-
vesebb oxigénhez jut. Azt sem árt tudni, hogy a szülés alatt a mag.
zat amúgy is ki van téve hosszabb.rövidebb ideig tartó átmeneti
oxigénhiánynak, káros dolog ezt még dohányzással is súlyosbítani.

Berta Gabi

Időszerű munkák a kertben
34, héten dugványozással szaporíthatjuk a köszmétét.

Készítsük elő a gyümölcstárolót' A szólőben fejezzük be a cson-
kázást' hónaljazást. A fejes és kelkáposztát a dé|i országrész-
ben védett Í.ekvésben most vethetjük áttelelésre. Telepíthetünk
sóskát, vethetűnk spenótot. A magvakat csávázzuk a gombás be.
tegségek eIlen. Kiü]tethetjrjk a tavasszal korán virágzó hagyrnáso.
kat. és a megerősödött kétnyári virágok pa|ántái is a helyükre kerül-
hetnek. Vizsgáljuk át a bemetszett rózsákat, a rnuskátl i t most szapo.
ríthatj uk.

35. héten készriljünk fel a gyümölcsfák alvószemzésére, Az
új telepítésti szamócát öntözziik nagy adagú (négyzetméterenként
2-3 vödcir) vizze|. A késoi érésű gyümöIcsfákat még permetezzük. a
letermett málnavesszőket - ha még nem tettük _ haladéktalanul
vágiuk ki. A tervezett gyümölcs- és szőlőtelepítések területén vé.
gezzúnk talajÍ.elvételezést és ha szükséges, irtsuk a talajlakó kár.
tevóket. Attelelésre vessünk spenótot és rövid tenyészide.jú sárga-
répát' ószi Í.elhasználásra pedig hónapos retket. Hajtásdugványt ké-
szíthetünk a kúszó dísznövénvekről.
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Rejtvény gyerekeknek!
l. Bőregerek

2. Háziá||attá vá|t rágcsá|ó

3. Afrika hosszú nyakú madara

4. Föld a|atti gyűrűsféreg

5. Afrikai főragadoző

6. Afrikai majomfajta

7. Amerikai papagájfaj

8. Ausztráliai ,,Zsebes'' emlős

9. Hal alakú emlős, ... delfin

10. Északi asancsos ,|0

_ Bekü|dési határidő: l998. augusztus 23. Cím: Dorozsma, Negyvennyo|cas u. l2.
_ A ,,VÁRAK'' elnevezésű rej\ény nyertesei: Barsi Benjamin, Virág u' 3', Gabona Attiláné Kun u' 3., Kispál Ferencné Trafik u. 2.
- Jutalmuk átvehető a művelődési házban, hétfoi napokon, I7_|9 óra között.

A Petofi Sándor Művelődési Házban szeptemberben induló
néptánc.tanfolyamra 8.1.0 éves fiúk.lányok jelentkezését várom.

Érd,: 46t -,729, 17 .OO_z0.00 óráig, Lévai Tamás
,,Gyere el te is, hogy legyen önbizalmad!''

Par|agfű vagy vadkender (Amb-
rosia elatior). Felálló szárú, dúsan
e|ágazó, szé|megporzású fészkes.
A legutóbbi időkben hihetetlen gyor-
saságga| elszaporodott, veszede|mes
gyom' ame|y ma a nagyüzemi kuko-
rica- és napraforgótáblákból beköltö-
zött már a városokba' üdülőtelepekre
is, és az augusztusi, szeptemberi na-
pos időben okoz sú|yos allergiás tü-
neteket! Eszak-Amerikából kerüIt át
a múlt században, a Kárpát.meden-
cében 1908.ban találták először' de
igazi térhódítását itt a 70-es években
kezdte meg. A füzérben álló porzós
virágzata a szembetűnő' a termős vi-
rágok a levelek hónaljában húzódnak
meg. óriási virágportermelése mel-
lett magtermelése is jelentős. Egyet.
len tő akár 63 ezer magot érlelhet!
Kanadában teáját vérzések, gyomor-
betegségek el|en használják, a mag.
vakat a fog|yok, fácánok kemény te-
leken eszik' A kukoricánál is később
bújik ki. Gondos gyomlálással, ka-
pálással, vegyszerrel, sűrű csalamá-
déültetésse|' gyepesítéssel és a mezs-
gyék' pázsitok t.endszeres kaszálásá-
val kell visszaszorítanunk!

A Dorozsmai Vöröskeresztes Szervezet Vezetősége kéri a lakosságot, hogl
vegyék ki részüket e veszedelntes gyontnövétty, irtcíseíban!

Yigyázat! Nyílik

l 998 szeptemberétől érettségizett
vagy középi skolából kimaradt,

| 6 évet betöltött fiatalt

asztalos tanulónak felveszek
P etrov András asztalosmester

Dorozsma. Széclrenvi u.44. Tel.: 461-170

Játék-, ajándék-,
üveg-, porcelánbo|t

várja vásárlóit
a Vad|iba utca 1. szám a|att.

SZABó ISTVÁN
autóvillamosság. mÍiszerész

Nyugati sor 6. TELEFON: 06-20-752-926
Nyitva tartás:

hétfótó| péntekig 11-18.30 óráig'
szombaton 8-12 óráio

szEGEDl TEMETKEzÉsl rrr.
Vállaljuk:

_ Temetések szervezését teljes ügyintézéssel,
időponttal Szeged.Be|varosi, Dugonics, új-
szegedi, a|sóvárosi, algyői, kiskundorozs.
mai' tápéi' gyálaréti temetőkben.

