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35, 35Y, 36, 36Y
Mindenekelőtt szeretném megköszönni hasznos, értékes észrevételeit a Tisza Lajos körút felújítása kapcsán megváltozott
tömegközlekedési renddel kapcsolatban.
Mint bizonyára Ön is értesült róla – a rekonstrukció nem tűrt
halasztást, ezért döntött a város vezetése a 650 millió forintos
átalakításról.
Amikor a felújítás megkezdődött, tudtuk, hogy – mint minden ilyen nagy beruházás – az építkezés sok kellemetlenséggel és
kényelmetlenséggel jár.
Ezúton is szeretném megköszönni Önnek és valamennyi
szegedinek az ez idő alatt tanúsított fegyelmezett türelmét.
Az átmeneti időszakban és a felújítást követően igyekeztünk
a tömegközlekedés rendjét úgy szervezni, hogy az minél kisebb
zökkenőkkel járjon, de természetesen ezt nagyon nehéz úgy megtenni, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon.
Az első gyakorlati tapasztalatok és az Önéhez hasonló értékes
észrevételek figyelembevételével most módosítottunk egyes járatokat. Levelünk mellékletében ezekről részletes információkat kaphat.
Ismételten köszönjük türelmét és reméljük, a megszépült
Tisza Lajos körútban Ön is örömét leli, a tömegközlekedés átalakítása pedig biztonságát, kényelmét szolgálja.
FÁBIÁN JÓZSEF
önkormányzati képviselő

BOTKA LÁSZLÓ
polgármester

Változás a
buszközlekedésben
A Tisza Lajos körút felújításakor a 35, 35Y buszok átmenetileg a Honvéd térig közlekedtek. A felújítási munkákat követően a
tömegközlekedés rendjét átszervezték.
December 6-tól a 35, 35Y vonalakat meghosszabbítják Tarján,
Víztorony térig az eredeti útvonalukon, kizárólag munkanap,
csúcsidőben (5-8 óra között, illetve 13-17 óra között). Az egyéb
időszakokban a Honvéd térig közlekedő járatokat a megkülönböztethetőség érdekében 36, 36Y jelzéssel fogják jelölni.
A további menetrend-módosításokról a 2. oldalon olvashatnak.

4300 példányban!
Köszönet önkormányzati képviselőinknek, akik 30-30 ezer
forinttal támogatták lapunkat annak érdekében, hogy a megemelt példányszámú Dorozsmai Napló ezentúl a tanyavilág és az
üdülőkörzetek (Subasa, Sziksóstó, Öreghegy) minden háztartásba eljuthasson.

Sztriha Kálmán tisztelete
November 13-án emléktáblát avattak a Plébánia falán.
Kiskundorozsma nagy adósságát törlesztette történetírója előtt.
A Hozsanna kórus éneke után ifj. Szilágyi Árpád elmondta
Sztriha Kálmánhoz írt versét, hallhattuk Kendrusz Attila játékát is. Tóth József és Fábián József önkormányzati képviselő
megemlékezett avatóbeszédében az esperes-kanonokról. Mádi
György plébános a szentelés után szentmisét mutatott be. A
domborművet, amely könyv formájú, Sztriha Kálmán és egyik
idézete díszíti. Kohári Nándor kezdeményezésére, a képviselők
összefogásából született meg az emlékmű, amelyet Barta András tervezett.
(Folytatás a 6. oldalon)

HAVI GONDOLAT
„Az ember sosem tudja, mi is az a karácsony, amíg egy
idegen országban el nem veszíti.”
(Ernest Hemingway)

Korlátlan Internet kábeltévén, belépési díj
nélkül, 5990 Ft-ért 512/64 kbps sebességgel
Részletek a 14. oldalon.
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Röviden

Főbb módosítások a tömegközlekedésben

A régészek szerint egy őskori falu
egy része esik annak az útnak a nyomvonalára, amely Zsombót és Dorozsmát
kötötte össze. Ha bebizonyosodik a feltételezésük, miszerint a leletek a késő
bronzkori–korai vaskori időszakból származnak, akkor igen nagy jelentőségű a
lelet. Ebből a korszakból ugyanis eddig
csak temetőket tártak fel, emberlakta
telepeket még nem. A zsombói polgármester elmondta, mintegy kétmillió forintjuk van a feltárás költségeire. Az
útépítést a régészeti munka végeztével
folytatták. A közel két kilométernyi út
már elkészült, így könnyebben tudják
megközelíteni a zsombóiak Szegedet.

A 16-os autóbuszvonalon a Tarján, Víztorony tér felől induló járatok menetvonala
Mars tér – Attila u. – Tisza Lajos krt. – Dugonics tér – Kálvária sgt. Útvonalra módosul. A
Gólya utcától 4:55-kor egy többlet-járat indul.
A 20 és 20Y autóbuszvonalakat összevonják, és a 20-as nyomvonalán és jelzésével, a
jelenlegi 20-ashoz képest kétszeres sűrűséggel közlekednek (lásd még: 90-es).
A 76-os útvonala módosul mindkét irányban a Petőfi sgt. – Dugonics tér – Kálvária
sgt. – Londoni krt. – Bartók tér nyomvonalra.
A 90-es vonalon minden második járat 90F jelzéssel, meghosszabbított útvonalon a
Csillag tér – Kereszttöltés u. – Irinyi u. – Csap u. – Petőfitelep, Fő térig közlekedik, 20/40
percenként. Emiatt a 90-es vonalcsoport Csillag téri megállóhelyét a Budapesti körútra
kell áthelyezni.
A 90H vonal ismét közlekedni fog 4:40-től 7:40-ig, 30 percenként a Fonógyári út felé,
kismértékben módosított nyomvonalon.

A kiskundorozsmai Molnár Gergely
Magyarországon a legidősebb férfi. Novemberben ünnepelte százhetedik születésnapját.
Taxist támadott meg egy férfi Szeged-Kiskundorozsma határában november 28-án, vasárnap a korai órákban. A
támadó dulakodás után csak könnyebben sebesítette meg a sofőrt.

Egyéb módosítások
A 2-es autóbuszvonalon, munkaszüneti napokon 20 percenként indulnak a járatok 8
óra helyett már 7 órától Makkosháza végállomás felől.
A 13-as autóbuszvonalon a 19:30, 20:30 és 21:30 órakor induló járatpárok nem közlekednek.
A 64-es jelzésű autóbuszvonalon 4:55-ös járat is indul, továbbá hétfőtől csütörtökig a
15:25-ös járat is a Repülőtérig közlekedik, péntekenként 11:55-kor egy további járat indításával a Repülőtérig.
A 72Y délután sűrűbben, 20 percenként közlekedik.
A 73Y autóbuszvonalon a Csatár utcától 4:20-kor indul az első járat munkanapokon
és szabadnapokon, munkaszüneti napon ugyanez az első járat a 73-as vonalon indul. A
Csatár utcába utolsóként érkező járatot visszafelé is meg kell hirdetni: 73-as 23:20-kor.
A 78A autóbuszvonalon az első járat indulási ideje módosul 4:45-ről 4:35-re.
Valamennyi módosítás 2004. december 6-tól lép életbe.

Sporteredmények
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzések:
Szeged-Kiskundorozsma KSE–
Háromkő KC 28–20 (15–10)
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Jolántai, dr. Monori.
Mátészalka–Kiskundorozsma KSE 29–
26 (13–14)
Mátészalka, 250 néző. Vezette: Szikszai,
Szilágyi.
Szeged-Kiskundorozsma KSE–
Békéscsaba 23–24 (12–12)
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Bujdosó, Tomecskó.
Gyöngyösi FKK– Szeged-Kiskundorozsma KSE 26–26 (14–17)
Gyöngyös, 200 néző. Vezette: Dohány,
Varga.
Gödi SE–Kiskundorozsma KSE 25–31
(10–14)
Göd, 200 néző. Vezette: Natkai, Balogh.
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzések:
Szeged-Dorozsma–Makó KC 33–29
(16–14)
Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok,
280 néző. Vezette: Szegedi, Unyatyinszki.
Tiszaföldvár–Szeged-Dorozsma 38–27
(19–11)
Tiszaföldvár, 450 néző. Vezette:
Kolarovszki, Szabó.
Szeged-Dorozsma–Váci KSE 29–28 (16–
15)
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Éles, Szentesi.
Salgótarján–Szeged-Dorozsma 36–29
(18–14)
Salgótarján, 500 néző. Vezette:
Kolarovszki, Szabó.
Szeged–Dorozsma–Mezőkövesd 28–28
(14–17)
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 200 néző.
Vezette: Kocsmáros, Nagy.
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A népszavazás Dorozsmán
A kórház-privatizációval illetve a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügydöntő népszavazás eredménytelennek
bizonyult, mert az érvényes szavazatok
száma nem érte el az érvényesség elfogadható minimális szintjét.
Dorozsmán a részvételi arány 33,42%os volt (2898 fő szavazott), és összesen
5664 érvényes szavazat született. A kórKórházprivatizáció
NEM
35%

IGEN
65%

ház-privatizációs törvény visszavonását
1848-an támogatták, 981-en nem. A kettős
állampolgárságot 1344-en támogatták és
1491-en nem. Jogi értelemben a szavazástól távolmaradók a kérdések eldöntését az
Országgyűlésre hagyták, saját maguk nem
kívántak véleményt nyilvánítani.
S. G.
Kettős állam polgárság

NEM
53%

IGEN
47%
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Csatornázás – Állandósult hibajavítások
2004. november 11-én a Szegedi Csatornamű Társulat évi rendes küldöttgyűlést tartott a meghatalmazott utcai közös
képviselők részvételével.
A napirendi pontok tárgyalása során,
megtárgyalásra került a subasai 24. utcában vízvezeték építésben résztvevők csatlakozása a társulathoz, az új érdekeltségi
hozzájárulás meghatározása, beszámoló,
tájékoztató a méltányossági és szociális
kérelmek elbírálásáról és az ISPA beruházás állásáról. Egyebekben az intézőbizottság és ellenőrző bizottsági tagok egyszeri
jutalmazása került előterjesztésre és megszavazásra.
Dorozsma lakosságát érintően a
„Tájékoztató az ISPA beruházás állásáról”
című napirend keretében az előterjesztés
2004. szeptember 6-i állapotra vonatkozott.
Újságunk lapzártájának időpontjáig (2004.
december 3-án ) lényegesen előrehaladottabb állapot valósult meg, ezért a kivitelezőkkel és a műszaki ellenőrrel való többszöri egyeztetések alapján közel naprakész
tájékoztatást adunk az alábbiakban.
Csepregi András a Hídépítő Rt. és a
CULVERT 2003 Konzorcium képviseletében hozzászólásában elnézést kért a közgyűlés résztvevőitől a csatornaépítés során eddig előfordult kellemetlenségekért.
Ezek az előzetes tájékoztatáshoz viszonyított késedelmes munkavégzésre, valamint
a kivitelezők –helyenként szakszerűtlen –
elhúzódó, visszatérő javításokra és az út
helyreállítások elhúzódásából fakadó közlekedési kellemetlenségekre vonatkozott.
Az idén új utcákat már nem kezdenek el,
igyekeznek a hibákat kijavítani és az útfelületeket elfogadhatóan helyreállítani.
A közgyűlésen mintegy másfél órás panaszáradat zúdult a kivitelező képviselőire.
Lapunk tudósítója, egyben utcaképviselő, Fábián József önkormányzati képviselővel előzetesen egyeztetve kérte, hogy
legyen sürgősen egy helyszíni bejárás,
amely keretében a tél beállta előtti legszükségesebb a közlekedés zavartalanságát biztosító útjavítások, a vízlevezető
ároktisztítások meghatározásra és elvégzésre kerüljenek. Valamint alakuljanak
olyan brigádok, akik a tél folyamán – amikor a munka szünetel, de az út megsülylyed, kátyúk keletkeznek és a víz nem
folyik le – a hibák javítását elvégzik. Erre
ígéretet kaptunk.
Fábián József kezdeményezésére az
erre irányuló megbeszélés november 15én hétfőn a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt.-nél az illetékesen részvételével megtörtént. Ennek keretében
heves szóváltások közepette kerültek számonkérésre a korábbi ígéretek, azok teljesítésének elmaradása, amely a lakosság
türelmének elfogyását eredményezte. A
megbeszélés után helyszíni szemle következett és egyeztették, kijelölték a kijavítandó utcák és hibák helyeit.

