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A magyar 
Óperenciás-

tengeren innen 
 
Sokan foghatták a hasukat a 

nevetéstől nemrég, habár ez inkább 
megdöbbentő volt, és nagy képtelen-
ség. Egy e hónapi fura hír szerint 
turisták hada szállt meg néhány 
apró települést, tengerpart és pál-
mafák után kutatva. A falubeliek 
szomorúan küldték el őket, örülnek, 
ha a csapból folyik a víz. Ha meg a 
falu nevezetességét akarják megte-
kinteni, száz méternyire megtehetik: 
ott áll egy szép nagy fa. 

Szóval: fogta magát néhány ma-
gyar polgár, és elkezdett gondolkod-
ni: persze, a Dunántúl tele van ten-
gerekkel és pálmafákkal. Kis Ma-
gyarországunk területébe ez is bele-
fér. 

Volt idő, amikor volt. Sőt, egy 
ideig északon is. Viszont egyrészt, a 
magyar-lengyel perszonálunió a 
múlt ködébe vész, nincs is már közös 
határsávunk Lengyelországgal. Más-
részt, a déli tengerpartjaink is a 
múlt ködébe vesznek, ha még valaki 
nem tudná, Trianon után azt (is) 
elvesztettük. 

Kérdezem, hol keresték ők a ten-
gert? Európa, a kontinens közepén? 
És a pálmafák? Képesek talán még a 
tajgába is odaképzelni őket. 

Ha azt tudták volna, amit én: 
Dorozsma ugyanis egy öböllel ren-
delkezik. Ám amolyan magyaros 
stílusban: kicsit kicsinyítve. Nem 
kell keresgélniük a Dorozsmára láto-
gató turistáknak: szinte bármelyik 
kis utcában megtalálják a maguk 
öblét. Csak várjanak, amíg elered az 
eső, aztán pedig gyönyörködhetnek 
az úttesten álló tócsákban... bocsá-
nat: a magyar öblökben. A fürdés 
nem tilos, de vízi-mentő Baywatch-
szolgálat a kevés pénz miatt nem 
működik. Így a csinos, lenge mentő-
lányok helyett maximum Mariska 
néni molett bájaiban gyönyörködhet-
nek. Ám ez senkit se törjön le: itt a 
nyár, gyerünk pancsolni! 

 
S. G. 

 

A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják. 
(Beethoven) 

Havi gondolat 

Lakossági fórum a Dorozsmai Nagybani piacról 
Június 11-én Dorozsma önkor-

mányzati képviselői lakossági fórumot 
tartottak, melyen meghívottként jelen 
voltak Szeged MJ. Város Önkormány-
zata Pénzügyi Bizottságának vezetője 
Dobó János úr. Dr. Tímárné Horváth 
Magdolna a jelenlegi piacüzemeltetési 
felügyelője, Pusztai Lakos piacigazga-
tó, Szilasi László a Nagybani piac ve-
zetője, valamint a most épülő Széksósi 
úti mellett létesítendő piac beruházója 
képviselője (SZEBI RT) igazgatója 
Dobos József és az építés alatt álló 
Zsombói út melletti (volt TSZ telepen) 
a Südfrucht Kft. tulajdonosai Helle 
Zsolt és Mile István urak. 

A bevezetőben elhangzott, hogy 
Kiskundorozsma Önkormányzati kép-

viselőinek előterjesztése nyomán – AD
-HOC bizottság alakult 11 fővel a piac 
optimális helyének és üzemeltetőjé-
nek kiválasztására a közgyűlés hatá-
rozat hozatalához. Ez a fórum a bi-
zottság munkáját volt hívatott segíte-
ni az érintettek, érdekeltek és a lakos-
ság véleményének megismerésével. 

Időközben aláírás gyűjtés történt a 
jelenlegi piac működési problémáival 
kapcsolatosan, mintegy 250 fő aláírá-
sával. 

A jelenleg működő Nagybani piac 
illetékesei is szükségesnek tartják a 
területbővítést, ehhez tervekkel és 
engedélyekkel is rendelkeznek, jelen-
leg várják a CsM.-i Közút Kezelő 

(Folytatás a 3. oldalon) 

„Itt születtem én…” 
Ülök a Tisza-parton, s gondolata-

im, mint a folyó örvényei, keringenek 
bennem. Képzeletem szárnyal, mint 
sirály a víz felett. 

