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Márciusi névnapok és hagyományok 
Március 19. Szent József 
 
Mária jegyese, Jézus nevelőatyja. 

Foglalkozása révén a szegedi ácsok, 
asztalosok, védőszentje. Helyi tisztele-
te tudtunkra először az alsóvárosi 
templom főoltárának szobrán (1713) 
továbbá ismeretlen festőtől származó 
szép barokk oltárképén jelentkezik, 
amely legendájára, a kezében kizöl-
dült száraz ágra is utal. A századunk-
ban épült jezsuita templomot is Szent 
József tiszteletére szentelték. 

 
Március 25. Gyümölcsoltó Bol-

dogasszony  
 
Az angyali üdvözlet ünnepe. Az 

Egyház tanítása szerint Mária ezen a 

napon fogadta méhébe Jézust. A sze-
gedi eredetű Lányi – kódex (1519) 
Testfogadó Boldogasszony néven em-
legeti. Az ünnep középkori népszerű-
ségét az is bizonyítja, hogy, a szegedi 
származású Baratin Lukács zágrábi 
püspök szülővárosa iránti szeretetből 
Gyümölcsoltó Boldogasszony tisztele-
tére reneszánsz kápolnát építetett a 
Dömötör templom mellé.(1501) a ká-
polna átvészelte a török hódoltságot. 
A XVIII. század elején még misézni 
tudtak benne. Jó ideig itt történik a 
Szent György napján évente megvá-
lasztott tanács ünnepélyes eskütétele. 
Később a század dereka táján ismeret-
len körülmények között a kápolna 
elenyészik. 

Pócsai György 

A Polgárőrség Bűnmegelőzési tájékoztatója 
Legyünk mindig gyanakvók, hogy 

később ne legyünk kárvallottak! 
Legkülönfélébb trükköket alkal-

mazzák a gátlástalan bűnözők az idős 
emberek megkárosítására. Ha nem 
várt látogató csenget, ne tárja az idős 
ember sarkig az ajtót. Nézzen ki az 
ablakon, vagy kémlelő nyíláson, kér-
dezze meg mit akar az illető. A pos-
tást, a díjbeszedőt, a házhoz rendsze-
resen járó hívatalos embereket min-
denki ismeri. Ha a kint álló azt mond-
ja, hogy díjbeszedőt helyettesít, akkor 
nyugodtan lehet kérni tőle igazol-
ványt, igazolást. Betessékelni még azt 
sem muszáj, akit már láttunk néhány-
szor. Lehet, hogy rendes ember, de a 
barátja, ismerőse esetleg nem. Né-
hány sör után könnyen oldódik a 
nyelv, a szót ügyesen forgatónak nem 
nehéz kipuhatolni, hogy melyik idős 
ember lakásában milyen értéket látott 
az, aki bejáratos oda. Aki azzal csen-
get – postáson kívül-, hogy hozott va-
lamit, főként pénzt, azt illik gyanak-
vással fogadni. Volt már arra is példa, 
hogy ügyes csaló feláldozott 2-3 ezer 
Ft-ot, mondván segélyt hozott, majd 
amíg a „hivatalos papírokat” töltöget-
te a szobában, kiküldte az idős embert 
vízért. Előzőleg elővette a nyugdíj 
szelvényeket, onnan kerültek elő, és 

amíg egyedül volt a szobában, kimar-
kolta a spórolt pénzt a szekrényből. 
Ha az idős embernek kétségei vannak 
az igazolvánnyal kapcsolatban, eset-
leg rosszul lát, nyugodtan hívja fel 
telefonon az illető hivatalt, hatóságot, 
vagy hívja át a szomszédot. A kérege-
tőt, rosszul létet mímelőt semmilyen 
körülmények között ne engedjük be a 
lakásba ! Ajánljuk fel inkább, hogy 
orvost hívunk. Bárkit el lehet küldeni, 
ha nincs benne bizalmunk, bárki után 
lehet érdeklődni, Inkább tekintsenek 
bennünket barátságtalannak, mint 
átvert baleknak. 

 
Fő a bizalmatlanság! 
Különös körültekintéssel járjanak 

el, ha saját ingatlanukat, lakásukat 
hosszabb időre bérbe akarják adni! 
Gyakori, hogy a bérlő meghirdeti, és 
több embernek is eladja a bérelt la-
kást. Fogadják fenntartással, ha a 
csere partner, a vevő vagy az ügyvéd 
olyan tájékoztatást ad, amely eddigi 
ismereteikkel, tapasztalataikkal el-
lentétes.  Érdeklődjenek pártatlan, 
Önök által megbízhatónak ítélt sze-
mélyektől. Legyenek bizalmatlanok 
azokkal is, akik önkormányzat vagy a 
földhivatal soron kívüli ügyintézését 

Színek (Colors) 
 
Egyszerre érdekes, megdöbbentő, 

riasztó és szomorú azon magazin 
tartalma, amely nemrég került a 
kezembe. A Colors című nemzetközi 
magazin 48. számát volt szerencsém 
átlapozgatni, témája ezúttal az isko-
la volt. 

Körültekintően, aprólékosan, a 
világ minden tájáról egy-egy jelleg-
zetes iskolát, tanulót, életképet mu-
tatott be színes illusztrációkon és 
olvasmányos szövegeken keresztül. 
Általános és középiskolás tanulók, 
intézményvezetők vallottak életük-
ről, sajátos helyzetükről. 

Érdekes volt, hisz sok mindent 
tudat a magazin az olvasójával: el-
visz az indiai Radzsahasztánba, ahol 
a legfiatalabb mennyasszony mind-
össze 25 napos. Majd egy kínai artis-
taképző iskolát mutat be. Olvashat-
juk a heti órarendet: hétfőtől szom-
batig kemény képzés, vasárnap dél-
előtt gyakorlatok, a maradék idejük-
ben „azt csinálnak, amihez kedvük 
van”. 

Reményteljes kezdeményezésről, 
az Esélyprojektről olvashatunk, 
amelyet Nápolyban indítottak be, 
célja a nélkülöző, sokszor bűncselek-
mény elkövetésére kényszerülő kis-
korúak nevelése. Értesülhetünk egy 
olyan izraeli iskoláról, ahol zsidó és 
arab gyerekek együtt, békében tanul-
nak. Az oktatás két nyelven folyik, 
és a zsidó és iszlám ünnepeket egy-
aránt megtartják. Habár a jaffai 
iskola alapítója hozzá teszi, 
„Jaffában senki sem fél egy busz-
megállóban üldögélni”. 

Megdöbbentő például, hogy az 
Egyesült Államokban 6 millió 12 év 
alatti gyerek szed antidepresszán-
sokat. Viszont az is elgondolkodtató, 
hogy ugyanezen korosztály 15%-a 
nem találja meg saját hazáját a tér-
képen, 55%-uk pedig nem tudja, mi 
Franciaország fővárosa. 

2002-ben, a XXII. század hajna-
lán minden öt általános iskolás korú 
gyerek közül egy nem jár iskolába. 

Számomra kissé riasztó lenne 
olyan iskolában tanulni, ahol az ok-
tatást annyira áthatja a vallás, mint 

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) 
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a teheráni Szepehr Iskolában. A diák-
lányokat úgy ösztönzik imádkozásra, 
hogy az imaszobában minden tizedik 
látogatás után cédulát kapnak, és 
ezeket beváltva vehetnek részt a késő 
estig tartó mulatozásban. 

Még riasztóbb az a felmérés, amely 
szerint az amerikai szülők 74%-a 
egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a 
tinédzserek lusták és tiszteletlenek. 

Ezek után a sztereotípia és az előíté-
let fogalmáról azt hiszem, nem kell 
előadást tartanom. 