November 22-én elindult egy műszaki
átadássorozat a Jerney és Vadliba utcák
által határolt mintegy 28 utcában, ill. utcarészekben. Amennyiben az átadás eredményes lesz, abban az esetben és azokban
az utcákban a lakosság egy írásbeli értesítést kap (formanyomtatványon) arról,
hogy a házi bekötéseket el kell végezni.
Ettől az értesítéstől számított 3 hónap
eltelte után a társulásban résztvevők vízszolgáltatási számlájának megemelt összege a csatornadíjat is tartalmazni fogja.
Ezért ezen az időn belül célszerű a rákötéseket elvégezni.
A műszaki átadás első ütemében az
alábbi utcákat érinti: Jerney, Fél, Huszka
J., Jolánka, Erkel, Kerékgyártó, Kubikos,
Vadliba, Ilosvay, Dinnyés, Hajdú, Táncsics, Bethlen, Kút, Buzogány, Vajk,
Lenkey utca.
Várhatóan fenti utcák azon háztartásai, amely előtt az átadás sikeres lesz, decemberben kapnak értesítést arról, hogy a
házi bekötéseket el lehet kezdeni. Innen
indul a 3 hónap türelmi idő.
Második ütemben december 7-én elkezdődő átadás során az alábbi utcák
kerülhetnek részben vagy teljeskörűen
átadásra (attól függően, hogy a kamerás
ellenőrzés milyen eredménnyel zárul, ill.
az észlelt hibákat sikerül-e az átadásig
kijavítani): Mester, Hegedű, Orczy, Okt.
6., Bölcs, Újvárosi, Sztriha K., Vitorla, Dorozsmai út, Bence, Hajdú, Kamilla, Alpári
Gy., Bródy M., Törő utca, és az Adél-köz.
Fentiek közül azon utcák lakói, ahol az
átadás eredményes lesz, várhatóan 2005.
januárjában kapnak értesítést arról, hogy a
házi bekötéseket el szabad kezdeni és
onnan indul a 3 hónap türelmi idő, annak
eltelte után a vízfogyasztással együtt a
csatornadíj is megjelenik a számlákban.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
érintett utak megrongálódott útfelületét a
tél beállta előtt a kivitelezők közlekedésre
alkalmassá teszik.

2004-ben a Törő, Mester, Újvárosi és
Okt. 6-a utcákban terv szerint – amennyiben az időjárás megengedi – a kohósalakos út kivitelezését megkezdik. A Mester
utcán szakaszosan haladnak. A csatornaépítéssel érintett nyomvonalon kohósalakos helyreállítást végeznek még a Bence
utcában és a Bródy M. utcában, a rövidebb
oldalon.
Aszfaltos helyreállítás lesz a Jerney
utcai átvágások, a Kubikus u. nyomvonalán
és a Bence u. aszfaltos rési nyomvonalán is.
Fábián József képviselő úr tájékoztatja
a lakosságot, hogy a temetőhöz az utóbbi
időben ismét azért hordtak földet, mert az
útviszonyok miatt a leendő új labdarúgó
pályát nem lehetett megközelíteni. Az
odahordott földet később elszállítják.
Fontos tudnivaló még, hogy a csatornahálózatra addig nem szabad a házi rákötéseket elvégezni, amíg az erre vonatkozó írásos értesítést egyenként, az utca
minden lakója meg nem kapja. Előfordult
a Sztriha K. utcában és más utcákban is,
hogy átadás előtt már rákötöttek, ezzel
nehezítették a víztartási próbát, ugyanis a
szennyvíz megjelent a még át nem vett
hálózatban, akadályozta az ellenőrzési
munkákat, a víz befolyt a házi bekötésbe,
a kamerázás előtt a csöveket újra ki kellett
mosatni, amely időt és pénzt emésztett fel.
A jövőben aki ilyen szabálytalan módon engedély nélkül ráköt a hálózatra,
szabálysértési feljelentéssel és kártérítéssel
kell számolnia.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tél
folyamán szünetel a csatorna kivitelezése,
de ügyeletes brigádok készenlétben állnak
a menetközben jelentkező útsüllyedések,
kivitelezési hiányosságok kijavítására.
Hibabejelentést lehet tenni a Hídépítő
Rt. Dorozsmai út 35. sz. alatti kirendeltségén.
Telefon: 62/ 488-335, 488-924, 426-236,
fax: 420-285.
TÍMÁR L.

Nyolcvanéves az
I. Világháborús Emlékművünk
Kiskundorozsmán, a Negyvennyolcas
utca 10 szám alatt - a szépen felújított főtér
tőszomszédságában, de szerves részeként
- 1924. november 2-án avatták föl városrészünk emlékszobrát, amely az első világégés dorozsmai áldozatainak állít emléket.
A szobor 150 cm magas talapzaton áll, a
figura másfélszeres életnagyságú, anyaga
műkő. Alkotói: Horváth Béla és Kalotai
Kreipel Ottó szobrászművészek voltak.
A József főherceg jelenlétében fölavatott szobor talapzata alul és fölül lépcsőzetes tagolású, elől fölirat: "Az 1914-1918-ik
évi világháborúban a magyar hazáért
elesett kiskundorozsmai hősök emlékére

emeltette Kiskundorozsma község hazafias közönsége 1924". A talapzat másik három oldalán olvasható az 569 hősi halott
neve. A talapzaton kürtjét fújó, rohamra
induló katona áll, jobbjában puskája, hátán harci fölszerelése. Lábánál kettétört
babérleveles kerék, amely a hősök derékba tört életét hivatott jelképezni. Az emlékművet kovácsoltvas kerítéssel övezett
kicsiny kert veszi körül, melyben mindig
nyílik virág hős elődeink tiszteletére.
(Forrás: Tóth Attila: Szeged szobrai és
muráliái)
SZENTES BÍRÓ FERENC
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„Nem én választottam, ő választott engem…”
TÍZ ÉVE HALT MEG WAGNER VIKTÓRIA

Aki több mint tíz éve él Dorozsmán,
az tudja, hogy ki ő, de biztosan mások is
hallottak már róla. Gyerekként mi is sokat
jártunk az ablakához, a tőle kapott szentképek is megvannak még valahol. Talán
sokunkban csak ez a kép maradt meg róla,
és nem tudunk mást az életéről.
Parasznyán született 1907-ben Ilona
Anna néven, a Viktória nevet apácaként
vette fel. Édesapja utolsó testvérük születése előtt tíz nappal halt meg, édesanyja
egyedül nevelte a hat gyereket. Hitüket a
mindennapokban is megélték, a gyerekek
már ekkor kitűntek tetteikkel. Félrerakták
vacsorájukat, hogy el tudják vinni egy
beteg koldusasszonynak, együttéreztek
vele, ezért nem fűtöttek be ők sem otthon,
tanúságot tettek hitükről embertársaik
előtt is. Kis Szent Teréz életének olvasása
közben döntöttek úgy, hogy egyházi pályára lépnek. Minden ember mellé oda
akartak állni, akinek valamiben hiánya
volt. Tudták milyen ez, ők is így éltek,
mégis boldogok voltak.

„Több telik tőled.” Fogadalma előtti elbeszélgetésen a Szentírásra hivatkozott:
„Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket.” Úgy gondolta, hogy akkor ad hozzá erőt és kegyelmet, hogy végig tudja vinni. Nevének jelentése győzelem, ő azt mondta, hogy csak önmaga
felett. Jelmondata: „Köszönöm Uram,
hogy hívtál!”
Miután szétzavarták a szerzetesrendeket, és becsukták a szerzeteseket, egy jezsuita atya azt mondta, köszönetet kell
ezért is mondani, mert rajta volt a tányéron a kovász, most leseperték onnan, és az
belement a liszt közé. Ezután hivatalosan
védőnőként dolgozott. Először Szegváron
javított az egészségtelen állapotokon, adományokat osztott szét, így eljöttek a tanácsadásra. Létrehozott egy szülőotthont
is két ággyal, ami alkalmas volt arra, hogy
tiszta körülmények között, szakszerű segítséggel szülhessenek, és az anyák kifekhették a gyermekágyat. Innen Szentesre
került. A vegyes felekezetű városban is

Egyszer megláttak egy szürkeruhás
apácát, aki elmondta, hogy Slachta Margit
rendjébe tartozik, szociális testvér. Megadta nekik a pesti rendház címét, ahova
később ők is beléptek. Még a fogadalomtétel előtt küldték Viktóriát az állami védőnőképzésre, ilyen eddig nem volt. Kevés
iskolája ellenére megkapta a védőnői diplomát. Ezután Gyöngyösre helyezték,
majd Nagyváradon töltötte az újoncidőt.
Itteni példaképe, Auguszta nővér mondását tovább adta másoknak is, a három T:

megállta a helyét, ő maga is ilyen családból származott, büntetést is kapott, amiért
a zsidó iskolákba is kijárt, visszahelyezték
Szegvárra. Mivel visszakérte a zárdától a
tűzhelyét, hogy egy nehéz sorsú családnak adhassa, megnehezteltek rá, és eltiltották a rendi ruha viselésétől egy évre, ő
még az okát sem tudta. Egyszer feleségül
is kérték, de ő akkor is hűséges maradt
fogadalmához. Amikor a jelölteket ki
akarták zavarni a rendházból, boxerral
verték a kezét, mert a kaput tartotta. Egy

amerikai adományt csellel, bár az iskolavezetőséggel együttműködve osztott szét,
mégis annyian megharagudtak rá, hogy
Kistemplomtanyára, a mai Bordányba
helyezték. Bár sokat segített az embereken, itt is megvádolták. A rendőr meg
akarta mutatni az aláírásokat, de ő letakarta, azt mondta, ők csak félrevezetett
embertársai, neki együtt kell velük dolgozni. Szervezete legyengült, szívrohamot
kapott, ekkor helyezték ide, Kiskundorozsmára.
Az ő körzetébe tartozott a cigánytelep
is, sokat tett az egészségnevelés és a betegségmegelőzés terén, rendelőt rendezett be,
sikerült beoltatnia a kisbabákat is. A becsületét tette rájuk, és ezzel nem éltek
vissza. Javasolta óvoda létesítését is, sokuknak munkát is szerzett. Bejárt rendszeresen a cigányiskolába, és ott is gondozta
a gyerekeket. Az első tanító szerint szemében különös csillogás, fény tükröződött. A
vándorlás miatt újabb betegségek kerültek
a községbe, de ő nem adta fel a küzdelmet. A védőnői hivatásáról azt
mondta: „…azért könnyű, mert én
az emberekben tényleg Jézust látom, s azért nehéz, mert nem gondolkozik mindenki az irgalmasság
észjárása szerint.” Amikor az abortuszkérvényeket kellett felülvizsgálnia, sikerült elérnie, hogy a
tizenháromból tizenegy kisbaba
megszülessen, bár néha drasztikus
módszerrel kellett elmagyaráznia.
Nála nem volt munkaidő, bármikor lehetett hozzá fordulni, mindenkit ismert. A nőket arra tanította, hogy az első számú gyermekük
a férjük.
Nyugdíjasként is itt maradt,
utcára nyíló ablakához továbbra is
sokan jártak. Az adományokat továbbította a megfelelő helyekre,
akinek problémája vagy öröme volt,
meghallgatta. Nagyon szerette a
gyerekeket, figyelt is rájuk, szívesen
adott tanácsot, de a döntést az emberre hagyta. Sok kispap járt hozzá,
segítette őket az úton, de azt is megmondta, ha nem erre a pályára
szánta őket az Úr. Minden este kilenckor azokért imádkozott, akikkel
egyszer találkozott életében. Az orvosok
szerint a csigolyái annyira elporladtak,
hogy mozdulni sem tudott volna, de ő rácáfolt erre. Temetésén végakarata szerint a
papok fehér miseruhában voltak. Több
százan búcsúztak tőle. Szülőházában emléktáblát avattak, és emlékszobát hoztak
létre a tiszteletére. Életéről tanulmány,
szakdolgozat, rádiófelvétel és portréfilm is
készült. Számunkra azonban csak „A” védőnő, Viktória néni marad.
ZSÓFIA
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Avató a könyvtárban
November 10-én újra ünnepelni és
avatni gyűltünk össze a Somogyi könyvtár
dorozsmai fiókkönyvtárában. A sikeres
eMagyarország pályázat tette lehetővé,
hogy a dorozsmai fiókkönyvtár két új szá-

mítógéppel gyarapodott. Képünkön a gépek átadási ünnepsége látható. A két önkormányzati képviselő ígéretet tett a számítógépes hálózat továbbfejlesztésére. Az
ünnepségen jelent volt Beregszászi Sándor

a Benitel cégtől, Szőkefalvi-Nagy Erzsébet
könyvtárigazgató és Molnár Mária, a
könyvtár fiókhálózatának osztályvezetője.
Az Internet-használat díja minimális;
könyvtári tagoknak ingyenes, a többi internetezőknek 120 forint egy óra.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
FARKAS LÁSZLÓNÉ