Itt születtem Szegeden, szüleim itt 
nyugszanak sírjaikban. A Tisza folyó-
ban tanultam meg úszni kedves test-
véreimmel együtt. Talán ezek a leg-
fontosabb tényezők, amelyek görcsös 
vonzalmamat ehhez a városhoz köti. 

„Földhözragadtként itt tart.” 
Annyiszor elmehettem volna innen 

– talán könnyebb életet élhetve -, de a 
nosztalgiák felém nyúló karjaikkal 
mindig visszatartottak, tartanak. 

Emlékszem a nyári szünetekre, 
amikor szinte mindennap kijöttünk 
ide, az egész család. A „menü” min-
dennap szinte ugyanaz volt: zsíros 
kenyér, paradicsom, paprika, gyü-
mölcs. (A hűtőtáskát, a Pick szalámit, 
az üdítőt… valahogyan mindig otthon-
felejtettük.) 

Édesapánk ült a parton, s számolt 
tízig, merthogy annyian növeltük sú-
lyunkkal a folyó vízszintjét. A tíz fejet 
kereste, hogy megvagyunk-e mind-

annyian. Valószínű, hogy a gondolata-
iba nem merült el olyan mélyen - mint 
mi olykor a víz alatt -, hiszen aggódó 
féltése töltötte el szívét, s kötötte vi-
gyázó szemét reánk. Csak ennivalóért 
szaladtunk ki. 

Egymást vízbe borítottuk, s meny-
nyit nevettünk! Volt úszógumink is. 
Egy teherautó belső gumija, amelyre 
elfáradva felcsimpaszkodtunk. 

Estefelé mindig, mint „levert had-
sereg” lángvörösen kullogtunk hazafe-
lé. 

Most, ennyi év után itt ülök, elné-
zem kislányomat, amint pancsol, s a 
partról is jól látható „Miki-egeres” 
úszógumijával lubickol. Nem felejtet-
tem elhozni a hűtőtáskát, a Pick sza-
lámit, az üdítőt… 

Ez a nap is szép. Itt ülhetek a 
„Szőke-Tisza” partján, látom kisleá-
nyom örömteli arcát, mintha maga-
mat látnám a régmúltban. 

Nagy boldogsággal tölt el, hogy 
talán őt is ebben a folyóban tanítha-
tom meg majd úszni. 

S. G. C. 
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Pillanatkép az értelmileg sérült 
embertársaink otthonából 

Kora tavasszal meghívást kaptam 
egy műsoros délutánra. A program és 
a körülmények is meglepődést keltettek 
bennem. 

A helyszín ugyanis a Kálvária su-
gárúton lévő Védőotthon volt, a műsort 
ennek lakói adták elő az itt dolgozó 
ápolók, munkatársak segítségével.  

 
—Mi is ez a védőotthon? 
—Mi, akik nap, mint nap járunk 

a 35 számú autóbusz vonalán, kb. 
két éve látunk építkezést a Vadas-
parknál a vasúti töltés mellett.  Ma 
már a harmadik épületnél tartanak, 
közben épül a park, szépül a környe-
zet. 

Ez tehát a Védőotthon. Az ötlet és 
a kivitelezés az Értelmi Fogyatéko-
sok Szövetsége és a Katolikus Egy-
ház összefogását dicséri. A lakók 
értelmi fogyatékosok, épületenként 
12 - 15 lakást alakítottak ki számuk-
ra. Az igényesen kialakított lakások 
(szoba, fürdőszoba, WC, előszoba) 
elrendezésűek, ahol gond nélkül él-
hetnek a lakók. A közösségi helyisé-
gek alkalmat adnak közös rendezvé-
nyekre, főzésre, kulturális esemé-
nyek megtartására, szórakozásra is. 
Az állandó orvosi felügyelet és a fo-
lyamatos foglalkoztatás biztosíték 
arra, hogy az itt élők közérzete jó 
legyen, állapotuk ne romoljon. Mun-
kalehetőséget a Fonalfeldolgozó Vál-
lalat biztosít, ezáltal lehetővé válik, 
hogy az idő hasznosan teljen, a kis 
kereset segítse a honi ellátás költsé-
geit. 

Ez az intézmény csak egyik szelete 
az értelmi fogyatékosokat segítő szer-
vezet tevékenységének.  

A szövetség titkárával, Lajkóné, 
Hegedűs Valériával beszélgettem: 

—Az egyesület 20 éves fennállásá-
nak megünneplésére készülünk az 
idén. A semmiből indultunk el. Na-
gyon sok család titkolja, hogy a csa-
ládban "problémás" gyerek van. Van-
nak persze olyanok is, akik nem tud-
nak az érdekvédelmi szervezetünkről, 
vagy nem is képzelik, mennyi minden-
ben tudunk segíteni. 