S vajon mennyire vakít el valakit 
az „amerikai álom” annak a tudatá-
ban, hogy az USA hajléktalanjainak 
átlagéletkora 9 év… 

A legriasztóbb, hogy több mint 300 
ezer gyerek vesz részt a világ 41 or-
szágában jelenleg is zajló fegyveres 
harcokban. Dzsakartában az általános 
iskolások egyharmada vallja azt, hogy 
nem érdemes élni. Az USÁ-ban évente 

egymillió gyerek visz kézifegyvert az 
iskolába, és egy felmérés alapján egy 
géppisztolyt akár egy 10 éves gyerek 
is képes összerakni. 

Magyarország is helyet kap a lap-
ban, a magazin a hazai Beszédjavító 
Központot is bemutatja, amely 60 disz-
lexiás gyermeknek nyújt segítséget. 
Összegezve, a Colors átfogó ismeretet 
ad, és aki nyitott szemmel akar járni a 
világban, annak feltétlenül érdemes 
forgatnia a kéthavonta megjelenő maga-
zint. Somogyi Gábor 

Színek  (Colors) 
(Folytatás az előző oldalról) 

A Polgárőrség Bűnmegelőzési tájékoztatója 
(Folytatás az előző oldalról) 

ígérik. Ne menjenek el szó nélkül, 
amellett, ha a környezetükben idege-
nek, vagy alkalmi ismerősök egyedül-
álló, idős, alkoholista, jelentős összegű 
közüzemi díjhátralékot felhalmozó 
lakótársuknak, ismerősüknek lakás-
cserét ajánlanak fel. Megígérik, hogy 
tartozást a cserével egyidőben rende-
zik, és az új lakásba költözésig szük-
séglakást ajánlanak fel, ám az általá-
ban csupán bérlemény, amelyet rövid 
idő múlva el kell hagyni.  Fontos, hogy 
tisztában legyenek vele: bármit írnak 
alá, annak súlya, következménye van. 
Előfordul, hogy ismerősök, szívesség-
ként kérik hitelfelvételhez fedezetül 
az Ön lakását. Nincs olyan jó barát, 
aki miatt érdemes lenne eljátszani 
fejünk fölül a tetőt, még akkor sem, 
ha pénzt kínál érte.  Fontos tudni, 
hogy kezesség vállalás esetén nem 
kell adás-vételi szerződést kötni. 

 
Fontos tudnivalók! 
Ha lakásunkat hosszabb rövidebb 

időre elhagyjuk az otthon tartózkodó 
szomszédot kérjük meg, hogy távollé-
tünk ideje alatt lakásunkat, otthonun-
kat tartsa szemmel. Erre intenek az 
utóbbi időben bekövetkezett bűncse-
lekmények körülményei.  

Bűncselekmény előkészületére 
utaló tényeket ill. bekövetkezett bűn-
cselekményeket a helyszín megváltoz-
tatása nélkül azonnal jelentsük be a 
rendőrség 107 sz. telefonra. Ha a bűn-
cselekmény jutott tudomására és név-
telenségben kíván maradni, abban az 
esetben a telefontanút hívja, mely 
ingyenes száma: 06-80-555-111. 

 
CIK – CAK: CIVIL KÖRÖZÉS 
CIVIL AUTÓKERESÉS 
A Belügyminisztérium és az Orszá-

gos Bűnmegelőzési Tanács által támo-
gatott „Ne vezessen lopott autót” orszá-
gos kampány részeként, az Országos 
Polgárőr Szövetség keretei között meg-
kezdte működését Európa legnagyobb 
és legkorszerűbb Civil körözési, Civil 
autókereső (CIK-CAK) hálózata. 

CIK—Civil körözés lényege, hogy 
az állampolgárok a rendőrség mellett 
a polgárőrségnek is bejelentik az autó 
eltűnését. A keresett jármű számító-
gépen rögzített adatai a bejelentéstől 
számított 1 percen belül az ellenőrző, 
felderítő pontokra továbbítódnak, ahol 
több tízezer polgárőr bekapcsolódása a 
keresésbe ugrásszerűen javítja a lo-
pott jármű elfogásának esélyét. 

 
CAK—A Civil autókeresés a köz-

ponti civil körözési adatbázis (CIK) és 
a chip elektronikus adatainak ellenőr-
zésére épül. A polgárőr, amint gyanús 
járműre lesz figyelmes, rádiótelefonon 
keresztül SMS-ben lekérheti az autó 
műszaki adatait. Ha az autó körözött 
vagy lopott, azt a rendszer azonnal 
jelzi, és máris lehet kérni az intézke-
dést. 

A járművek elektronikus ellenőr-
zését a műszaki adatokat tartalmazó 
chip biztosítja, amely csak roncsolás-
sal távolítható el az autó szélvédőjé-
ről. A chip megléte növeli a már ello-
pott jármű megtalálásának esélyét, 
hiszen 30 másodperc alatt az elektro-
nikus adatok a forgalmi engedéllyel 
összehasonlíthatók, sőt az elhagyott, 
parkoló autó is ellenőrizhető. Az autó 
akkor is gyanússá válik, ha a chipet 
jogosulatlanul eltávolítják, mert a 
központi adatellenőrzés jelzi a chip 
hiányát. 

A rendszer igénybevétele: a háló-
zat felépítése folyamatban van. A jár-
mű eltűnése a tulajdonos mobil szá-
máról bejelenthető. 

A „NE VEZESSEN LOPOTT AU-
TÓT” kampány során, a CIK-CAK 
rendszerbe díjmentesen lehet bekerül-
ni. A belépéshez a jármű eredetiségé-
nek előzetes igazolása, az elektroni-
kus chip megszerzése szükséges. A 
chip ingyenes, az eredetszűrés 5500.-
Ft díját a kötelező eredetiségvizsgá-
latkor visszafizetik, tehát az ellenőr-
zés ingyenes. 

Megfelelő számú jelentkező esetén 
Kiskundorozsmán is be lehet lépni a 

rendszerbe kihelyezett - helyszíni AK-
CIÓ keretében. 

Kérjük, hogy a Dorozsmai Naplóban 
és kábeltévében figyelje az AKCIÓra 
vonatkozó felhívásunkat. (Az AKCIÓRA 
való felhívás közzététele után érdeklőd-
ni Tímár Lajosnál lehet.)  

Továbbra is várjuk a polgárőrség 
tagjai sorába a tisztelt állampolgáro-
kat. A Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 56600012-
10113471 sz. számlájára kérjük befi-
zetni az anyagi támogatásokat. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
azok részére, akik a 2000.évi SZJA 1 %-
át a polgárőrség részére ajánlották fel. 

Kérjük, hogy a 2001. évi bevallás 
során is éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Felajánlás címzettje: Kiskundo-
rozsmai Önvédelmi Csoport 6791 Sze-
ged Negyvennyolcas u. 12. – adószám: 
18458556-1-06. 

Figyeljünk jobban környezetünkre, 
segítsen, hogy a bűn ne maradjon 
büntetlenül! 

Polgárőrség 

Olvasói levél… 
 
Szerkesztőségünket levélben ke-

reste meg egy olvasónk, aki a csator-
názási témájú cikkünk kapcsán észre-
vételezte az alábbiakat: 

A Dorozsmai úton a  Szilva u. és 
vasútállomás közötti szakaszon lakik. 
Az elmúlt év végén végzett csatorna-
építési munkálatok kapcsán elmaradt 
helyreállítási munkálatok elhúzódá-
sát kifogásolta. (Kerékpárút, járda, 
zöld sáv és kapu bejárók helyreállítá-
sa).  

Az olvasói levelet eredetiben a 
csatorna bizottság elnökének –Katona 
Gyula úrnak – továbbítottuk. Aki a 
levélben foglaltakra az alábbi tájékoz-
tatást adta:  

Személyesen járt kint a helyszí-
nen, a helyreállítási munkálatok fo-
lyamatban vannak. Befejezési határ-
idő június 30. Viszont ígéret van arra, 
hogy amennyiben az időjárás engedi, - 
a helyreállítás határidő előtt elkészül. 