Csonka Jánosra emlékeztek Szegeden
Hatvanöt éve 1939. október 27-én, 87
éves korában hunyt el Budapesten, a szegedi születésű, egész életében alkotó - később
tiszteletbeli gépészmérnökké kikiáltott műszaki zseni, feltaláló, műegyetemi oktató
Csonka János. Az alsóvárosi kovácsmester
hetedik fiaként született ifjú elemi - és középiskolai tanulmányainak elvégzése után
külföldön is megmérettette magát. Az Alföld - Fiumei vasút építésének időszakában,
a szegedi fűtőházban dolgozott, majd Budapestre kerülve is a vasúti gépészetet választotta. Már 25 évesen pályázatot nyert a
József Egyetem Gépipari Tanszékének művezetői állására. Két év megfeszített munka
után alkotta meg az első magyar négyütemű, vízhűtéses, szelepes vezérlésű motort,
majd kettős (gáz és petróleum) tüzelőanyaggal működő motort is szerkesztett. Már a
világhírű Ganz gyárban dolgozott, amikor
Bánki Donáttal együtt szabadalmaztatták a
"két célú" gőzkalapácsot. A "No. 1" fantázianevű legújabb fejlesztésű motorjukon már
az új, később világhírűvé vált, új rendszerű
porlasztójukkal is kísérleteztek.

Legzseniálisabb műszaki alkotásukat a világ első porlasztójára vonatkozó találmányukat - 1893. február 11-én jelentették
be. A porlasztót - amely a világ műszaki,
gépipari fejlődésében is meghatározó volt
- az 1900. évi Párizsi Világkiállításon is
bemutatták, ahol az aranyérmet nyert.
Tevékenységük, műszaki fejlesztéseik
zsenialitása, irányt mutatott a hazai - később Jendrassik György által továbbfejlesztett, világhírű - dízelmotoros vasúti
járművek gyártására is. Munkásságát később is a közúti gépkocsik építése fémjelezte, de személy - és csomagszállító autóbuszt is tervezett. Még 72 évesen is tevékenyen dolgozott, motorgyártással foglalkozott, majd megszervezte és átvette a
híres német DKW cég hazai képviseletét
is.
Rokoni szálak fűzték Szegeden, néhai
Csonka Jánoshoz, aki egykoron a MÁV
Igazgatóság IV. Vontatási Osztályán, előadóként tevékenykedett, tanította, oktatta
a fiatal műszakiakat, de részt vett a mozdonyvezetők képzésében is.

Gratulálunk!
Tapodi Endre és Márta Rozália
ebben a hónapban ünnepelik
50. házassági évfordulójukat.
A jeles esemény alkalmából
köszöntik őket
gyermekeik, unokáik, barátaik.

A több nyelven kiválóan beszélő feltaláló közéleti személyiség is volt: Csonka
János alapító tagja volt a Magyar Automobil Clubnak, melynek első vidéki szervezete - Délvidéki Autó Klub néven - 1928ban alakult meg Szegeden, Shvoy Kálmán
tábornok elnökletével. A szegedi vegyes
dandár egykori parancsnokát az 1934 ben, az első világháborúban elesett zsidó
katonák emlékművének felavatásán mondott beszéde miatt - az akkori, egyre inkább fasizálódó, szélsőjobboldali beállítottságú katonai vezetés - félreállította,
majd nyugdíjazta.
A jogutód Magyar Autóklub Szegedi
Szervezete a nagy feltaláló, műegyetemi
oktató halálának 65. évfordulóján megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartott
szegedi szülőházánál, majd emléktáblát
lepleztek le a szegedi szervezetet megalakító, 33 éve elhunyt - az antiszemitizmus
elutasítását nyíltan vállaló, feddhetetlen
jellemű - Shvoy Kálmán tiszteletére is, az
Autóklub szegedi székházának falán.
A megemlékezésen együtt adóztak a
nagy elődök emlékének a város közlekedési vállalatainak képviselői, a MÁV tisztségviselői, műszaki szakemberei, a Vasúttörténeti Alapítvány, az Autóklub tagjai és
a nagy számú érdeklődő, tisztelő. Az ünnepi megemlékezéseken, Lehmann István
az Autóklub helyi szervezetének elnöke,
és Gáspár János, a Magyar Közlekedési
Közművelődésért Alapítvány igazgatója
méltatta a két nagyszerű előd érdemeit.
Két korabeli veterán automobil és az Autóklub modern "sárga angyala" is felvonult a különleges alkalom tiszteletére.
Ünnepi műsorral a helyi Csonka János
Autóközlekedési Szakközépiskola diákjai
kedveskedtek az egybegyűlteknek, felelevenítve a két nagyszerű személyiség életútját.
SZENTES BÍRÓ FERENC
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Sztriha Kálmán tisztelete
(Folytatás az 1. oldalról)

plébánost és az önkormányzati képviselőket. Sok jelenlévő személyesen ismerte
Sztriha Kálmánt, emlékeiket megosztották
a többiekkel is. Sztriha Kálmánon kívül
szó volt a Kőbárány egy másolatának
Kiskundorozsmára kerüléséről, felhívták a
figyelmet több közelgő évfordulóra is.

Kiderült, hogy igény lenne Sztriha könyvének újrakiadására. Kiemelték, hogy a
vetélkedőn milyen jól teljesítettek a diákok, remélik a tendencia folytatódik, és
egyre többen lesznek kíváncsiak lakóhelyük történetére.
ZSÓFIA

Közlemény

Köszönet!

VARGA JÁNOS

Értesítjük a subasai kiskerttulajdonosokat, hogy az ingatlanok házszámozása
elkészült. A házszámot tartalmazó határozat átvételére 2004. december 30-ig a Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltségén is lehetőség van az ügyfélfogadási időben – hétfőn 8-15, szerda 8-17
óráig -, valamint az Építési Iroda ügyfélszolgálati csoportjánál – Széchenyi tér 11.
Szám alatt hétfő, kedd csütörtök 8-15,
szerda 8-17, péntek 8-13 óráig.

Ez úton szeretnénk megköszönni a
Bölcs Utcai Óvoda Szülői Közösségének
tombola felajánlásaikat, valamint minden
segítségüket, mellyel támogatták a 2004.
október 8-i, őszi gyermekrendezvényünket.
Külön köszönet illeti:
- Burger King Szeged Nagyáruház,
Jókai u. 1., Chio – Kiskundorozsma Dorozsmai út 76., McDonald’s Szeged, Rókusi krt., Metro – Szeged, Budapesti út 6.,
Szegedi Paprika Rt., TEGINPEX Kft. Szeged, Nagybani Piac, Csányi Józsefné, Kasza Péterné,

Az emléknap az általános iskolások
versenyével kezdődött. Az Orczy István
Általános Iskola és a Jerney János Általános Iskola 7-8. osztályos tanulóinak honismereti vetélkedőjét az Orczy iskola csapatai nyerték. A zsűriben Ácsné Fekete Ilona, Farkas Dezsőné, Farkas Lászlóné, ifj.
Szilágyi Árpád, Kohári Nándor és Vass
József foglalt helyet.
A jeles alkalomból a Közéleti Kávéház
estjét a Petőfi Sándor Művelődési Házban
rendezték. A Szülőföld szeretete – emlékezés Sztriha Kálmán esperes – plébános,
kanonokra című előadáa házigazdája Szilágyi Árpád városvédő polgár volt. Vass
József szélmolnár, helytörténész beszélgetett a vendégekkel: Farkas Dezsőné nyugalmazott kántorral, Révész Ferenc
Andrásné művelődési ház igazgatóval,
Lázár Zoltánnal, a Jerney János Általános
Iskola igazgatójával, Kádár Mihálynéval,
az Orczy István Általános Iskola igazgatójával és Bálint Istvánnal, az egyházközség
világi elnökével. Takács Éva népdalokat
énekelt. Külön köszöntötték Mádi György

PAPP ISTVÁN
KIRENDELTSÉG-VEZETŐ

Álmok a szélben
Leülök a Stefánia egyik padjára, s nézem a falevelek báli táncát. Az egyik pompás őszi „kompozícióra” készült ruhájában elpörög az avarban már félig szunynyadó, megtapadt társai fölött. Zörögcsörög, az decemberi szél felkapja őt, még
könnyű a táncra! A többiekkel együtt keringőzve benépesítik a Stefánia báltermét.
Felállok, s elindulok, hogy elkapjam
azt, amelyik egyedül, mintha társtalanul
bolyongana magányosan.
A „kalapfogó” hirtelen elrabolja tőlem,
s ki tudja, merre viszi tova örökre.
Még látom, amint a forgatagban elvegyül, álmaimmal elrepül, elfeledhetetlenül.
S. GRANDPIERRE CECÍLIA

akik külön ajándékait és tevékeny
segítségét, mellyel még emlékezetesebbé
tették gyermekeink és vendégek számára
ezt az őszi délutánt.
BÖLCS UTCAI ÓVODA DOLGOZÓI

1%
A Kiskundorozsmai Negyvennyolcas
utcai Óvodát támogató Szemünk Fénye
Alapítvány ezúton mond köszönetet azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunknak ajánlották. A 2003-ban
kapott 116.045 Ft-ot babaszobai bútorok
vásárlására fordítottuk. Kérjük önöket,
hogy adójuk 1%-ával továbbra is segítsék
tevékenységünket.
Adószámunk: 18456482-1-06
Köszönjük

Dal a békéről
Óh égi fény, örök remény vagy te,
Múló századoknak, tündöklő éke,
Hálás szóval, s szívvel lelkesedve,
Csak téged dicsérlek, áldott béke.
Kérdezném folyton, most merre vagy?
Az élet múlik, lassan itt a vég,
Hát szóljon dalunk a boldogságról,
Óh jaj! Tudunk e énekelni még?
Szárnyalj velünk, fel a végtelenbe,
E háborúperzselt, sötét éjben itt,
Ma ellenállni, nem tud még a lélek,
De tanulja, próbálja, öklének érveit.
A szó, vajon mit ér, ha dúl a háború?
Mit ér a gyarló ember, ha ritka, nehéz
szónak, tettnek a tudósa, ha ostobán,
gránátot szorongat, a sok balga kéz.
Az égre ma láng lövell, s földre hull,
A halált osztó jelből, ez olvasható,
Elborít a fájdalom, sűrűn, fehéren,
Mint apálykor a tengerpartot a só.
De mindenhonnan, Keletről, s Afrikából,
Fájdalmas zokszó hallik: Rémisztő!
Gyermekét siratja, nappalon, s éjjen,
Az átokkal terhes, múló idő.
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.
2004. december

16. szám

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György.

A SZERETETNEK GYŐZNIE KELL.
ÁDVENTI, KARÁCSONYI GONDOLATOK.