 
Nem csoda, hiszen a társadalmi 

megítélés is — sajnos — ilyen. Pedig 
segíteni csak úgy lehet, ha a segíteni 
akaró és tudó szervezet ismeri a valós 
helyzetet. A segítség igen sokrétű le-
het. Jogi, pénzügyi, orvosi, ellátásban 
segítenek, de a védőotthonban történő 
elhelyezésben is megoldást találnak. 
Természetesen az évforduló nemcsak 

az eredmények számbavételét jelenti, 
hanem a célok, feladatok meghatáro-
zását is. Ebből pedig van bőven. 

Tervezik a megyei szintű segítő-
szolgálat kialakítását, a jobb infor-
mációcserét. Jelentős előrelépést 
jelentene, ha úgynevezett hetes nap-
közit tudnának kialakítani és mű-
ködtetni. Ez a működési és ellátási 
forma megoldaná a még keresőképes 
szülők felügyeleti gondjainak túlnyo-
mó részét. 

Nem kevés a tennivaló a felvilágo-
sítás terén sem. Segíteni kell a csalá-
doknak abban, hogy az értelmi fogya-
tékos gyermekek kapcsán kialakult 
helyzetet elfogadják. Ebben partnerek 
lehetnek a védőnők, orvosok. Sajnos a 
kistelepülések hátrányos helyzetben 
vannak, nem mindig tudják biztosíta-
ni a tevékenységhez szükséges pénz-
ügyi hátteret. A szűkös önkormányza-
ti költségvetés e célra fordítható ré-
széből nem mindig futja, ezért pályá-
zatokon próbálják a szükséges pénzt 
előteremteni. Ehhez azonban szüksé-
ges a pontos információs háttér, a 
pályázat megírásához a szakértelem 
és a hozzáértés. 

Eljutottunk tehát egy sarkalatos 
ponthoz: a pénzhez. Törvények már 
születtek, amelyek segítenek. Ilyen 
az, amely a munkáltatókat különbö-
ző kedvezményekkel ösztönzi fogya-
tékosok alkalmazására. További le-
hetőség, hogy az Értelmi Fogyatéko-
sok Csongrád Megyei Érdekvédelmi 
Szövetsége kiemelten közhasznú 
minősítésű társaság, így a pénzbeli 
támogatások akár 150%-os adóked-
vezményt is jelenthetnek az adomá-
nyozónak. 

Annyit mindenesetre leszögezhe-
tünk: jelenleg jó kezekben van a fo-
gyatékos embertársaink ügye. Lajkó-
né Valika és kis csapata naponta 
vizsgázik jelesre emberségből, ami-
kor kiáll, és hatékonyan tevékenyke-
dik a fogyatékosok érdekvédelméért. 

Támogatók és segítők előtt azon-
ban nyitva áll az ajtó. Hogy melyik, 
íme a cím: 

 
 
Értelmi Fogyatékosok Csongrád 

Megyei Érdekvédelmi Szövetsége 
Szeged, Teleki u. 3. 
Telefon: 62/541-975 
Adószámuk: 19002529-1-41 

 
 

Szentes - Bíró Ferencné  

Vonattal, 
természetesen 

(nyaralás vonattal 
külföldre - belföldre) 

Mindazokhoz szeretnék szólni, akik 
tervezgetik nyári üdülésüket és még 
nem döntöttek a közlekedési eszközről 
és a kényelmet, a szemlélődést, a biz-
tonságot: a vasúti közlekedést választ-
ják. A teljesség igénye nélkül, talán a 
legkisebbekkel kell kezdenünk: 

—2002. január 1-jétől a gyermekek 
6 éves koruk betöltéséig belföldön 
díjmentesen utazhatnak. 

—A legalább három saját gyer-
mekkel együtt utazó egy vagy két szü-
lőből álló család valamennyi tagja 
90%-os kedvezményt kap. 

—A két 18 éven aluli gyermeket 
kísérő egy vagy két felnőtt 33%-os ked-
vezményt vehet igénybe, míg a gyere-
kek saját kedvezményükkel utazhat-
nak. 

—Talán kevesen tudják, hogy leg-
alább 3 hónapos munkaviszony után a 
munkáltató vasúti utazási igazolást 
állíthat ki — amely a munkaadónak 
nem kerül költségbe - amivel évente 
egy 50%-os retúrjegy illeti meg a mun-
kavállalót. 