T. Lajos 
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Tájékoztató 

Pályázat a minimálbér emelés többletköltségeinek ellensúlyozására 
A Gazdasági Minisztérium a vál-

lalkozások gazdasági feltételeinek 
javítása érdekében a minimálbér eme-
lés esetlegesen felmerülő többletkölt-
ségeinek ellensúlyozására 2002-ben 
ismét pályázatot írt ki, az ehhez kap-
c s o l ó d ó  m e g y e i  f e l h í v á s  a 
Délmagyarország és a Délvilág hasáb-
jain február 14-én jelenik meg, a pá-
lyázatokat március 18-ig a Csongrád 
Megyei Munkaügyi Központhoz kell 
benyújtani. 

2001-ben a pályázat két fordulójá-
ban a támogatás alapját az éves szá-
mított járulékteher-többlet összege 
jelentette, tavaly országosan 1,8 milli-
árd Ft támogatást ítéltek oda. Csong-
rád megyében 2001-ben 218 pályázó 
kapott támogatást – összesen 61,2 
millió Ft összegben. 

A Munkaerőpiaci Alap Foglalkoz-

tatási alaprészéből a támogatásra 
központilag 2002-ben 15 milliárd 
Ft keretösszeg áll rendelkezésre. 

Az előző évtől eltérően idén a pá-
lyázók köre kibővült. A vállalkozás 
létszámától függetlenül egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok, állami, 
önkormányzati, szövetkezeti és egye-
sületi vállalatok, trösztök, szövetkeze-
tek mellett közhasznú társaságok és 
olyan közhasznú szervezetként nyil-
vántartásba vett alapítványok is pá-
lyázhatnak, amelyek alapító okiratuk 
alapján rehabilitációs foglalkoztatást 
végeznek, a munkaerőpiacon hátrá-
nyos helyzetű személyeket foglalkoz-
tatnak és a hátrányos helyzetű szemé-
lyek aránya az 50%-ot meghaladja. 

Pályázat útján a vállalkozás szint-
jén 2002. évre számított élőmunka-
többletkülönbség, főfoglalkozású 

egyéni vállalkozó esetén a járulékte-
her részben vagy egészben történő 
átvállalására nyerhető el vissza nem 
térítendő támogatás. 

A pályázati adatlapok és a tájékoz-
tató a GM honlapjáról (www.gm.hu), 
2002. február 14-étől a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Központ honlapjáról 
(www.csmmk.hu) tölthető le, illetve a 
pályázat megjelenése után a munka-
ügyi központban és a kirendeltsége-
ken vehető át. A Csongrád Megyei 
Munkaügyi Központ a megyében a 
kirendeltségeken az érdeklődők szá-
mára tájékoztatót tart, időpontok, 
helyszínek a pályázatban. 

Szakmai tájékoztató Szegeden: 
2002. március 1. 10 óra 

Helyszín: Szeged, Bocskai u. 10-12. 
dr. Tóth Éva, PR referens 

Csongrád Megyei Munkaügyi 

Egy pályázat margójára 
Szerkesztőségünk megkapta a Csongrád Megyei Mun-

kaügyi Központ által meghirdetett pályázatot, melynek 
célja, hogy segítse a vállalkozókat a megnövekedett mini-
málbér kapcsán felmerülő többletterhek viselésében. 

Miről is van szó? 
Ahhoz, hogy minden érthető legyen, a 2000. év történé-

seiig kell visszanyúlni. 
Ekkor a minimálbér 25. 500 Ft volt A levonás 5000 Ft 

körüli összegre rúgott, és mivel a munkáltatót sem terhel-
te túl nagy költség, a bruttó és nettó bér közötti különbség 
sok esetben eltűnt, azonos volt. 

A változások 2001-ben következtek be. Lássunk egy kis 
táblázatot a két évre vonatkozóan Az adatok egyéni vállal-
kozókra vonatkoznak, saját közterheiket illetően: 

 
2001. költségek 2002. 
 
5.600 Ft. egészségbiztosítás 7.000 Ft. 
11.200 Ft. nyugdíjbiztosítás  13.000 Ft 
4.200 Ft. eü. hozzájárulás  4.500 Ft. 
7.000 Ft. SZJA 9. 000 Ft. 
28. 000 Ft. + 5. 500 Ft. 33. 500 Ft. 

 
Ugyanez a vállalkozó a főállású alkalmazottja után 

havonta a következő összegeket köteles kifizetni.  
 

2001. költségek  2002. 
 
4. 400 Ft. egészségbiztosítás  5. 500 Ft. 
8.000 Ft. nyugdíjbiztosítás  9.000 Ft 
4.200 Ft e.ü. hozzájárulás  4.500 Ft 
1.200 Ft. munkaadói járulék  1.500 Ft 
600 Ft. szakképzési hozzáj. 750 ft. 
18.400 Ft. + 2.850 Ft  21.250 Ft. 

 
Így 2001-ben egy minimálbéres alkalmazott 58. 400 Ft-

ba, 2002-ben 71. 250 Ft-ba kerül a munkáltatónak. A több-
letköltség: 12. 850 Ft, amely összeg 153%-kal több, mint a 
kézhez kapott, kifizetett bér. A szomorú az, hogy a dolgozó, 
a munkavállaló ebből: 

2001 évben alkalmazotti nettó bérként 30. 800 forintot 
2002 évben alkalmazotti nettó bérként 37. 750 forintot 

kap kézhez, amely összegek már tartalmazzák az alkalma-
zotti - 3000 forintos - adókedvezményt is. 

A leírt adatok és tények inkább a fekete munkát ösz-
tönzik, vagy a részmunkaidős (napi 6 órás) foglalkoztatást, 
ami a nyugdíj megállapítására lesz negatív hatással. Be-
látható ezek után, hogy a munkáltatót terhelő kiadások 
emelkedése árfelhajtó (inflációs) erővel is bír.  

Mindezen hatások tompítására való ez a pályázat, 
melynek benyújtási határideje: 

2002 március 18. 
A pályázati adatlapok átvehetők a CS.M. Munkaügyi 

Központban (Szeged, Bocskai u. 10-12) vagy az Internetről 
(www.csmm.hu) honlapjáról letölthető. Az élőmunka több-
letköltséget részben vagy egészben lehet elnyerni, vissza 
nem térítendő támogatásként. 

Pályázhatnak: egyéni vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, állami - önkormányzati - szövetkezeti - egyesületi vál-
lalatok, trösztök, szövetkezetek, közhasznú társaságok. A 
pályázati közleményben szó esik még olyan alapítványok-
ról, is, amelyek rehabilitációs foglalkoztatást végeznek, és 
a hátrányos helyzetű foglalkoztatottak aránya eléri az 50%
-ot. Ezt a pályázati részt az 50%-os arány miatt "nesze 
semmi, fogd meg jól" lehetőségnek tartom. Azt viszont el 
kell ismerni, hogy a rokkant-nyugdíjasok részbeni rehabili-
tációs foglalkoztatása fontos és igen nagy feladat. 

Egyrészt azért, mert a jelenlegi kb. 3.8 millió járulékfi-
zető csak alig több mint egyharmada a 10 millió felhaszná-
lónak, másrészt pedig ezen réteg anyagi helyzetének javí-
tása érdekében tenni kell. Hiszen igaz ugyan, hogy jövedel-
müket 2002-ben már nem kell összevonni nyugdíjukkal, és 
igy adózni, de a 8% nyugdíjjárulék kivételével minden le-
vonás érinti a bérüket. A munkáltató pedig 1. 500 forintot 
kap havonta minden rehabilitációs alkalmazottja után, ám 
minden közterhet továbbra is fizetnie kell. 

A személyesen érdeklődőknek a központ munkatársai 
szakmai tájékoztatót is tartanak a fenti címen 2002. már-
cius 1-jén 10 órakor. 

Tehát: pályázatra fel! 
 