Szent Pál – és vele mi is – két törvényt
tapasztalunk önmagunkban. „A jót szeretném és a rosszra vagyok kész.” Ez a kettő
állandóan harcban áll egymással (v. ö.
Róm 7,18-23.)
Tapasztaljuk az életben, hogy, rossz,
sőt gonosz ember is él közöttünk úgy látszik, hogy szeretetünk sokszor kárba vész.
Mégis olyan jó, hogy vannak köztünk
olyan emberek, akiket nem térít el az igazságtalanság, az emberek hálátlansága
attól, hogy a szeretetlenséget újra és újra
szeretettel viszonozzák. Voltak, vannak és
mindig is lesznek olyan emberek, akik
annyira tudnak szeretni, hogy mindent
odaadnak: kényelmet, nyugalmat, az örömöket, még a jogokat is, hogy örömet,
boldogságot sugározzanak maguk körül.
A logikus, okos érvelést nem mindenki érti, de egy mosolyt, amely őszinte szeretetből fakad, a legegyszerűbb ember is
megérti. Nincs a világon egyetlen ember
sem, aki szeretet nélkül tudna élni.
A szeretet nemesít meg minden hivatást: az orvosét, munkásét, tanárét. A börtönőr, aki foglyai iránt kíméletes, aki tartózkodik minden túlzott szigortól, talán
felül múlja azt az üres ájtatoskodót, aki
Istent csak száján hordozza, és nem a szívében. „Mennél mélyebb és tisztább a
szeretetünk, annál bölcsebbekké válunk;
és minél magasabbra emelkedik a bölcsesség, annál közelebb kerül a szeretethez.
Szeress, és bölcs leszel, légy bölcs és szeretned kell.” (Maeterlinck)
Ha valakit szeretünk, akkor nem használjuk ki, hanem odaajándékozzuk a szívünket, rendelkezésére adjuk életünket. A
szeretet életünk felajánlása.
Az ilyen embereknek talán nincs sziporkázó elméjük, de öröm velük találkozni, mert mielőtt bármit kimondanának,
megmártják azt a lelkükből forrásozó
öröm és derű vizében.
Nem szeret az az ember igazán, aki
csupán okossággal és mértéktartással
szeret. Csak azokat szeretjük igazán, akiket sárosan, szennyesen és gyöngeségeikben és hibáikkal együtt is szeretünk. Ezért
mondja Dosztojevszkij: „Nem az igazság
az élet alapja, hanem az irgalom.”
Sajnos, egyre több az olyan ember
közöttünk, aki sohasem keresi az emberekben a szépet, aki mindig csak a másik
hibáját látja meg, éppen azt a hibát, amit
nem tud megbocsátani. Ma az emberek

mérhetetlen anyagi és szellemi energiát
fordítanak arra, hogy másokat korlátozzanak, megbénítsanak, elpusztítsanak a
nagyvilágban és nem egyszer itthon is.
Meg merem kockáztatni a következő állítást: Ha az Egyesült Államok a szegény
népek megsegítésére fordítaná a dollármilliókat, melyet a terroristák elleni jelszóval az iraki háborúra költ, minden bizonynyal több ember tiszteletét vívná ki és
kevesebbek elmarasztaló ítéletét.
„Szeretni és jól szeretni – mondja
Montaigne – az két merőben különböző
dolog.” Van rosszul értelmezett szeretet
is, és napjainkban egyre többször találkozunk ezzel. A nehéz történelmi idők után
sok szülő feltett szándéka volt, hogy gyermekeiben kárpótolja mindazt, amit tőle a
sors megtagadott. Ma is sok szülő mindent megad gyermekének, mindent elnéz,
szinte semmit sem kér számon tőle. Az
ilyen gyermek a túlzó „imádat” romboló
légkörében nő fel. A tanítók, tanárok, nevelők kezéből szinte minden fegyelmezési
eszközt kivettek és látjuk az eredményt. A
romboló, pusztító fiatalok nem egyszer
még szüleik ellen is fordulnak. Soproni
Ágnes színésznőnek elkényeztetett fia
végül brutálisan megölte édesanyját. A
bűnözés állandó növekedéséről panaszkodnak. Sajnos, ezek a szülők csak későn
eszmélnek fel, amikor már szinte tehetetlenek, hogy az ilyesfajta „szeretet” éppen
nem szeretet, hanem felelőtlen félrenevelés.
Ha csak magadért vagy, - mire való
vagy? Akkor a szeretet élősdije vagy.
Meredith szerint az önző önmagának
gyermeke. Az élet azt tanítja: minél jobban
szereti valaki csupán önmagát, annál jobban gyűlöletes mások szemében.
Bármilyennek is mutatja ez a világ
magát, ne engedjünk szívünk köré jégpáncélt képződni! Milyen mennyország lehetne a föld, ha igazán szeretni tudnánk egymást! Ezt Teremtőnk parancsolja nekünk,
az Alkotó „használati utasítása” ez számunkra. Ezáltal teljesedik ki életünk, ez
koronázza meg igaz és hűséges törekvéseinket. Ezért lett EMBERTÁRSUNK JÉZUS, akinek születése ünnepére készülünk!
BIACSI JÓZSEF
diakónus

ÁDVENTI,
KARÁCSONYI
SZENTMISÉK,
SZERTARTÁSOK
December
Középiskolás korú fiatalok ádventi
komoly-vidám előkészülete karácsonyra
10-én pénteken 16.00 órától a közösségi
teremben Schuller Melinda testvérrel.
11-én szombaton délelőtt 9.00 órától a
hittanosok ádventi lelki napja a közösségi
teremben szentgyónási lehetőséggel
Karácsonyra előkészítő lelkigyakorlatunk 17. péntek, 18. szombat. 17.30-kor és
19-én vasárnap 9.00 órakor. Vezeti Janes
Zoltán kisteleki káplán atya. Előtte fél
órával gyónási lehetőség.
Idősek, betegek karácsonyi szentgyónása – szentáldozása otthonukban december 20. hétfőn és 21. kedden a megbeszélés szerinti időpontban. Hozzátartozók
jelezzék a plébánián a kéréseket! Köszönjük!
Gyermekek karácsonyi játéka 24-én
pénteken 16.00 órakor.
25. Szombat. Jézus születése, karácsony. Éjféli szentmise, előtte fél 12-től a
fiatalok verses-énekes karácsony köszöntője. Szentmisék: 7.00, 9.00, 11.30 és 17.30
órakor.
26. Vasárnap. Karácsony másnapja.
Szentmisék: 7.00, 9.00 és 17.30.
31. Péntek. 17.30: Évvégi hálaadás.
2005. január 1. Szombat. Szűz Mária,
Isten Anyja. Újév. Szentmisék: 7.00, 9.00,
és 17.30.

A DOROZSMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
FARSANGI BÁLJA
2005. január 22-én szombaton kerül
megrendezésre a Dorozsmai
Sportcsarnokban.
Vacsora – Rövid vidám műsor, – Zene –
Tombola.
Jegyek újév után a plébánia irodájában
kaphatók hivatalos időben:
hétfőtől péntekig 8-12 óráig,
csütörtökön délután 1-5 óráig.
Belépő- és vacsorajegy
felnőtteknek 2 400 Ft,
általános iskolás korú gyermekeknek
1 200 Ft.
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975 ÉVES A HÁROMSZOR ALAPÍTOTT EGYHÁZMEGYE
Első szent királyunk megkoronázása
után 10 egyházmegyét alapított. Utolsó
alapítása volt 1030-ban a csanádi püspökség. Amikor István király államalapító
tevékenységében az egyes területek urait
sikerült legyőzni, hogy egységesítse népét,
utolsónak maradt Ajtony, a Maros vidék
és a Temesköz ura. 1028 körül sikerül a
király hadvezérének, Csanádnak legyőznie Ajtonyt és a terület székhelyén
Marosváron megalapítják a Csanád vármegyét. Ezen a területen történt 1030-ban
a Csanádi egyházmegye megalapítása.
Határai délen az Al-Duna, keleten a Szörényi hegység, északon a Körösök és nyugaton a Tisza folyó. A székhely is hamarosan
a „Csanád” nevet vette fel. A 13. századig
felváltva szerepel az írásokban a két elnevezés. Ma is létezik ez a helység Románia
területén Cenad néven a Maros partján. A
király az egyházmegye püspökévé azt a
velencei születésű bencést választotta, aki
1015-ben (990 éve!) érkezett hazánkba,
mivel a Szentföldre igyekezve, a tengeri
vihar Dalmáciába vetette és úgy gondolta,
hogy majd Magyarországon keresztül jut
el Konstantinápolyba és Jeruzsálembe.
Gellért a pécsváradi apát vendégeként
Péter-Pál napján Pécsett prédikált a székesegyházban, majd júliusban - Szent
Benedekről - az apátságban. E két beszédből a pécsi püspök felismerte rendkívüli
szónoki tehetségét és Szent István figyel-

mébe ajánlotta. Ő meghívta Székesfehérvárra, ahol augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén prédikált, nemcsak a
király, hanem az országgyűlés küldöttei
előtt is. A király rögtön megkérte, hogy
maradjon itt és rábízta fiának, Imre hercegnek a nevelését. Már akkor kiszemelte,
ha a Maros vidék királyi terület lesz, ő lesz
a püspöke. Erre 1030-ban került sor. Ez az
első alapítás.
Már Ajtony idejében is voltak keresztény szerzetesek ezen a vidéken, de ők a
bizánci szertartást követték. Ajtony ugyan
megkeresztelkedett, de szívében pogány
maradt, éppúgy a nép is.
Gellért 12 bencést hozott magával a
dunántúli kolostorokból, köztük heten
már magyarul is beszéltek. Csanád ispán
pedig gondoskodott arról, hogy a székesegyház a bizánci szerzetesek temploma
legyen. Részükre pedig újat épített kolostorral együtt Oroszlámoson, (ma Banatsko
Arandjelovo – Szerbiában). Ezt Gellért
szentelte fel Szent György tiszteletére.
Mivel a hívek száma szaporodott és a
székesegyház kicsinek bizonyult, 1036-38
között újat épített, szintén Szent György
tiszteletére, hiszen Gellért a keresztségben
ezt a nevet kapta, valamint Velencében a
Szent György apátság szerzetese volt.
Megalapította a székeskáptalant, majd
káptalani iskolát. ahol 30 magyar fiatallal
megindult a papképzés is, akiket felszen-

telve kereszténnyé tudta tenni e vidéken
élő embereket, akik között más nemzetiségűek is voltak.
Szent István halála után a trónvillongások idején igyekszik közvetíteni a lázadó főurak között. Aba Sámuel és Péter
bukása után 1046-ban Gellért felkerekedik, hogy a hazahívott Árpád-házi hercegek elé menjen, és ekkor a lázadó magyarok Budán a később róla elnevezett hegyről letaszítják, leszúrják és fejét szétzúzzák. A Pesti révnél lévő Mária templomban temetik el. (Ez a mai Belvárosi templom és ezért is kapott egy Szent Gellért
ereklyét 2002-ben.) Innen hozzák 1053-ban
Csanádra, ahol 1083-ban a szentté avatáskor „felemelik”, azaz az altemplomból
felhozván a templom hajójában egy kő
szarkofágban helyezik el, amely ma a
szembemiséző oltár. Innét menekítik el a
bencés szerzetesek már a tatárjáráskor
szülővárosába, Velencébe.
1551-ben a
török elfoglalja Csanád várát és ezzel az
egyházmegye „megszűnik”. A püspökök
jórészt a nagyszombati káptalan tagjai,
akik a szegedi ferences gvárdiánt bízzák
meg a hívek lelki gondozásával egészen
1699-ig.
ÁBRAHÁM ISTVÁN
nagyprépost.
(A második - befejező - rész a HÍRHOZÓ
következő számában.)