- Az eIhunyt száIlítását (helyi' vidéki' kül-
földi)

_ Te|netés biZtosítás iigyintézése.
_ Sírgondozás.
Kér|ük. .ie|ezzék _ a temetőben nyugvó _

azon neves személyiségek sí{át' melyet rég-
óta nem gondoznak! Ha nincs hozzátartozó'
mi fogjuk rendben tartani.

rÍnÁrJux'
- A ternetkezési ke||ékek szé|es körii válasz.

tékát' koszorú készítését.
E8),séseink D,ina:

hétfőtől pénlekig: 8-l6 óráig
ÜgyeIet éjjel.nappal:
Tel.: 62/ 468 -442, 30 / 455 -643
ügyeletes gkv.
Dorozsmai temető teIefonszáma:
463.035' 9 _ | 3 óríig hívható.
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Jerney u. ABG

1 kg.os tészták .|78 Ft' 1 kg.os kenyér 89 Ft,
egész csirke 358 FUkg' csirkeme|| 530 Ft/kg

Nyitva: H-P: 6-19 óráig; Szo: 6-13 óráig; V: 7-10 óráig
Ticket-Restaurant, Enni.kék étkezési jegyet elfogadunk, Szeged, Ág u.5.
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Papír.írószer, iáték,
ajándéküzlet

Kiskundorozsma, Kamilla utca
és Jerney utca sarok

Telefon: 061 62-460-7 02,
06/60-350-1 1 1

Kisméretű füzet
Nagya|akú füzet
Spirá|ÍÜzet
HB ceruza

25 Ft
60 Ft

144 Ft
25 Ft-tó|

12 színes ceruza 220 Ft.tó|
12szinű zsírkréta 137 Ft-tó|
12 szinŰ vÍzfesték 192 Ft-tó|
Gyurma .t73 Ft-tó|
1 00.as papÍrzsebkendő,
3 rétegű 68 Ft

Nyitva tartás : Hétfó_Péntek:
7.00-9.00, 1 3.00-1 8.00
Szombat: 8.00-12.00

MUSZAKI KEBESKEDES
És nÚrocÉpszERV|z

engedményes ajánlata:

Mosógépek:
Zanussi FLS 823

81 900 Ft-ró| 70 900 Ft-ra
Hajdu energolux

71 460 Ft-ról 60 900 Ft.ra

Hűtőgépek:
zFC 155 45 900 F|ró| 38 900 Ft.ra
zFC 284D 72 900 Ft-ról 61 900 Ft-ra
ZFC 154 48 900 Ftró| 41 900 Ft-ra

Díjta|an házhoz szá|lítás, kedvezo
hite||ehetőség. Hutőgép csereakcii!
Haszná|t hűtőgépek árusÍtása 6 hó-
nap garanciáva|. Hűtógépek javítása.
Hétvégi ügyelet' díjtaIan kiszá||ás'
2 év garancia.

Műhe|y: Dorozsma, Gya|u u. 12.
Üz|et: Adé| köz .| . Te|eÍon: 421-122

Nyitva: H: 8-12 óráig
K-P: 8-16 óráig, Szo.: 7_11 őráig

Tas u. 4.

Minden előhívás - nagyítás esetén

uÁnlÉrFILM
Tasu. l. Teletbn: 460-375

VÁLLALKozó
Épület és szerkezetlakatos munkát vátlal.

Kiskundorozsma, Szekerce ulca 27 .
I 462-977

E|ektromos gépek
szervize, épületek
vi||anyszere|ése.

Dorozsma' Vad|iba utca 36. Te|eÍon: 462{11
RádióteIefon: 06.20161 6.884

Csongrád Megyei Kegyeleti KFT.
Dorozsmai Telepére

érettségizett, lehetőleg dorozsmai

t e m e t é s - s zo l g áltatá s i
iigyintézőt

keres, 4 őrás/ v á|tozó munkaidővel'

J elentkezés : írdsban, önéletrajzzal.

Cím 6,7 9 | Szeged-Kiskundorozsma,
Széksósi u' 6.

lsKoLAszEREK vÁsÁnn
a Negyvennyolcas
utcal

PAPÍR.
BOLTBAN

l998. július l3.tól szeptenrber 12-ig

Tanszerekre és iskolatáskákra
l }vo ke dv e zm é ny t adwtk,

SPECIÁLIS BT.

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör
Fe|e|ős kiadó: Mucsi Péterné
Megjelenik 3800 példányban

Szerkeszti: öt tagú szerkesZtőbizottság

FeIelős szerkesztő: ocskó Marsit

Szerkesztöség:
Petőfi Sándor Művelődési Ház

679 I Szeged-Kiskundorozsma,
Negyvennyolcas u. I2. Telefon: 461-010

Officina Nyomda
6722 Szeged, Tisza lajos krt. 8-5-87. - 98-836
Felelös vezető: Dr. Kékes Tibomé üryvezető

(6722Szeged. Tisza L. krt. 8s€7.)

1998. augusztus 1O-től

a6728 Szeged,
Dorozsmai út 35. a|á

(|parte|ep, a vo|t szociá|is épü|et'
orvosi rendelo).

TeleÍon, Íax: 62460.í56

a 6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 44lB alatl.
TeleÍon, fax: 62/31 3.388

BALLAI FERENC
egyéni vá||aIkozó

6791 Szeged-Kiskundorozsma
Bródy Mihá|y utca 3.

Telefon: 621460-529
06 (60) 30 70 30