Szentes Bíró Ferencné pénzügyi tanácsadó 
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Nagyböjt vagy Szent 
Negyven Nap 

A nagyböjti idő célja húsvét ün-
neplésének előkészítése. A nagyböjti 
szertartások hangolják a húsvéti 
misztérium (szent titok) megünneplé-
sére, mind a keresztségre készülőket 
a keresztségi beavatás különféle foko-
zatai által, mind a hívőket, akik visz-
szaemlékeznek keresztségükre, és 
bűnbánatot tartanak. 

 
Szertartások, események a dorozs-

mai templomban 
Minden hétfőn 17.00 órakor biblia-

óra a plébánián. 
Nagyböjtben minden pénteken 

17.00 órakor keresztút a templomban. 
Nagyböjt péntekjein nem fogyasz-

tunk húst. Így böjtölünk. 
 
MÁRCIUS 
8. péntek, 9. szombat, 10. vasár-

nap 17.30: LELKIGYAKORLAT. 
Vezeti  Szaplonczai  Miklós 

görögkatolikus paróchus Szegedről. 
Gyónási lehetőség 17.00 órától. 
22. „Fájdalmas péntek”. 7.00: 

Szentmise a ligetben lévő kápolnában. 
24. Virágvasárnap. 9.00: Barkás 

körmenet Jézus jeruzsálemi bevonulá-
sának emlékére. Jézus szenvedésének 
történetét énekli a Hozsanna énekkar. 

25. hétfő és 26. kedd: Idős és beteg 
testvéreink otthonukban végezhetik el 
a szentgyónást-szentáldozást húsvét-
ra előkészülve. 

28. Nagycsütörtök. 7.00: Jeremiás 
siralmai. Előtte és utána szentgyónás. 
17.30: Az utolsó vacsora emlékmiséje. 
Utána imádságos virrasztás 

29. Nagypéntek. 7.00: Jeremiás 
siralmai. Keresztút. Előtte-utána 
szentgyónás. 17.30: Urunk szenvedé-
sének és halásának ünneplése. Ma 
szigorú böjtöt tartunk. 

30. Nagyszombat. Urunk sírban 
nyugvása. A templom egész nap nyit-
va az imádkozók számara. 

7.00: Jeremiás siralmai. Előtte-
utána gyóntatás. 

20.00: HÚSVÉTI VIRRASZTÁS 
(VIGÍLIA) szertartásai 

3 1 .  H Ú S V É T V A S Á R N A P . 
URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜN-
NEPE. 

Szentmisék: 7.00., 9.00 — ezután 
feltámadási körmenet, 11.30 és 18.30. 

 
ÁPRILIS 
1. Húsvét hétfő. Szentmisék: 7.00 

és 9.00 órakor. 
Este nincs szentmise. 
 

Mádi György 
plébános 

†Megemlékezés Farkas Dezsőről 
Mit köszönhetünk kántor-karnagyunknak, szülőfalunk jeles költőjének? 
(Elhangzott a Petőfi Sándor Művelődési Házban megtartott emlékesten Jan. 24. csüt. 18 ó.) 

Ennyi szép vers elhangzása után –
melyeket mind-mind csak más mond-
hatott el- nekem is illő, de szeretnék is 
megszólalni az emlékezés kapcsán. 
Annál is inkább meg kell ezt tennem, 
hiszen mi, akik ismerhettük Őt, tud-
juk, nem az a típusú ember volt, aki 
kivonulva, elmenekülve e zajos köz-
életből nyugalmas otthoni békesség-
ben egyedül a költészetnek élt volna. 

Úgy érzem, hogy zenei tevékeny-
ségét, pontosabban az énekesi, még 
inkább a kórusélet érdekében kifejtett 
tevékenységét sem hanyagolhatjuk el. 
A mi szeretett Dezső Bátyánkról, egy-
kori karnagyunkról, barátunkról em-
lékezünk! A megszólítható címek fel-
sorolását hosszasan folytathatnám még, 
hiszen számtalan közösség szervezője és 
életbenntartója volt! (Úgy érzem 
azonban, nem illő e kínálkozó, tisztelgő 
lehetőséget más közösségek képviselői 
helyett nekem megtennem!) 

Mindenesetre számomra az egyko-
ri legendás „HOZSANNA" Énekkar 
tagjaként a Musica Sacra útmutatója! 
Igen, a szent zenét Ő szerettette meg 
velem is a kórus hangulatos, hétfő 
esténkénti próbáin. 40 évig tartó pél-
dás irányításából 24 év nekem is ju-
tott. [1966-tól a szokásos karácsonyi 
összejöveteltől kezdődően, egészen 
1990. augusztusáig, nyugdíjba vonu-
lásáig.] Tőle kaptam az első biztatást, 
amivel útnak indulhattam a zenei 
pályán. Mily sokszor megfogalmazód-
tak bennem Radnóti sorai, hálával e 
közösségre gondolva, különösen olyan-
kor, ha távoli, egzotikus városokba a 
zene révén eljuthattam. A Vele való 
találkozásom nélkül ezek biztosan 
nem valósultak volna meg: „...Belőled 
nőttem én, mint fatörzsből gyenge 
ága...!” Az idő múlásával egyre in-
kább tudatosult bennem: kiknek, ki-
nek, milyen érzelmi-lelki alapoknak 
köszönhetem mindezeket. Ki tudná 
megszámlálni, milyen sokan kaphat-
tunk ilyen tartós, maradandó útrava-
lót Tőle? Köszönet érte! 

Kántor-karnagyok közül hozzá 
hasonlót bizonyára nem is találhat-
nánk, hiszen három kórusnak is nevet 
adott és működésükhöz is kellő lendü-
letet biztosított: Kiskundorozsmán a 
„HOZSANNA”, Kállón a „Glória" és 
Nógrád-Bercelen, ugyancsak az Ő 
ösztönzéséből működik egy katolikus 
éneklőközösség. Önmagában már e 
három zenei együttes megszületése is 
termékeny ötleteinek köszönhető, 
tartós működésük hosszantartó erőfe-
szítéseinek gyümölcse. 

Sok karnagyot, karmestert megis-

merve sem csökkent szememben tevé-
kenysége, szuggesztív irányítása, re-
mek szervezőkészsége, hihetetlen aka-
rása, erős hite, végtelen nyugalmat 
sugárzó tekintete. Énekeseinek biz-
tonságérzetet nyújtó segítsége, nehéz 
helyzetekben alkalmazott humora, 
magával ragadó energikus lénye még 
ma is követendő példa számomra! E 
felbecsülések nem csupán saját elfo-
gultságomból fakadnak. Távol élő ba-
rátai és helybéli tisztelői megnyilatko-
zásai is ezek. Maklári József karnagy 
úr, akadémiai karvezető tanár, ekkép-
pen jellemezte zenei vezetését "...E 
természetes stílust, ezt a lélekből áradó 
irányítást tanítani kellene!..." 

Bárdos Lajos -az OMCE elnöke, a 
Musica sacra apostola- 33 éve meglá-
togatta vezetőnket és a Kiskundorozs-
mán működő templomi kórust. Ezt az 
emlékezetes karácsony estét a magas 
hőfokú szeretet, a sziporkázó humor 
és a tanulságos esetek gazdagsága 
jellemezte. Így e szép emlék mindig 
felejthetetlen, erőt adó, üdítő forrás-
ként marad meg számunkra. A mester 
halála előtti évében a következő üze-
ne t  á tad ásáva l  b í zo t t  meg : 
„...Szívélyes üdvözletem küldöm Far-
kas Dezső kollégámnak! Nagyszerű 
ember, bárcsak minél többen lennének 
hozzá hasonlóak!...” Mi is -akik e szép 
estén tisztelgünk emlékének- elismerő-
en mondhatjuk: A Jóistentől kapott 
„talentumokkal jól sáfárkodott!" Bár-
csak mi, jámbor utódok, tanítványok, 
árván itt hagyott közösségei legalább 
annyi erővel, hittel, kitartással és 
egymás iránti bizalommal rendelkez-
nénk, amennyivel csupán a töredékét 
sikerülne eredményesen megvalósíta-
nunk az örökségül kapott tennivaló-
inknak! Abban bizonyosak vagyunk, a 
Jóistennek szentelt áldozata, az Ő 
örökös készenléte, fáradozásai nem 
voltak hiábavalóak! 