FELNŐTTEK FELKÉSZÜLÉSE A KERESZTELKEDÉSRE, SZENTÁLDOZÁSRA, BÉRMÁLÁSRA, VAGYIS A KATEKUMENÁTUS.
A Hírhozó ez év húsvéti számában
már olvashattunk a katolikus Egyház
katekumenátussal kapcsolatos tanításáról
és a felnőttek szentségeinek történetéről.
Akkori ígéretem szerint a tájékoztató következő fejezete:

A felnőttek szentségei
napjainkban.
Napjainkban az egyház fontosnak
látja, hogy papoknak, híveknek és megtérőknek újra kijelentse: a szentségekhez
csak azok járulhatnak, akik erre jól felkészültek, vagyis akik jézusi életet akarnak élni, az Egyház közösségében.

Meddig tart a felnőttek
felkészülése a keresztelésre,
áldozásra és a bérmálásra?
A Jézushoz való megtérés nem csupán
egy elhatározás vagy fellángolás kérdése,
hanem megkívánja szívünknek és életünknek átalakulását, s a jézusi élet begyakorlását. Ez hosszú folyamat. Az Egyház újra

előírta, hogy a felnőttek, sőt a gondolkozásra már képes gyerekek is úgy készüljenek a keresztelésre, áldozásra, a bérmálásra, amint az Egyház első korszakaiban,
vagyis a katekumenátus által.

Kik „érettek” a szentségek
felvételére?
Azok, akik a katekumenátus
(felkészülés) során eljutottak odáig, hogy
• megismerték Jézus Krisztus tanítását,
hittel elfogadták, és mindennapi életükben törekszenek azt életre váltani
(imádkoznak, gyakorolják a felebaráti szeretetet, készek tanúságot tenni hitükről),
• élő kapcsolatban állnak az Egyházközösségével, amelynek tagjai köré akarnak lépni (rendszeresen részt vesznek a
szentmisén, és valamiképpen bekapcsolódnak a plébániai közösség életébe.)

Mit kell tenni egy felnőttnek,
fiatalnak, ha szeretne
megkeresztelkedni, vagy
áldozáshoz, bérmáláshoz járulni?

• El kell döntenie, hogy komolyan
szeretné megismerni Jézus tanítását, életformáját: ennek alapján akar-e új életet kezdeni;
• jelentkeznie kell egy plébánián a
lelkipásztornál, hogy kérje a szentségeket;
• a katekumenátus (imént ismertetett) útján, a keresztény közösség, a lelkipásztor és egy „kezes” segítségével el kell
mélyülnie a jézusi életformában, meg kell
ismerkednie a hit igazságaival (rendszeres
tanulás által), és be kell kapcsolódnia az
Egyház életébe.
(Folytatás a 9. oldalon)

FELHÍVÁS!
Kérem azokat a jegyeseket, párokat,
akik a 2005. évben készülnek házasságkötésre, hogy 2005. január végéig jelentkezzenek a plébánián, hogy a többi párral
közösen tudjunk felkészülni a felelős,
tudatos, keresztényszellemű házaséletre.
Kérlek, add tovább ismerőseidnek!
MÁDI GYÖRGY
plébános

2004. december 17.
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FELNŐTTEK FELKÉSZÜLÉSE A KERESZTELKEDÉSRE, SZENTÁLDOZÁSRA, BÉRMÁLÁSRA, VAGYIS A KATEKUMENÁTUS.
(Folytatás a 8. oldalról)
• A katekumenátus akkor fejeződik
be, amikor valaki megérett a szentségek
vételére. Erről az Egyház lelkipásztorai
döntenek. Lehetséges, hogy amikor valaki
a szentségeket kéri, már ismeri a Szentírást, jézusi életet él. Ilyenkor a
katekumenátus lerövidülhet.

Milyen esetekben kell a
katekumenátust végigjárni?
Ha felnőttek vagy fiatalok szeretnének
keresztelkedni, minden az imént ismertetett módon történik.
Ha értelmüket használó gyermekek
szeretnének keresztelkedni, nekik a keresztségre éppúgy fel kell készülniük, mint
az elsőáldozásra vagy a bérmálásra: hittannal, szentmisére járással. Nekik is el
kell jutniuk - életkoruknak megfelelő szinten - a hitigazságok megfelelő ismeretére,
s ezek életre váltására, valamint a keresztény közösségbe (hittancsoportba) bekapcsolódásra. Ehhez alkalmasint „több
éves” előkészületre van szükségük.
Az Egyház előírja, hogy az iskolás
gyermekeket az elsőáldozási felkészülés
végén, az elsőáldozási szentmisében kereszteljük meg.
Egy év hittan után sor kerülhet pl. a
hitjelöltek közé való felvételre.
Ha megkeresztelt felnőttek vagy fiatalok szeretnének elsőáldozáshoz járulni, illetve bérmálkozni.
Olyan felnőttekről, fiatalokról van szó,
akiket gyermekkorukban megkereszteltek

vagy esetleg elsőáldozók is voltak, de a
hittel, az Egyházzal való kapcsolatuk
megszakadt, s most szeretnének áldozáshoz, bérmáláshoz járulni.
Mit kell tenniük?
Nekik éppúgy meg kell újulniuk
hitükben a ketekumenátus jelzett útján,
mint a keresztségre készülőknek, mondja
az egyházi előírás.
Előfordul, hogy valaki volt elsőáldozó, esetleg bérmálkozó is, de sosem döntött igazán Krisztus és az Egyház mellett.
Neki ugyancsak az előzőkhöz hasonló
módon kell elmélyülnie a keresztény
életben: az egyházi közösség, a kezes, a
lelkipásztorok és munkatársaik segítségével. Csak ezután járuljon újra gyónáshoz,
áldozáshoz – lelkipásztorával való megbeszélés szerint.

Ha megkeresztelt felnőtt át akar
térni a katolikus Egyházba.
Olyan személyekről van szó, akik
valamely nem katolikus keresztény egyházban részesültek a keresztség szentségében, ehhez az egyházhoz tudatosan
csatlakoztak is.
Szükséges, hogy a közösség, a keresek
és a lelkipásztor segítségével jól megismerjék és éljék a katolikus hitet és „teljes
szívvel ragaszkodjanak az Egyházhoz”.

Házasságra jelentkezők.
Az Egyház javasolja, hogy egyházi
házasságkötés előtt a jegyesek – ha lehet –
rendezzék szentségi életüket, vagyis

készüljenek fel gyónásra, elsőáldozásra,
bérmálásra. A szentségekre való felkészülés természetesen ilyenkor is ugyanúgy
történik, amint az imént láttuk, tehát a
katekumenátus rendje szerint.
Vannak azonban olyan esetek, amikor
a házasságkötés alig volna elhalasztható.
Mi ilyenkor a teendő? - A keresztségre, áldozásra való felkészülés ideje ilyenkor
sem rövidülhet meg, tehát ezekre való
felkészülés az esküvő utáni időben folytatódik, a katekumenátus rendjének megfelelően.
Ilyen esetekben
• ha egyik fél katolikusnak van keresztelve, a másik fél nincs megkeresztelve, az eskető lelkipásztornak a főpásztortól felmentést kell kérnie a „valláskülönbség” akadálya alól.
• ha egyik fél sincs katolikusnak
keresztelve, akkor a katolikus esküvő csak
a katekumenátus végén köthető, a katolikus Egyházba térésük után. Addig kössenek polgári házasságot, majd készüljenek
tovább a keresztségre és az egyházi házasságra.

Szentségkiszolgáltatás rendkívüli
esetben és halálveszélyben.
Ilyenkor hamarabb (közvetlen halálveszélyben azonnal) ki lehet szolgáltatni
a szentségeket, ha a jelölt vágyik arra,
hogy Jézusnak adja életét a katolikus
Egyház közösségében, illetve ha vállalja, hogy a veszély elmúltával kész a
katekumenátus elmaradt részeinek pótlására.

A következő számban folytatjuk a plébániai közösségbe történő bekapcsolódás és a
katekumenátus lépcsőinak ismertetésével.

10. oldal
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Homérosz DVD-n
Pár hónapja már írtam a Trója című
filmről. Legnagyobb örömömre kétlemezes változatban került a boltokba. A film
szinkronizálására nem lehet panaszunk,
Brad Pitt a szokott hangján szól, Orlando
Bloom pedig visszakapta Rékasi Károly
hangját. A két lemez megtévesztő, mert a
két és fél órás film mellé a másik lemezre
csak kb. egy órányi kisfilm került. A három kisfilm nem a szokásos tévében látható werkfilm, és nézhető hosszúságú, tíztizenöt perces. A harcok mezején címűben
a csatajelenetek készítését, a statiszták
betanítását és megsokszorozását láthatjuk.
A romoktól a valóságig címűben arról
mesélnek, hogyan alkották meg Trója
városát úgy, hogy az eredeti állapot rekonstruálásához szinte semmi támpontjuk
nem volt. Trója: az effektusok Odüsszeiája
címmel természetesen a trükkök készítésébe nyerünk bepillantást, nemcsak a képi,
hanem a hangeffektusokba is. Interaktív
sétán megismerhetünk néhány görög istent, bár ők említés szinten is alig szerepelnek a filmben. Találhatunk egy előzetest is, holott a filmnek annak idején több
volt. Az extrák mind magyar feliratosak,
de ez manapság már alapkövetelmény.
Talán elfért volna még egy videoklip vagy
egy klasszikusabb werkfilm is, ami nemcsak a háttérmunkát és a harcot mutatja
be. A komolyabb filmnézőknek Peter
O’Toole, a görög félisteneket kedvelőknek
Brad Pitt miatt elfér a polcán.
ZSÓFIA
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KÖNYVEK KÖZT

Philip K. Dick könyvei a valóságról
Stanislaw Lem Summa Technologiae
című átfogó munkájának egyik fejezetében felettébb érdekes kérdést vet fel, nevezetesen: „miként lehet megalkotni egy
olyan valóságot, amely a benne élő értelmes lények számára semmivel sem különböztethető meg a normális valóságtól, és
mégis attól eltérő törvényeknek engedelmeskedik?” Egy olyan gép megalkothatóságára keresi tehát a választ, amely az
embert oly mértékben és irányban befolyásolja, hogy az alany kognitív tudata
elrugaszkodik a valóság bevett érzékelésétől, és egy teremtett álvilág impulzusait
dolgozza fel. Manapság, amikor folyton
folyvást „virtuális valóságról” meg „kibertérről” olvashatunk, ezek a kérdések még
aktuálisabbá válnak.
A fenti fogalmak hirtelen, egyik napról a másikra a színes és izgalmas sci-fi
regényekből tudományos magazinokba és
folyóiratokba vándoroltak át. A ma embere tehát már egy kicsit kevésbé tekint úgy
az effajta történetekre, mint a ’30-as évek
olvasója, vagy éppen Philip K. Dick kortársai.
A modern „hard” sci-fik, cyberpunkok
eszközként használják fel a sci-fi azon
kellékeit – például gépeket –, amelyek
segítségével az emberek valóságos és hihető illúziókat élhetnek át; ezzel ellentétben Dicknek ez csak arra eszköz, hogy
valami még mélyebb horderejű és félelmetes dologról írjon, mégpedig a használat
következményéről, a képzelt világban
való tartózkodás lélektani kimeneteléről.
A Palmer Eldritch három stigmája című regényében a Dra-ZS, majd pedig az Ét-R lesz
az a tárgy, jelen esetben drog, amely segít-

ségével az emberek tudata egy olyan mesterséges, kreált létsíkba kerül, ahol minden mennyeien és pokolian valóságosnak
tűnik. A túlnépesedett és egyre jobban
felmelegedő Földről a Marsra száműzött
telepesek egyetlen menedéke ez a valós
élet sivársága elől; még ha ideiglenes és
egyre unalmasabb is.
Mi Dick valódi szándéka? Nem az
jelenti a problémát, hogy az ember elveszti uralmát a valóságot és képzeletet megkülönböztető képessége felett, hanem az,
hogyan ténfereg a bizalom és a bizalmatlanság határmezsgyéjén. Nem az lesz a fő
kérdés, hogy „Most a valóságban vagyok?”, hanem az, hogy „Elhihetem-e,
hogy ez a valóság?” Az ember elveszíti
támaszát, a vaksötétben botorkál, és attól
fél leginkább, hogy döntenie kell, elfogadja-e az aktuális környezetet a való életnek.
Amit mi a Mátrix-trilógiában láttunk, azt
már hatvan évvel ezelőtt megírták.
Ugyanis a szituáció ugyanaz: miután fel-

nyitják a szememet, és azt mondják, hogy
az életem eddig színfalak közt zajlott, de
eme szimulált álomvilágból végre kiléptem egy teljesen más világba, az eredetibe,
akkor ezek után ki merem-e jelenteni száz
százalékos meggyőződéssel, hogy ez a
valóság az igazi valóság, és nem egy újabb
virtuális képzeletvilág? Dicknél sosem
szólt másról a fáma, mint arról, hogyan
találhatja meg az ember azt a vékony határsávot, amely elválasztja egymástól az
igazságot és a hazugságot, valósat és virtuálist, barátot és ellenséget, a „bízz
bennemet” a „ne bízz bennemtől”. A
Palmer Eldritch három stigmája remek
regény; mesteri cselekményszövés, izgalmas fordulatok jellemzik.
Sok tekintetben hasonló a témája az
Ubik című regényének is. Ez Dick egyik
legjelentősebb műve, amely olvasása
közben mi is elveszünk a valóságban, és
a főhősökkel együtt bolyongunk egy fal
nélküli labirintusban. A történet egy
marsi bombamerénylet alanyairól szól,
akik halottnak vélt főnökükkel együtt
visszamenekülnek a Földre. Ám egyre
több megmagyarázhatatlan dolog történik: minden kezd elavulni. Az ételek
tönkremennek, a cigaretták elporladnak,
a modern pénzbedobós tévék rádióvá
vedlenek vissza… A telefonból halott
főnökük monológja szól, nekik szóló
üzeneteket találnak a legváratlanabb
helyzetekben, de ami még riasztóbb:
sorban elkezdenek porrá oszlani. Az
egyetlen kiút egy flakon Ubik megszerzése, amelyről még azt sem tudják, mire
való, gonosz-e vagy segítőkész. Életben
maradt főhőseinknek végül az a nyugtalan gondolat kezd a fejükben motoszkálni, hogy talán a főnökük nem is halt meg
és talán ők azok, akik nem élték túl a
balesetet… Ez a lebilincselően izgalmas
regény mesterien titkolja az igazságot
mind a szereplők, mind az olvasók elől.
Az írónak itthon legutóbb megjelent
könyve a Valis címet viseli. Ez a mű az író
legszemélyesebb gondolatait tárja fel;
egyfajta álcázott önéletrajzi regény. Filozofikus, groteszk, fantasztikus, meghökkentő, többértelmű. Mint ahogy az Ubik
esetében, a főhős itt is azt szándékolja
kideríteni, mi is a Valis. A Valis egy olyan
entitás, amely létezik. Jelen van. Időtlenül
uralja a valóságot, és bizonyos kiválasztottaknak jeleket küld. A regényben nincs
sok cselekmény, de morfondírozás, filozofálgatás viszont annál több. Dick mesterien szőtt prózája kifeszíti a fikció és műfaj
határait, és belekapaszkodva az olvasó
képzeletébe kilép a valóságba.
Hiszen Dick mindig a valóságról írt;
amely mindenkinél más-más.
SOMOGYI GÁBOR
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Az én kiscicám
Ha hiszitek, ha nem, az én cicám a
legszebb, s a legaranyosabb a világon.
Macskavilág igazi gyöngyszeme. Kisaszszonynak neveztük el. Színe olyan fekete,
mint a korom. Mivel jól táplálom, szőre
úgy fénylik, mint a Barbie babám műhaja,
vagy anyukám pótkontya. Zöld szemei,
mint a szépen gondozott pázsit. Én mondom nektek, hogy a macskaszépségversenyen biztosan megkoronáznák, csak
nem engednek el vele, nagyi lebeszélt
róla, mert oda vonaton kell utazni, ahol
ezt rendezni szokták, s én még kicsi vagyok. Így hát meg kell elégednünk azokkal a bókokkal, amelyekkel, olykor-olykor
megilletik dicsérve tiszta, fényes szőrét.
De vannak ám gonosz felnőttek is, akik
csúfolják őt, amikor pórázon sétáltatom a
környéken. Mindig azt mondják: „na nem
lesz szerencsém, mert elszaladt előttem ez
a fekete ördög.” Mi ilyenkor szaladni kezdünk a cicámmal, s visszakiáltok hangosan, hogy „gyere Kisasszony, nekünk
sincs szerencsénk, hogy ilyen babonás
boszorkánnyal találkoztunk. Nagyon
gyorsan dobáljuk hat lábunkat, mert az a
csúfolkodó felemelt botjával fenyegetően
mutogat az égre, a teremtő felé, így még
azt is magára haragítja. Azt is elmondom
nektek, hogy hogyan lett az enyém ez a
kis tünemény. A tanító nénim találta egy
buszmegállóban. Olyan pici volt, mint egy
újszülött. Megsajnálta, hazavitte. Az udvarában a többi cica mindig bántotta őt,
kiközösítették. Tudjátok, van olyan az
iskolában is. Meg azután, minthogy ő
magáról is alig tud gondoskodni, bízva
bennem nekem adta, gondjaimra bízta.
Azzal a kéréssel, hogy folyamatosan tájékoztassam a „Kisasszony” hogylétéről.
Hát elmondhatom nektek is, hogy
napjai boldogságban telnek. A kandalló
előtt alszik a jó meleg subán, s aha felébred, nagyokat ásít. Eszik, és az ölembe
ugrik. Nagyon szeret mosakodni, ez is
ritka dolog. Van, amikor nézi a TV-t velem. Olykor neki akar ugrani a képernyőnek, ha érdekesen mozgó dolgokat lát a
rajzfilmeken. Amikor sírok, leül mellém, s
szomorúan néz rám, nyalogatja a lábaimat.
Ha „dolga van”, kaparja az ajtót, kikéredzkedik „alkalmi” illemhelyére, amely a kert
és környéke. Nincs testvére, mégis eljátszik minden aprósággal. Én is szoktam
vele játszani, amikor a tanulnivalóm, leckém nem tornyosul előttem. Kapkodja a
legyeket, és éberen figyeli a szúnyogokat.
Amikor jövök haza az iskolából, már
messziről szalad elém, ha kint van. Néha
puszilgatni akar, de anyu azt megtiltja. S
ha hiszitek, ha nem, ő tud beszélni is. Igaz,
hogy macskanyelven, de hát én vagyok a
gazdája, megértem, amit mondani akar.
Ha jól érzi magát, dorombol és csóválja a
farkát. Ha mérges, fúj nagyokat. Ha fél,
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tágra nyílik a pupillája, mint az enyém a
tanítóm szerint, ha a naplót lapozgatva az
én nevem fölött áll meg a tekintete. S tudjátok, mivel nagyon okos, sok bajom is van
vele. Egyik reggel felugrott az asztalra, s
nyugodt lelkiismerettel rágcsálta az uzsonnámat, amit anyu nekem készített az iskolába. Ezért azután megdorgáltam, hiszen
én sem eszem meg az ő uzsonnáját. Ijedten
nézett rám, s kiugrott a konyhaablakon.
Mert rend is van a világon! Képzeljétek
néhány perc múlva ott állt előttem, alig
hittem a szememnek. Pedig minden ajtó be
volt csukva. Nyomozást folytattunk anyuval, hogy hol jöhetett be. Egyszer csak
halljuk, hogy tappancsaival kopog lefele a
lépcsőn. Tehát irány a tetőtér, valahol ott
lehet az „alkalmi” bejárati helye. Nem
jöttünk rá, kitettük megint. Ismét jött lefele
a lépcsőn. Megint kitettük, s lesben álltunk
a fenti szobák előtt. A ház előtti diófa ágáról éppen ugrott be a hálószoba ablakának
a párkányára. Kicsit félőn, lapos fülekkel
ijedten vette észre, hogy elkaptuk. Mondtam nektek, hogy nemcsak gyönyörű, hanem okos is. A kutyámmal is jó viszonyban van.
Hát mondjátok meg, lehet őt nem szeretni azért, mert „Fekete Macska”?
Ha akarjátok, legközelebb a kiskutyámról is mesélek nektek, mert az is a
szerencsés véletlen útján került hozzám, s
lettem hűséges, jó gazdája.

VARGA JÁNOS

A nagy számvetés
Fordulóponthoz érkeztünk: búcsúzik
az elmúlt esztendő és kitárja kapuját az
újesztendő, a nagy ismeretlen.
Búcsút intünk ezer és ezer eseménynek,
ígéretnek, és reménynek, hogy azután belenézzünk a jövőbe, majd szorongva és kíváncsian eltűnődjünk az idő múlásán.
Az éves nagy számvetésnél mindig
szembe állítunk eredményt, és
eredménytelenséget, reményt, és
reménytelenséget, hangzatos
ígéretet, és a be nem váltott
ígéreteket, tartozást, és követelést.
Ismét elmúlt egy esztendő. Isten a megmondhatója,
hány ember reménye hervadt el, és hullott alá, mint
ősszel az elsárgult levél.
Hány ember tekint most
vissza, és siratja a lehullott
reménységek sorában, az elveszett életeket, a soha vissza nem térő gyermeket, testvért, férjet, apát, vagy a drága jó
édesanyát.
Vajon hány embernek marja lelkét az
önvád, hogy az elmúlt esztendőben sem
váltotta valóra ígéreteit, nem teljesítette,
reá kirótt kötelességeit. Hullámzik, viharzik az emberi sorsok tengere. Így hullámzik a magyar élet, a magyar ember sorsa