Számtalan érdekes eseményt le-
hetne említeni a próbák varázsának 
érzékeltetésére, de egyet feltétlenül. 
Abban az időben jellemző volt a mint-
egy 45 fős tagság, mely szinte mindig 
hiánytalan volt. Dicsérendő volt az a 
missziója is, amikor fáradtságot nem 
ismerve, boldogan elvállalta a meghí-
vásokat olyan plébániáktól, amelyek-
nek soha nem volt saját énekkaruk. 
Felejthetetlen volt az a hatás -melyet 
átérezhettünk-, amikor a hívek nyitott 
füllel, kitárulkozó lélekkel hallgatták 
a régebbi és újabb egyházi kórusmu-
zsika szebbnél szebb válogatott dalla-
mait, harmóniáit. Minden felejthetet-

(Folytatás az 5. oldalon) 
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len, énekes kirándulást hálás szívvel 
köszönünk Neki, de annak is köszö-
net, aki ezeket a sugalmazásokat, és a 
hozzá szükséges erőt közvetítette, 
biztosította számára! 

Kis településünkön Neki sikerült 
létrehoznia az „éneklők családját". A 
Jóságos Isten áldja meg fáradhatat-
lan, mindig élményt nyújtó tevékeny-
ségéért! 

Most már a mennyei kórusban 
énekelve „gondolj ránk!” Ne nézd el 
hibáinkat, de kérünk „imádkozz ér-

Megemlékezés... 
(Folytatás a 4. oldalról) 

tünk!" Ha el is szakadtunk szűkebb 
lakhelyünktől, intelmeidtől sosem. Ne 
hagyd, hogy „munkád kárba vesszen!" 
Járj közben értünk az egyházzene 
védőszentjénél, Szt. Cecíliánál! 

„De profundis clamavi ad te Domi-
ne!" Hányszor zengett fel kezed inté-
sére e mű a Mindenhatónkhoz a két-
ségbeesett ember reményteli fohásza-
ként? E közösség most minden szere-
tetét, ragaszkodását kifejezvén elrebe-
gi könyörgését szeretett dirigenséért: 
„A mélységből kiáltunk fel hozzád 
Urunk!…" Bocsásd meg vétkeit, hi-
szen mennyi-mennyi jót tett velünk, 
erőfeszítéseinek sorozata mind a ja-

vunkat szolgálta! Hirtelen véget ért 
életében nem tudtuk megköszönni 
ezeket! Irgalmas Istenünk! Ő nem-
csak „Téged dicsért, Egek Ura!", de 
bennünket is folyamatosan erre igye-
kezett rávezetni, tanítgatni! Csügge-
déseinkben gyakran vigasztalt a ke-
resztény bizakodás idézgetésével: 
„Amíg élünk, remélünk! Akkor pedig a 
gondviselés sosem hagy magunkra!” 

Szeged-Kiskundorozsma, 2002. 
jan. 24. 

Gyuris János 
 

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Énekkarának vezetője 

Tisztelet és megbecsülés a nőknek 
A nyugalom vagy te, a mondat, 

mibe minden szó beleolvad. 
Kör vagy körülöttem, bűvös pálya, 

nap és éj dialektikája. 
Ki egyetlen vagy, mint az élet: 

lásd, hozzád mindig visszatérek 
(Niklai Ádám: 

Vallomások két tételben) 
 
Mi, férfiak ezen a tavaszköszöntő 

napon mindig zavarban vagyunk. Mit 
is mondjunk, mit is tegyünk a szí-
vünkhöz oly közel álló hölgyek kedvé-
re. Annak idején - az úgynevezett át-
kosban - mozgalmi alapon emelték 
jogerőre a nők üdvözlését, ám május 
első vasárnapja megmaradt az édes-
anyáknak. Így - hivatalosan - éven-
ként két alkalommal köszönthetjük a 
szebbik nem minden tagját. Ki egy 
szál virággal, ki szép szóval, ki mind-
kettővel de férfitársaim nevében 
mondhatom, el nem mulaszthatjuk az 
üdvözlést, a megemlékezést. 

Gyermekeink, feleségünk, munka-
társaink, édesanyánk, nagyszüleink, 
rokonaink hölgytagjai, a dédik várhat-
ják a tavasz első virágait az inkognitó-
ban, de annál nagyobb izgalommal 
készülődő férfitársadalomtól. 

S ha még hozzátesszük a hazánk-
ban is egyre izmosodó Valentin nap 
ünnepeltjeit, a szerelmeseket, akkor 
hihetjük, hogy minden kisasszony, 
hölgy, asszony, nagyi a szeretet és a 
szerelem hálójába került. 

Szimbolikus ez az ünnep. Míg a 
tavaszvárás a megújulás, a mindig 
újrakezdés, a jövőbe vetett töretlen hit 
megjelenítése, addig a nőnap a pilla-
natnyi megállást, egy főhajtást is je-
lez. 

Azok előtt (is) fejet hajtunk, akik 
vállalták a családot, a nélkülözést, a 
gürcölést, a megkülönböztetést, a fér-
fimunkát kevesebb bérért, a hajnali 
kelést, a három műszakot, a beteg 
szülő, gyermek ápolását, saját gondja-

ikat feledve és feledtetve.  
Köszöntjük azokat is, akik első 

lépteinket vigyázták és most gyereke-
ik unokáik botladozásait, sikereit kí-
sérik féltő gondoskodással. Akikhez 
mindig fordulhatunk jó szóért, anyagi 
és erkölcsi támaszért, akiknek mindig 
van idejük ránk. 

Virágot nyújtunk át életünk párjá-
nak, akivel családot alapítottunk, 
gyermekeinket felneveltük, közösen 
gyűrjük le az élet megpróbáltatásait, 
és akár egy éve, akár hosszú idő óta 
együtt sírunk és nevetünk. 

Sok - sok puszival üdvözöljük leá-
nyainkat, akiket féltő gonddal neve-
lünk, készítünk fel a nagybetűs ÉLET 
megannyi buktatójára. 

A szerelem virágait nyújtjuk át 
kedvesünknek, akiben reménybéli 
társunkat, szerető feleségünket a csa-
ládi tűzhely melegét őrző, szerető 
édesanyát, a hű társat fedeztük fel. 

Nem feledkezünk meg munkahe-
lyünk leányairól, asszonyairól sem, 
hiszen nem nélkülözhetjük, szorgal-
mukat, segítőkészségüket, szaktudá-
sukat, azt hogy komfortossá teszik 
második otthonunkat, fazont adnak 
gondolatainknak. Igaz kollégák Ők a 
szó legnemesebb értelmében. 

Bizonyára jut néhány szál virág 
azon szeretteinknek is, akik a megbe-
csülés bokrétáit már csak az égi ün-
nepség alkalmából vehetik át. 

Mi, esendő férfiak hisszük, hogy a 
kis csokrok, az aznapi szeretethullám 
nem kampánycélokat szolgál, nem 
lesz rövidtávú, és nem is azért adjuk, 
hogy valamit ledolgozzunk restanci-
ánkból. 

Mi így (is) szeretünk: néha csak 
parázslik, egyszer csak lángra lobban, 
másszor mindent felperzselve pusztít: 
de mindig ég a tűz. A szeretet tüze, 
amely örökös főhajtást követel a sze-
retve tisztelt nők előtt. 

Szentes Bíró Ferenc 

„Beérett a gyümölcs” 
 
Az Orczy István Általános Iskolá-

ban harmadik alkalommal is megszer-
veztük októberben a szelektív hulla-
dékgyűjtést, melyet a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási KHT hirdetett meg 
az iskolák számára. 