is. Ezek a számvetések azt mondják, hogy
az elkövetkező évben, sok-sok tartozását
kell kiegyenlíteni. Sok tartozás halmozódott fel és az emberek milliói joggal várják, a tartozások kiegyenlítését. Tartozik
nekik, az elmaradt örömmel és reménységgel, tartozik, a megtépett szív gyógyító
balzsamával, és tartozik, sok ezer megnyugtató és békés ígéret valóra váltásával.
Igen sok embernek pedig azt mondja
az újesztendő, hogy követelnivalója van
rajta. Követeli, hogy többet és eredményesebben dolgozzanak, a nép, csakis a nép
javára, hogy a lelkiismeret, és a helytállás
íratlan törvényeit véssék bele a lelkükbe,
vigyék át cselekedeteikbe. Mert jön, elkerülhetetlenül jön, az újabb elszámolás. Az
áldozatot hozza meg az, aki eddig elodázta, csak saját zsebének megtömésén fáradozott, míg milliók szükséget szenvedtek.
Mert az újesztendő, de különösen a
magyar újesztendő, nem a kényelemnek,
nem a pihenésnek, és nem a minden jóban
való tobzódásnak esztendeje lesz.
Megmutatták ezt, és megjövendölték a
tovaszáguldott, és mögénk felsorakozott
évek is. Nem kell prófétának lenni ahhoz,
hogy bátran és józanul megmondjuk: az
újesztendő a próbatételek, a helytállások,
az áldozatok és a nép türelmének, kitartásának esztendeje lesz.
Igen! Borúsak és szomorúak az újesztendő láthatárai, mégis vigasztal bennünket az a tudat, hogy erős a lelkünk, és
bízunk egy szebb, boldogabb, emberibb
jövőben, ami régóta nem adatot meg, soksok embernek. Érezzük, tudjuk jól, hogy
az erős lélek, és bizakodó, derűs szív a
legerősebb fegyver az ember kezében.
Az újévi számvetéskor nem könnyű
feladatra vállalkozunk. A válasznak őszintének, becsületesnek kell lennie. Hirdettük és
tanítottuk, a magyar élni akarást. Egy esztendő: mennyi munka, mennyi boldogság,
vagy boldogtalanság, amit gyógyítani kell.
És most, újabb esztendő következik.
Újabb munka, újabb tervek, újabb
remények. Tudjuk, a megpróbáltatások évében, melegebben kell
a szíveket simogatni, több
könnyet kell letörölni, és több
mosolygást fakasztani. Mert a
szívek, és a lelkek, elfáradva,
meggyötörve, bővebben
ontják a könnyeket, és nehezebben mosolyognak, sokkal nehezebben.
Lelkiismeret és odaadás,
együttérzés a szegényekkel, a bajbajutottakkal, a bánat megfelezése, és az
öröm teljes egészben való átadása, az újesztendő legnemesebb feladata.
A magyar életek sóhaja, ekképpen
szárnyal fel-fel a végtelenbe.
Adjatok már nékünk derűsebb jövőt,
Arany búzamezőt, gazdag legelőt,
Legyünk újra boldogok, mint valaha rég,
Legyen kéklő felettünk a nagy Magyar ég.
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A nevetés egészséges!
A favágó és az Úristen
Egy nap a favágó egy folyó fölé hajló
ágat kezdett el levágni, ám a baltája hirtelen beleesett a vízbe. A férfi olyan keservesen fakadt sírva, hogy megjelent előtte az
Úristen maga. Megkérdezte a szegény
embert, hogy mi az oka a bánatának. A
favágó elmesélte, hogy mi történt. Legnagyobb meglepetésére az Úristen azonnal
belevetette magát a habokba, és onnan
felemelkedve a kezében tartott egy színarany baltát.
- Ez volt a te baltád? - kérdezte a szegény embert.
- Nem ez volt - válaszolta a favágó.
Az Úristen visszaugrott a vízbe, és
visszatérve most már egy gyémántbaltát
tartott a kezében.
- Ez volt a te baltád? - kérdezte újra.
- Nem, ez sem - válaszolta a favágó.
Az Úristen megint visszaugrott a vízbe, és egy acélbaltával a kezében emelkedett ki onnan.
- Ez volt a te baltád? - kérdezte.
A szegény ember örömmel válaszolta:
- Igen, ez volt az!
Az Úristent megindította a szegény
ember becsületessége, és neki adta mind a
három baltát. A favágó határtalan örömmel tért haza.
Másnap aztán a folyón csónakázott a
favágó és a felesége, mígnem az asszony
egyszer csak beleesett a vízbe, és elmerült.
A favágó keserves jajveszékelésére megint
megjelent az Úristen. Megkérdezte a embert, hogy miért sír. A favágó elmesélte,
hogy most a felesége esett be a vízbe. Az
Úristen most is belevetette magát a habokba. Hamarosan visszatért, s a kezében
hozta Jennifer Lopezt.
- Ő volt a te feleséged? - kérdezte.
- Hát, igen... - mondta a favágó.
Az Úristen erre igen haragos lett, és
nagy dörgés-villámlással távozott. A szegény ember utána kiáltott:
- Kérlek, bocsásd meg nekem! Mit is
válaszolhattam volna? Ha azt válaszolom,
hogy nem ez az én feleségem, akkor legközelebb a Catherine-Zeta Jones-szal térsz
vissza. És ha megint azt válaszolom, hogy
nem ő az, akkor visszatérsz az igazi feleségemmel, és jutalmul nekem ajándékozod
mindhárom asszonyt. De én szegény ember
vagyok, és hogyan is tarthatnék el három
asszonyt. Ez volt az egyetlen oka, hogy én a
hazugság szégyenét vettem magamra...

Mérges paprika
Az egyszerű átlagember bevásárlásai
során az egyes portékák széles kínálatából
válogathat. Kezébe akadhat mérgezett
paprika, szalmonellás tojás, vagy éppen

THC-s üditőital.
Most viszont olvassák el az alábbi
szöveget arról, hogy mindezek eltörpülnek az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk,
a kenyér veszélyei mellett!
A kenyérfogyasztás veszélyei
A legújabb kutatások alapján...
1. A bűntetésvégrehajtási intézetekben
fogva tartott elítéltek több mint 98 %-a
kenyérfogyasztó.
2. A kenyérfogyasztó családokban felnövekedő gyermekek 50 %-a standardizált
teszteket átlag alatti eredménnyel teljesíti.
3. A XVIII. században, amikor gyakorlatilag minden kenyér otthon, a háztartásban
készült, az átlagéletkor nem érte el az 50
évet, a csecsemőhalandóság elfogadhatatlanul magas volt, sok nő belehalt a szülésbe,
és a lakosságot olyan járványok tizedelték,
mint a tífusz, a sárgaláz és az influenza.
4. Az erőszakos bűncselekmények
több mint 90 %-át kenyérfogyasztás után
24 órán belül követik el.
5. A kenyér alapanyaga a tésztának
nevezett szubsztancia. Kísérletek során
bebizonyosodott: ebből az anyagból néhány dekagramm elég, hogy egy egér
megfulladjon tőle. Az átlag magyar ennek
sokszorosát fogyasztja el egy hónap alatt!
6. A primitív törzsi társadalmakban,
ahol a kenyérfogyasztás ismeretlen, évszázadok óta feltűnően kevés rákos megbetegedést, Alzheimer-, Parkinson-kóros,
csontritkulásos esetet jegyeztek fel.
7. A kenyér bizonyítottan addiktív.
Kísérleti alanyok, akiktől egy időre megvonták, és csak vízzel táplálták őket, alig 2
nap elteltével már kenyérért könyörögtek.
8. A kenyérfogyasztás sok esetben
csak előkészítője a "keményebb" élelmiszerek, mint például a vaj, lekvár, méz
fogyasztásának.
9. A kenyérről bebizonyosodott, hogy
magába szívja a vizet. Mivel az emberi
testet több mint 90%-ban víz alkotja, a
huzamos kenyérfogyasztás beláthatatlan
következményekkel járhat a szervezet
molekuláris összetételében.
10. Az újszülöttek köhögnek a kenyértől.
11. A kenyeret 200 Celsius-fok körüli
hőmérsékleten sütik. Ez a hőmérséklet
nem egészen egy perc alatt elpusztít egy
felnőtt embert.
12. A legtöbb kenyérfogyasztó képtelen megkülönböztetni a tudományos tényeket a statisztika álruhájába burkolt,
értelmetlen locsogástól.
Az ijesztő adatok ismeretében a következő korlátozó intézkedések foganatosítását javasoljuk:
1. A fiatalkorúak kenyérvásárlásait be
kell tiltani…
2. Azonnal felvilágosító kampányt kell
indítani az összes médiában "Mondj nemet a veknire" jelszóval.

3. Minden kenyérféleséget 300%-os büntető adóval kell megterhelni a kenyér által
okozott ártalmak költségeinek fedezésére.
4. A kenyérfogyasztást reklámozásának gátat kell szabni.
5. Az iskolák környékén kenyérmentes
zónákat kell kialakítani.
Kérjük, ezt a felhívást juttasd el mindenkihez, akiről tudod, hogy szívén viseli
embertársai érdekeit. Ne feledd, jelszavunk:
Gondolkodj hülyén, cselekedj izomból!

Az év legabszurdabb
tudományos kutatásai
13. alkalommal osztották ki az amerikai Harvard Egyetemen az Ig Nobel díjakat. Hogy mi a kettő közötti különbség?
Míg a Nobel díjasokat szakértő testületek
jelölik, az Ig Nobelre többnyire saját magukat jelölik a tudósok. És amiben a legnagyobb különbség van a két díj között:
az Ig Nobel mosolyt csal, mind a nézők,
mind a tudóstársak arcára.
Az egészségügy kategóriában Jilian
Clarke, a Howard Egyetem tanára nyert,
aki az öt másodperces szabálynak, azaz
annak próbált utánajárni, hogy igaz-e,
hogy a padlóra lepottyant, ám ott csak öt
másodpercet vagy annál kevesebb időt
töltött étel nem szennyeződik, így nem
jelent veszélyt elfogyasztása. Vizsgálódásai során a kutató többek között megállapította: a nők nagyobb valószínűséggel
eszik meg a padlóra lepottyant dolgokat,
mint a férfiak. Nagyobb valószínűséggel
felvesszük a padlóról a süteményeket és
az édességeket, mint a brokkolit vagy a
karfiolt. Ha mikroorganizmusoktól hemzsegő padlóra ejtjük az ételt, akkor öt másodperc alatt is szennyeződhet.
A kémiai tudományok területén a brit
Coca Cola érdemelte ki a díjat. A cég egy
új termékéhez a Temze tisztított, ásványokkal "ízesített" vizét palackozta. Bár a
Temze vize rákveszélyes bromátot nem
tartalmaz, a Coca Cola "tiszta" vizében ez
a vegyület fellelhető volt, így a terméket
vissza kellett vonni a piacról.
A pszichológiai Ig Nobel díjat Daniel
Simons, az Illinois Egyetem tanára kapta,
aki bebizonyította, hogy az ember, ha valamit közelről szemlél, elképzelhető, hogy
annyira belemerül, hogy akár egy gorilla
bőrbe bújtatott embert sem vesz észre.
A biológia terén a díjat Robert Batty
kapta, aki a heringek szellentését tanulmányozta. A kutató megfigyelte, hogy a felszínre felúszó halak a beszippantott levegőt egy ideig úszóhólyagjukban tárolják,
ami később gázbuborékok formájában
hátul távozik belőlük. A kutató szerint a
szellentés hangja segít a heringeknek a
sötétben való kommunikációban.

2004. december 17.

DR. BÁCSKAI ISTVÁN
szülész-nőgyógyász főorvos
magánrendelése:
Dorozsma, Tas u. 2. alatt.
Kedd és csüt.: 15-17-ig,
Szeged, Vasas Szent Péter u. 10.
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig.
Telefon: 06 20 392 8608

Nárcisz-Virág-Ajándék
(a Takarékkal szemben)

13. oldal

A fények felragyognak
Immár fényárban úszik a Kárász utca,
s ide, a mi kis kertvárosunkba is jut, ragyognak a fejünk felett a „Központban”.
„Miénk itt a tér!”
A Mikulás hozott számunkra egy év
végi komoly döntéskésztetést, mely most
a szívünkhöz szól.
Szokatlan aggodalom telepszik rám.
Vajon a harcok, csatározások a Karácsonyfa alá nem kerülnek majd?
S megígérem önmagamnak, hogy

megteszem a tőlem telhetőt minden
„téren”, hogy tiszta szívvel, „fényárban
úszó” szeretettel, mely – hiszem a legfontosabb a világon – állhassak szerény ajándékommal szeretteim elé. Egy kicsit örülni
egy fáradságos év után, s talán így lesz a
legszebb közös karácsonyfánk, melynek
fényei, talán – akár ott fent a csillagok,
önzetlenül – mindannyiunkért felragyognak.
S. GRANDPIERRE CECÍLIA

Alkalmi csokrok, fali és asztali
díszek, cserepesvirágok.
Koszorúk, sírcsokrok.

(Dorozsmán ingyenes kiszállítással)
Ugyanitt háztartási műanyag áruk
és ruhák.
Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig.

Telefonon előrendelést felveszünk!
06-20/369-1190, 06-20/231-3670
Kellemes ünnepeket kíván

Eszékiné Gyöngyi

Fodor Antal
épületgépész technikus
Vállal vízvezeték-szerelést
Központifűtés-szerelést
Csatornabekötést
Javítást-karbantartást
Tel.: 62 463-681
RÉGI ÜGYFELEIMET
Továbbra is nagy tisztelettel várom!
Dorozsma, Jolánka u. 21.
Időpont-egyeztetés: 06 20 3746188
Karácsonyi vásár a

ZSUZSI DIVATBAN
Minden héten két napig
MÁS-MÁS termék

FÉLÁRON!

Figyelje kirakatunkat!
Ezzel a szelvénnyel 5%
kedvezménnyel vásárolhat Karácsonyig. Kellemes ünnepeket minden
vásárlónknak!
Vadliba u. 1.
Tel.: 62/461-306

FEKETE ISTVÁNNÉ
(Marika)
női-férfi mesterfodrász
ÚJRA DOLGOZIK DOROZSMÁN
december 1-től a Szövetkezet üzletében.
Telefon: 255-021.
Dorozsmai út 193.
Várom régi és új vendégeimet!