Az intézmények közötti verseny 
értékelésének szempontjai ebben az 
évben kibővültek: a gyűjtött hulladé-
kok mennyiségén kívül az iskola körü-
li kert- és környezetszépítést is díjaz-
ták. A gyerekekkel és az iskola dolgo-
zóival egészen szeptembertől készül-
tünk erre a versenyre. Tanórákon a 
vásárlási szokásokról, a reklámok 
ezekre gyakorolt hatásáról beszélget-
tek a gyerekek, majd a szelektív hul-
ladékgyűjtés jelentőségét hangsúlyoz-
tuk. Tanulóink ellátogattak tanulmá-
nyi séta keretében a hulladékudvarba 
is, amelyről sok gyermek most szer-
zett először tudomást. 

A kertszépítéshez a KHT sajnos 
alapanyagból (fűmag, növények) csak 
nagyon keveset biztosított, ezért az 
iskola lelkes dolgozói otthoni kertjeik-
ből pótolták a hiányokat, és szépítet-
ték napról napra a kertet. Az elörege-
dett, balesetveszélyes fák kivágását, a 
gyökerek kifúrását Thurzó Ferenc 
képviselő úr és Papp Zoltán úr (a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási KHT el-
nöke) segítségével tudtuk megvalósí-
tani, s így vált lehetővé új növények 
betelepítése, a kertek kialakítására 
így kerülhetett sor. 

Mindezen munkálatokat Nagy-
mihályné Gyuris Anna tanárnő fogta 
össze, időt és fáradságot nem kímélve. 

 
Munkánk meghozta eredményét, 

az általános- és középiskolák verse-
nyében a második helyet szereztük 
meg, az ezzel járó 40 000 forintot CD-s 
magnók vásárlására fordítottuk. 

 
Harkai Jánosné 

igazgató 
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Színházaló 
Február elsején mutatták be a 

Szegedi Nemzeti Színházban Arthur 
Miller A salemi boszorkányok című 
tragédiáját. A darabot Szalma Tamás 
rendezte, főbb szerepekben Szabó Ga-
bit, Király Attilát és Mátyássy Szabol-
csot láthatjuk. A történet 410 évvel 
ezelőtt játszódik egy amerikai város-
ban, Salemben. Ma már távolinak 
tűnik a boszorkányüldözés, pedig nem 
olyan rég itt Szegeden is ártatlanokat 
öltek meg félelemből és gyűlöletből. 
Ez a darab is az ártatlanokról szól, 
hiszen még ma is „boszorkány-ként” 
kezelnek embereket. A karakterek ma 
is megtalálhatók közvetlen környeze-
tünkben. Ne lelkészekre, bírókra, föld-
művesekre gondoljunk, hanem az ál-
taluk képviselt jellemekre. Talán el-
ítéljük őket, amiért fiatal lányoknak 
jobban hisznek, mint addig köztiszte-
letben álló embereknek. Vajon elítél-
hető-e a lány, vagy a rabszolga, aki 
egy szerelmes, bár kissé őrült nőnek 
segít? És a lelkész, aki a lányát félti, 
vagy az anya, aki a gyermekeit sirat-
ja? Az elöljáró fél, hogy ellene fordul-
nak, ha nem tesz semmit. Legnagyobb 
hibájuk az volt, hogy féltek az isme-
retlentől. Nem kaptak választ kérdé-
seikre, szükségük volt egy bűnbakra. 
A félelem és a gyűlölet egymást ger-
jeszti, az őrület a környező települé-
sekre is átterjedt. Ma is elítéljük azt, 
aki más. Nem akarjuk megérteni a 
cselekedeteit, nem hallgatjuk meg az 
ő történetét. Hiszünk a pletykának, 
mert érdekesebbnek tűnik, mint a 
való élet. A színházban könnyebb azo-
nosulni az áldozattal, de kilépve az 
utcára rögtön visszavedlünk elöljáró-
vá, lelkésszé vagy őrült szerelmessé. 
Mi is lehetünk áldozatok, de akkor se 
feledjük el, hogy talán mi tehetünk 
róla. Bár a hangulat nyomasztó volt a 
színházban, és a taps is nehezen zök-
kentette ki az embereket döbbenetük-
ből, ha csak egy ember is másképp néz 
a többiekre ezentúl, akkor megérte. 

 
A Kamara-Tantuszban másnap, 

február másodikán kezdték játszani 
Bertolt Brecht Galilei élete című da-
rabját. Szinte monodrámának tekint-
hető, a címszereplő Király Levente 
végig a színpadon van, ő az egyetlen 

stabil pont. Körülötte minden kava-
rog, a rendező, Zsótér Sándor a többi 
színészt díszletnek használja. A Gali-
lei mellett megszólaló sok apró szere-
pet tíz színész játssza: Bognár 
Gyöngyvér, Farkas Andrea, Pataki 
Ferenc, Sarádi Zsolt, Marton Róbert, 
Herceg Zsolt, Janik László, Gömöri 
Krisztián, Borovics Tamás és Galkó 
Bence. A sok állókép fizikailag és szel-
lemileg is nagy kitartást követelt tő-
lük. Zsótér Sándor eddig is meghök-
kentő rendezéseiről volt híres, most 
sem tagadta meg önmagát. Félig a 
XX. századba helyezte a művet. Mivel 
Brecht szerint is a darab kísérlet, 
ezért a rendező is bátran kísérletezik 
a szöveggel, a jelmezekkel, a díszle-
tekkel. A nézőtéren jó hangulat ural-
kodott, igaz, nem mindent értettünk, 
de nevettünk rajta. Ez művészdarab, 
és ilyen kis helyre való. 

 
Vendégjátékként érkezett Szeged-

re február tizenötödikén a Jekyll & 
Hyde című musical-thriller. A Broad-
way-produkciót tavaly hozta Magyar-
országra a rendező és főszereplő Mol-
nár László. Több ismert névvel talál-
kozhatunk a vendégek közt: Tunyogi 
Bernadett, Janza Kata, Makrai Pál, 
Gálfi László. A szegediek is szerepel-
tek, például Rácz Tibor, Szerémi Zol-
tán, Sarádi Zsolt, Sinka Károly. A 
bennünk élő jó és rossz állandó harcá-
ról szól. Szélsőséges eset, hogy ez a 
harc egy kis segítséggel kettős szemé-
lyiséget okoz. Hyde Jekyll elfojtott 
indulatait, vágyait, bosszúját használ-
ja ki önálló életéhez. Nem létezhet 
egyedül, mert a másikból táplálkozik. 
Jekyllt csak a felfedezés, a tudomány 
érdekli, mivel nem kap támogatást, 
magán kísérletezik. A legénybúcsúján 
megismer egy utcalányt. Mindkét nő 
szereti, és ő is szereti mindkét nőt. 
Ezekkel a szerelmekkel azonban 
Jekyllnek egyedül kell megbirkóznia. 
A darabban az ellentétek uralkodnak: 
Jekyll és Hyde, Emma és Lucy, a Lor-
dok és az utca népe. Mindez zenébe és 
táncba ágyazva. Jekyll és Hyde küz-
delmét mi is naponta átéljük. Köny-
nyebb elviselni, ha tudjuk, hogy nem 
vagyunk egyedül. 

Zsófia 

Terveim az újévben 
 

Most az újesztendő küszöbén tervekkel indulva reménykedem, sikerülnek 
majd azok. Sikerülniük kell, mert annyira akarom. 

Vannak olyanok, amelyek a pénztől, anyagiaktól függenek: kisleányomnak szép ru-
hát, új bútort, számítógépet vehessek. De ha nem sikerülnek majd mind ezévben, akkor 
sem tör le. Nagyon-nagyon vágyom arra, hogy kisleányom jól haladjon a tanulásban, s 
tehessem tiszta szívvel amit szeretek. S mindezek mellett, hogy kedveljenek, ne hara-
gudjanak reám, szeressenek, megszeressenek.  S. G. C. 

Választásra készül 
Kiskundorozsma is 

 
Országgyűlési választásokat hoz 

az idei év április hava. Úgy véljük, 
hogy lapunknak, amely a lakosok 
tájékoztatásának egyik fontos eszkö-
ze az esemény súlyához méltó módon 
kell tájékoztatási kötelezettségének 
eleget tennie. 

Lapunk célja, hogy a választópol-
gárokban növelje a részvételi hajlan-
dóságot, hitelesen és pártatlanul 
mutassa be az országgyűlési képvi-
selő-jelölteket. Ennek érdekében 
márciusi lapszámunkban választási 
melléklettel jelentkezünk, ahol min-
den országgyűlési képviselő-jelölt 
azonos terjedelemben lehetőséget 
kap a bemutatkozásra, programjá-
nak ismertetésére. 

A választási előkészületek már 
javában tartanak. A képviselő-
jelöltek többsége már összegyűjtötte 
ajánlószelvényeit, illetve be is nyúj-
totta azt a területi választási bizott-
ságnak. A választási kampány idő-
szaka alatt nem az egyes pártok 
programjaival, hanem a választáson 
való részvétel fontosságának ismer-
tetésével kívánunk cikkeinkben fog-
lalkozni, míg a program ismertetését 
meghagyjuk a jelölteknek. 

Miért is fontos, hogy minél több 
ember vegyen részt a választásokon? 

Először is azért, mert ekkor tük-
röződik az választás eredményében 
ténylegesen a választók akarata. 

Statisztikák igazolják, hogy ma-
gasabb részvétel esetén kisebb súly 
jut a szélsőséges irányzatok képvise-
lőinek. 

Fontos továbbá a részvétel azért 
is, hogy erkölcsi alapunk legyen ké-
sőbb választási körzetünk képviselő-
jén számon kérni ígéreteit. 

Harmadik indokunk pedig az, 
hogy szavaztunk többszörösen szá-
mít (egyéni választó körzet, megyei 
lista, országos lista), így ha nem is 
választották meg azt a jelöltet, akire 
a választópolgár szavazott, úgy sza-
vazatunkat még a megyei és orszá-
gos listánál figyelembe veszik. Tehát 
aki nem megy el választani, az több-
szörösen eldobja  szavazatát. 

Ne feledjük, a választás április 
hetediki fordulója csak akkor lesz 
érvényes, ha a választásra jogosul-
tak több mint ötven százaléka részt 
vesz a szavazáson. A részvételi 
arányban kiemelkedő szerep jut Do-
rozsmának, mivel több mint 7000 
választópolgárával a választási kör-
zet egy  jelentős területét öleli fel. 

A jelszó tehát: választásra fel! 
Ballai Ferenc 
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Köszönetnyilvánítás 
 
2001. november 24-én hatodik alka-

lommal rendezte meg az Orczy István 
Általános Iskola alapítványi bálját. A 
kuratórium és az iskola vezetése köszö-
ni a megjelent képviselő urak támogatá-
sát, a szülői munkaközösség áldozatos 
munkáját, a szülők, nevelők és techni-
kai dolgozók segítségét. Sokan a támo-
gatói jegy vásárlásával, tombolatárgyak 
felajánlásával és személyes megjelené-
sükkel támogatták az est sikerét. A bál 
bevételét az első osztályos tanulók kor-
szerű iskolapadjainak vásárlására, vala-
mint a tanulmányi versenyeken és a 
sportrendezvényeken résztvevő gyere-
kek jutalmazására fordítjuk. 

A rendezvényt támogatták: Alex 
Divatáru, Balogh László, Bata Antal, 
Bálint Katalin, Bányai Attila, Bárdos 
Andrásné, Bodonyiné Rácz Ágnes, 
Bónus Gábor, COOP ÁBC Kiskundorozs
-ma, CORA Hipermarket, Dicső Zoltán, 
Dr. Géczi József Alajos, Dr. Szabó Bélá-
né, Farkas Ferenc, Farkas Kata, Farkas 
Kálmán, Gabona Attila, Guba Pál, Gyu-
ris István, Gyuris István, Gyuris István 
– Vadliba Vendéglő, Hajda Árpád, Han-
sa-Kontakt Kft., Hernádiné Nagy Erzsé-
bet, Horváth Dezső, Hutter István, 
HŐÉPSZER Kft., H-Szeged Center Kft., 
Kádár Mihály, Kiri Józsefné, Kiskundo-
rozsmai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet, 
Kiskundorozsmai Vöröskereszt, Kiss 
Péter, Komáromi Sándorné, Kómár Im-
réné, Kovács Pál, Korom István, Kószó 
Istvánné, Kővágó Rita, Lajkó Éva, Ma-
gyar Posta, Makra Józsefné, Méry 
Vegyidiszkont, Miksi István, Mucsi Pé-
terné, Nagy Ferenc, Nagy Gábor, 
Nagymihály Zoltán, Nagyné optika, 
Nagyné Berényi Éva, Negyvennyolcas 
utcai papírbolt, Némethné – Kínai bolt, 
Pál Éva kozmetikus mester, Panoráma 
Üzletház, Papp Géza MOL töltőállomás, 
Üllés, Pappné Farkas Bea, Peták József-
né, Pető Melinda, Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház, Petrovné Sándor Mónika – 
Virágüzlet, Pick Rt. Szeged, Pusztai 
Lajos, Püski Gyula és családja, Sári 
Éva, SZEGÁNA Kft., Szeged-Kiskun-
dorozsma Kézilabda SE, Szélmalom 
Presszó, Szél Zoltán, Szélpál Tiborné, 
Szentgyörgyiné Gyémánt Éva, Szilágyi 
Tiborné, Szoboszlai Melinda, Takács 
János, Takácsné Palócz Julianna, 
Tapody Zoltán – STOP Cukrászda, 
Thurzó és Társai Bt., TISZAÉP Építő-
ipari Szövetkezet, TORNÁDÓ Interna-
tional Kft., Torzió Műszaki Üzlet, Tóth 
Gyöngyi, Tóth József, TUDORKA szer-
kesztősége, Turner Tibor, Varga Zoltán, 
Veres Anikó, Vidéki János, Zöld Sziget – 
Gyógynövény üzlet, Zsuzsi Butik. Támo-
gatásukat köszönjük 

Harkai Jánosné, Guba Pálné 

gondossággal nevelve, hosszú hajtá-
sokat növeszt, virágzik és termést is 
hoz. Az apró virágok fehér árnyala-
túak, a belőlük fejlődő bogyótermé-
sek pedig éretten sötétlilák. 

Tavasztól őszig kéthetenként 
tápoldattal egészítsük ki az öntözővi-
zet. Érdemes tavasszal kitenni a 
fátyolaszparáguszt a kertbe, félár-
nyékos helyre. Ássunk számára a 
cserépnél nagyobb méretű gödröt, 
alája szórjunk kavicsréteget ugyan-
úgy, mint ahogy a kaspóban ajánlot-
tuk. Süllyesszük cserepestől a földbe 
és öntözzük bőségesen. Mire ősszel 
ismét bekerül a házba, már hatal-
mas lombozatot fejleszt. 

Szaporítása magvetéssel, vagy 
tőosztással lehetséges. A magok 21-
30 nap alatt csíráznak, áztassuk 245 
órán át kézmeleg vízben, majd ves-
sük homok, tőzeg és kerti föld egyen-
lő arányú keverékébe, 1 cm mélyre. 
Az idősebb töveket tőosztással is 
szaporíthatjuk március-április táján. 
Kártevői a takácsatka és az üveghá-
zi molytetű, a megfelelő rovarirtók-
kal védekezhetünk ellene. 