Hajnali társ
Hajnali negyednégy. Csend van, csak
a kutyák „beszélgetései” vakkantgatásai
hasítják ketté a sötétség fekete lepedőjét a
félalvók nyugtalan álma felett.
A túlsó szomszéd öreg kakasa is fiatalsága múlásán álmodozik talán, s mély
álmában már az utolsó útján kukorékol
egy magas domb tetején, ahol az ő rikácsoló hangja száll az egész falu felett, s
ereje a templom ütemes harangjának kongását is megelőzi, majd túlharsogja.
Itt ülök a teraszon, friss levegőt szomjazva, visszahívogató kényelmes, puha
ágyammal dacolva, magányosságtól búra
hajtott fejjel.
Én nem ettem a boszorkány almájából,
hiába hozta el nekem is. Külső szépségében gyanakodtam, s most nem alszom
mélyen, hanem ébren, éberen viaskodnak
egymással egy új napra készülő korán
kelő gondolataim.
Felnézek az égre, bolyonganak álmaim
az angyalok földjén, s a felkelő hajnalcsillag fénye társtalanságomban új reményt
ígérve szemembe ragyog.
S. GRANDPIERRE CECÍLIA

A Kiskundorozsmai Önvédelmi
Csoport ezúton köszöni meg a
Kiskundorozsmáért Alapítványnak a
30 ezer forint működési támogatást.

Pelenka Kuckó Dorozsma
Mini: 35 Ft/db-tól
Midi: 36 Ft/db-tól
Maxi: 37 Ft/db-tól
Junior: 38 Ft/db-tól
Őszi-téli ruhák. Gyermekruházat.
Cím: Dorozsmai út 178.

Kellemes ünnepeket kívánunk!
Nyitva: H, K, Sz: 9-17,
Cs, P: 9-16, Szo.: 9-12.
Mobil: 06-30/2782-459
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ARO és UTB
szaküzlet
Szeged, Dorozsmai út 186.

lakodalmakra, rendezvényekre és egyedi
dísztortákra rendelést felvesz.
Az emeleten 40-féle pizzából választhat.

Telefonos rendelés: 461-023.
Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 7-20.

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT...
PB-GÁZPALACK
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Dorozsmán ingyen, a
külterületeken 100 Ft/db.

BAKÓ MIHÁLY
Dorozsma,
Negyvennyolcas u.
32/A
Tel.: 62 461-126
Mobil: 70-2856437

Minden Kedves Vásárlójának
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánnak az ARO és UTB
szaküzlet dolgozói.

Nárcisz-Virág-Ajándék
(a Takarékkal szemben)

Alkalmi csokrok, fali és asztali
díszek, cserepesvirágok.
Koszorúk, sírcsokrok.

Saját készítésű halottak napi
koszorúk kedvező áron
Mécsesek és szálas virágok
Nyitva: H-P: 8-17-ig,
Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig.
Telefonon előrendelést felveszünk!
06-20/369-1190, 06-20/231-3670
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat

Eszékiné Gyöngyi

Vágni való csirke eladó!
2–2,5 kg-os fehér csirkék, közvetlen
a nevelőtől.
December 30-31-én 8-16-ig megvásárolhatók 260 Ft/kg-os áron.
Helye: a Forráskúti úton Zsombó
után 1 km-re a telefontoronynál.
Érd.: 06 30 6553 552
Újvári István
(Zsombó, Ménesjárás dűlő 11.)

ÁLLÁSHIRDETÉS!
Lakatosipari munkához hegeszteni
tudó, betanított munkásokat keresünk.
Állandó munkavégzési hely.
Jelentkezni:
Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B fsz. 6.
(8-10) vagy 06 20 2280 863.

A VÁSÁRTÉRI HÚS BT.
Ajánlata
Tőkehúsok, házi készítésű
hentesáruk.
Disznóvágáshoz bélféleségek
kaphatók.
Nyitva: K-P: 7-16.
Szo.: 7-12.
Rendelés.: 06 30 305-9737
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Akció a PANORÁMA Üzletházban!

—Telefonok 400 Ft-tól
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak!
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusítása a készlet erejéig.

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258

BABA BAZÁR

Dorozsma, Szent János tér 1.
Tel.: 62/427-746

Bódi Lajosné

Állateledel Bolt
Negyvennyolcas u. 8.
Toxinmentes PURINA,
baromfi tápok!
Malac, süldő, hízó tápok és
koncentrátumok kaphatók!

KÍNÁLATUNK: babaruhák,
babakozmetikumok, darabos pelenkák.
Jó állapotban lévő overallok, kabátok,
téli ruhák és cipők AKCIÓS áron.

Bizományi értékesítésre átveszünk:
autósülés, babakocsi, etetőszék stb.
Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16;
Szo.: 8-11
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva: 7-18

Gera Imre

Kisállat eledelek bőséges választékkal.
Jelentős mértékű akcióval várom kedves
régi és új vásárlóimat.

OPEL,
VOLKSWAGEN,
SUZUKI ÉS
KELETI AUTÓALKATRÉSZEK
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID
BESZERZÉSSEL.
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK.
Szeged, Dorozsmai út 152.
Tel.: 62 / 462-180

húsfüstölő,
bélkereskedő

6792 Zsombó, Móricz Zs. U. 1.
Tel.: (62) 255-311
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 15-18,
szombat: 8-17, vasárnap: 8-12,
vagy telefonos megbeszélés alapján.

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca—Északi sor sarok
Telefon: 463-023; 06 20 9752 926

ATi Császárné Bt.
Szeged, Berlini krt. 16-18.
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló
szakemberek segítségével képzést folytat:
moped
tehergépjármű
motorkerékpár
nehéz-pót
személygépkocsi
autóbusz
vezetői kategóriákban, valamint

taxivezető és –vállalkozó
belföldi árufuvarozó szolgáltató
belföldi árufuvarozó vállalkozó
belföldi buszvezető szolgáltató
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó
undort keltő anyagok szállítása
könnyűgép—targonca—nehézgép
autógáz-biztonsági—ADR

Bartha László
Motortekercselő és
villanyszerelő mester
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.
Tel.: 62/463-614

Szilágyi Antal
esztergályos

Járműalkatrészek gyártása,
felújítása.

szaktanfolyamok.

Táncsics u. 14.
Tel.: 460-945

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381
Rúzsai: 06 30 565 8378
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig.

FORDÍ TÁS
angol-orosz nyelven
Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu
435-762, ª30/228-2059

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Arany, ezüst akció a
Dorozsmai Ékszerüzletben.

20-30% árengedmény

Törtaranyat 1600 Ft/g áron beszámítjuk, ha üzletünkben vásárolja le.
Felújított arany már 2800 Ft/g-tól
kapható.

Hozott anyagból készítés, javítás,
átalakítás.
Tisztítást, vésést vállalunk.
Kiskundorozsma, Vadliba u. 1.
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12.

Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása
forgalmazása

EGA-TRADE
Kft.
EGA-TRADE Kft.
Tel.:461-854,
461-854, 462-854
462-854
Tel.:

Nyugati
Autóalkatrészek
kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.
460-154
E hirdetést bemutató
5% kedvezményben részesül.

Speciális Bt. ajánlata
● Iskola– és

irodaszerek
● Csomagolók,

ajándékkísérő
képeslapok
● Ajándéktárgyak.
Parkoló– és buszjegy értékesítése.
Fénymásolás.
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12
Telefon: 62/460-306
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DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

SZEGEDI TESTAMENTUM
TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk:
– Temetkezések szervezését teljes körű
ügyintézéssel, időponttal.
– Az elhunyt szállítását
(háztól, vidékről is)
– Sírgondozást a kiskundorozsmai
temetőben.
Kínáljuk:
– A temetkezési kellékek széles körű
választékát.
Mindezt megtalálja a temető
bejáratánál lévő gondnokságon.
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Tel.: 62/463-035

VÉCSINÉ TÓTH ANNA
I NGAT LANKÖZVET ÍT Ő

ÉS ÉRTÉKBECSLŐ

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1.
(a templom mellett az ABC áruház mögött)

„Szép ház, szép otthon, ez mindenki vágya
Jöjjön be hozzánk, nálunk megtalálja!”
Tel.: 06 30 / 2486-944
Üzenetrögzítő: 62 / 460-266
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk.

UNGI Bt.

SEB-TI Kertépítő és
Szolgáltató BT.

Szolgáltatásai:
– rotátorozás, fűnyírás
– csatornaépítés, telken belüli
rákötés bevezető áron
– kisgépek javítása és bérbeadása
kezelővel
Megrendelés: Sebők József
Tel.: 06 62 463-201, 06 30 376-7153

Háztartási gép szerviz
Háztartási gép alkatrész
Villanyszerelési anyag
Csapágy, szimmering stb. árusítása

Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12.
Cím: Dorozsmai út 139.
Tel./Fax: 62 460-149

F i g y e l e m
G ép já rm ű viz sg á zta tás Z som bó n F a rk as F er en c a u tó s zerelő m ű h elyéb en

F ar ka s F er e nc

és tehergépkocsik
VVállalja:
állalja:személy–
személ yés gép k o cs ik
— ja vítá sát
— m ű sza k i vizs gá ra való felk észítését
— m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en )
— k ö rn yezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t.

gép járm ű te ch n iku s
au tó s zerelő m e ster
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T el./fa x : 2 5 5 -06 3
0 6 20 /34 7 -34 70
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(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.)

Férfi, női ajándékcsomagok.
You tusfürdő 200 ml
150,Mécsesek
45,- /db-tól
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17.
Vasárnap: 8-16

SZERELÉS

1kg kristálycukor
199,0,75l Orosz pezsgő
370,0,2 Ritter pezsgő
190,0,5 kg szaloncukor több ízben 430,- tól

Bali Sándor

Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és
szellőzőberendezés-szerelő és -javító
mester.
Vállalom:
–gázkészülékek javítását 1 év
garanciával;
–klímák telepítése és
forgalmazása;
–csőtörések javítása
megfúrásos módszerrel, részleges
talajfeltárással.

K L Í M A

Vásártéri Olcsó
Palackozott Italok Boltja

Szeged, Fölszél u. 12.
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440

Kedves Vendégeink! Figyelem!
December 24-én 15 óráig elvitelre kapható: filézett ponty, halászlé, rántott hal,
kelttésztából készült mákos, diós kalács, házirétes.
Előrendelést felveszünk! Tel.: 461-363.
Köszöntse velünk a 2005-ös évet! Szilveszteri buli a Szélmalom Vendéglőben!
Élőzene, svédasztalos vacsora, tombola. Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók.

Kellemes ünnepeket kívánnak a Szélmalom Vendéglő dolgozói!

Ügyelet éjjel-nappal
a 30/9455-643 ügyeletes gkv.,
illetve a 62/554-584 telefonszámon.

KÖKAR Kft. vállal
személy– és tehergépkocsi
–javítást,
–műszaki vizsgára felkészítését,
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását,
–karosszéria javítását,
–forgácsolási munkákat,
valamint magánszemélyek és vállalkozások részére könyvelést.
Gépjárműjavítás:
Kiskundorozsma, Zsombói út
(a nagybani piactól 400 méterre),
Tel.: 30/488-0251
Könyvelés:
Szeged, Ortutay u. 7.,
Tel.: 30/565-9421

2P-DOR
Biztosításközvetítő Bt.
Biztosítási ügyeit a belvárosban
szeretné intézni?
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. szám
alatti irodánkban!
Allianz Hungária Biztosító Rt.
biztosításainak teljes körű ügyintézése!
*
2P-DOR Biztosításközvetítő Bt.
Pusztai Lajos
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9.
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749
Mobil: 30/99-59-250
E-mail: pusztailajos@invitel.hu

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
lépcsőház– és homlokzatfestést, díszítést,
gipszkartonozást közületek és
magánszemélyek részére vállalok.

Ambrus Gábor
Tel.: 06 20/341-1763; 06 70/509-8152
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