 
Kocsisné Lajkó Éva 

Borostyán virágüzlet 

Szobanövényeink 
Fátyolaszparágusz 

 
A virágüzletekben, csokorköté-

szetben gyakran használjuk az asz-
paráguszt, de nagyon kevesen tud-
ják, hogy az étkezési spárga közeli 
rokonáról van szó, azt pedig végképp 
nem gondolnánk, hogy a liliomfélék 
családjába tartozik. 

A fátyolaszparágusz cserepes 
dísznövényként csak világos, de köz-
vetlen napsütéstől védett helyen 
tartja meg mohazöld lombozatát. 
Különösen télen szenved a számára 
magas szobahőmérséklettől és a pá-
rahiánytól, mindezt a levelek sárgu-
lásával jelzi, ilyenkor 10 fok körüli 
verandán, világos lépcsőházban, 
vagy télikertben érzi jól magát. A 
növény földje legyen állandóan nyir-
kos, mert ha egyszer kiszárad, akkor 
elpusztul. A túlöntözés is ugyanilyen 
hatású, ezért célszerű a cserepet 
kaspóba süllyeszteni, annak aljára 
pedig kavicsréteget terítsünk, így a 
gyökérzet nem érintkezik közvetle-
nül a vízzel. Hatásos megoldás, ha a 
cserép és a kaspó oldalfalai közötti 
űrt nedves tőzeggel töltjük fel. Kellő 



8. oldal 2002. február 27. 

Hamarosan már Dorozsmán is, 
kábeltévén, az alapcsomagban! 
 

További információ Ügyfélszolgálatunkon, a 463-444-es 
telefonszámon és Interneten: www.szelmalomktv.hu 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
 

Dorozsma, Széchenyi u. 46. 
(az udvarban) 

Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

 
Felnőtt INKONTINENCIA betét 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
Március 1-jén 18 órakor 

takarmány bemutató lesz a 
Művelődési házban. 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Kisállat eledelek bőséges választékkal. 
Jelentős mértékű akcióval várom kedves 

régi és új vásárlóimat. 

Gázpalack csere (2600 Ft/db) a Negyvennyolcas u. 32/A alatt. 
 

Díjtalan házhozszállítás. Nyitva tartás: 
Tel.: 06 40 630 430 H-P: 8-20 óráig. 
(a hívás díja megegyezik a Szo.: 8-12 óráig. 
helyi hívás díjával. 
Gázpalack rendeléséhez a gépi hang jelentkezése után nyomja meg az 1-

es gombot, majd írja be a 6791-es dorozsmai irányítószámot. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 600 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 
 kiárusítása a készlet erejéig. 

HÍR-BOY 2000 Bt. 
Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

Déli-Farm Kft. 
Tavaszi fémzárolt vetőmagvak a Déli-Farm Kft-nél. Kedvező árak! 

Kapható: hibridkukorica, tavaszi árpa, zab, lucerna, ÚT-1. vetőburgonya (korai) 
Műtrágyák: ammonnitrát, kálisó, kevert műtrágyák. 

Kiskundorozsmán a Zöldség-gyümölcs Nagybani Piac mellett. 
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-15 óráig. 

Érdeklődni: 62/556-120; 62/556-130 telefonon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Sertés, marha, birka, 
baromfi, belsőségek és 

bélféleségek. 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 

aTi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, teher

-, nehézpót-, autó-
buszvezetői tanfo-

lyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tek ig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Akciós TVK fóliavásár! 
KKD, 46. bolt — 48-as. u. 66. 

a Nagybani piac mellett 
 
6,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 20 790 Ft/tekercs 
8,5fm 1 éves 0,15 fénystabil 27 193 Ft/tekercs 
12fm 1 éves 0,15 fénystabil 39 800 Ft/tekercs 
 

Továbbá: Szevafém rotátorok, 
fűnyírók gyári áron. 

Valamint: Pedrolló szivattyúk teljes 
választéka tavalyi áron. 

És: növényvédőszerek teljes 
választéka bevezető áron! 

 
Nyitva tartás: hétfő és szombat: 

7.30-12. 
Kedd-péntek: 7.30-16.30 

Telefon: 62/420-183 

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

Fénymásolás, parkolójegy árusítás 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11.
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig

Telefon: 460-306 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 
 

1% 
 

Az óvodánk alapítványának neve: 
Bölcs utcai óvodás gyermekekért 

alapítvány 
Adószáma: 

18454868-1-06 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

U N G I   B t . 
Dorozsmai út 143. 

Háztartási gépszerviz 
Műszaki kereskedés 

Alkatrész, csapágy, villanyszerelési 
anyag, vasaló, porszívó, hajszárító stb. 

Szerszám, elem, izzó. 
Tel./fax: 62/460-149 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

0,5 l Arany ászok 109,- + ü. 
0,5 l dobozos Arany ászok 129,- 
5l-es rostos narancs üdítő 299,- 
5l-es rostos őszibarack üdítő 299,- 
5l-es sárgabarack üdítő 299,- 
6kg-os Ariel mosópor 2999,- 
0,7l erdei gyümölcs likőr-vodka 599,- 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

  

Szabó István 
autóvillam ossági műszerész 

 

Széksósi u. —  Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, Kocsisné Lajkó Éva, S. Grandpierre Cecilia, 
Szentes-Bíró Ferencné, Ballai Ferenc, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos 462-808; 20 470-6587 és Nyári Imre 
06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 
Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  Dorozsma, Jerney u.—Törő u. sarok (ügyvédi iroda) 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat a régi helyen a 
DOROZSMAI ÚT 145. SZÁM ALATT. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 
Vasárnap: szünnap. 

Ördög Erika üzletvezető 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

 Lada, Wartburg,
Trabant, Skoda és 

minden  nyugati
típusú autó alkatrészei

raktárról, illetve egynapos 
beszerzéssel. Szerelőknek, autóklub 
és Hungária Biztosító tagoknak 10% 

kedvezmény! (kivéve olajok és 
akkumulátorok)

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62/462-180 

 —Hagyományosan pácolt kizáró-
lag házi jellegű termékeinkkel 
állunk Tisztelt vásárlóink rendel-
kezésére: 
—Parasztsonka 
—Füstölt csülök 
—Kolozsvári szalonna 
—Erdélyi szalonna 
—Lángolt kolbász 
—Kulárés szalámi 
—Tőkehúsok és egyéb termékek 
nagy választékban Húsvéti akció a Dorozsma Hús Kft-nél! 

Saját boltunk nyitvatartási 
rendje: 

 
K: 7-15-ig 

Sz.: 7-15-ig 
Cs.: 7-15-ig 
P: 7-15-ig 

Szo.: 7-12-ig. 
 

Cím: 
Kiskundorozsma, 
Subasa dűlő 2. 

A CALENDULA Kft. tavaszi ajánlata: 
 
 
—Vírusmentes mini vetőburgonya (cleopatra, 
desiree, impala, rosara, kuroda, kondor) 

—Import vetőmagok (De ruiter seeds, syngenta, Royal sluis, Rijk 
Zwan, Nunhems, Ohlsensen, Bejo) 
—Hazai vetőmagok kis és nagy kiszerelésben (Kertimag, Hermes 
Mag, Blondy) 
—Virághagymák, rózsatövek 
—UV fóliák, fekete fóliák akciós áron (egyes fajták akár tízezer forint-
tal is olcsóbban) 
—Öntözéstechnikai felszerelések (PE csövek, idomok, 
mikroszkópok, csepegtető csövek) 
—Növényvédő szerek, műtrágyák. 
 
 
1. Sz. Mezőgazdasági bolt Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 422-871 

2. sz. Vetőmagbolt Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 422-856 

Sertéstenyésztők figyelem! 
 

Sertések mesterséges 
termékenyítése GARANCIÁVAL. 

Tel.: 06 30 370-8622 

 MOTORKERÉKPÁR- ÉS 
KERÉKPÁRJAVÍTÓ 

Perecz László műszerész 
Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 

 62/460-733 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig 