—Nappali és esti tagozaton tanulók 
— érvényes diákigazolványuk alapján 
— korlátlan számú és viszonylatú 
67,5% mérséklésű jegyet válthatnak. 

—A levelező tagozatok hallgatói a 
lakóhelyük és a tanintézet székhelye 
között - érvényes diákigazolványuk 
alapján - szintén 67,5 %-os kedvez-
ménnyel utazhatnak. 

—A túrázni indulók korhatár nél-
kül válthatnak 7 és 10 napos turista 
bérletet. 

—A 60 év életkor feletti férfiak és 
az 55 év feletti hölgyek 20%-os ked-
vezménnyel válthatnak vonatjegyet és 
bizonyára ismert az autóbuszra - sőt 
vonat - autóbusz kombinációban is 
használható - a nyugdíjas utalványok 
tulajdonosainak nyújtott 50-90%-os 
kedvezmény is 

—33%-os kedvezmény illeti meg a 
26 éven aluli fiatalokat, míg az óvo-
dáscsoportokat és létszámtól függően 
kísérőiket 90%-os kedvezmény illeti 
meg. 

—A Balatonra igyekvőknek jó hír, 
hogy 2002 június 15-től szombaton és 
vasárnap Szeged és Tapolca között 
közvetlen vonat is közlekedik augusz-
tus 25 -ig. A vonatról Székesfehérvár 
állomáson történő átszállással a déli 
part is jól megközelíthető. 

—Egyes kiemelkedő országos és 
nemzetközileg is jegyzett rendezvény-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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re, kiállításra a vasúttársaság 33-
50%-os  menettérti utazási kedvez-
ményt is biztosít. Ezért érdemes ér-
deklődni a kedvezményekről még az 
utazás megkezdése előtt. A felsorolt 
kedvezmények a közkedvelt Inter 
City és Inter Pici vonatokra is érvé-
nyesek, csak a pótjegyet kell még 
megvenni az igénybevételhez.  

Akik a világjáráshoz a vonatot 
választják a belföldi kedvezmények-
hez hasonlóan, vonzó külhonra érvé-
nyes ajánlatok várják: 

—Az Inter Rail igazolvánnyal 
utazók 12 - 22 napig utazhatnak a 
kontinensen zónahatároktól függően. 
Akik legalább két zónába váltanak 
bérletet azok egy hónapig, élvezhetik 
a vonatozás örömeit, a nagy kalan-
dot. Az igazolvány tulajdonosai a 
nagysebességű vonatokat is igénybe 
vehetik pótdíj megfizetésével. A kor-
szerű igazolvány szolgáltatásait 26 
év alattiak és a náluk idősebbek is 
igényelhetik. 

—Vonattal - budapesti indulással 
- megközelíthető fontosabb üdülőhe-
lyek retúr - irányárai: Rijeka: 8. 450, 
Split: 11. 200, Zagreb: 5. 550, Bratis-
lava: 3. 250, Kosice: 9. 650, Poprád: 
8. 750 forint. 

KHT. hozzájárulását. A piac vezetője 
kijelentette, hogy a piacon belül rend 
van.  Kívül pedig nem az ő hatáskör-
ükbe tartozik a lakosság által is sérel-
mezett különféle (zaj, szemetelés, for-
galom zavarása stb.) rendezetlenség 
megszüntetése. 

A Széksósi út mellett létesítendő 
piaccal kapcsolatban a SZEBI RT. kép-
viselője ismertette a piac létesítésére 
létrejött –projekt társaság– által készít-
tetett  terveket és a beruházás előkészí-
tésének finanszírozásának jelenlegi 
állását. Szeged város részesedése a 
megalakult Kft-ben 25 %. Kiemelt 
szempontként kivánják kezelni Dorozs-
mát érintő piacra irányuló forgalom 
elterelését, melyhez forgalom felmérést 
is végeztettek, a már meglévő félkész 
Bordány–Zsombói utat összekötő út 
bővítésével és mindkét csatlakozási 
pontban körforgalom kiépítését terve-
zik. Terveikben figyelembe kívánják 
venni a közelükben épülő autópálya 
forgalmához való kapcsolódás szem-
pontjait is. A közelben lakók érdekében 
zajvédő fal létesítését tervezik. A jelen-
legi 12 hektáros területen a tereprende-
zési munkálatok vannak folyamatban. 
A beruházás befejezésének várható 

időpontjául az engedélyek beszerzésétől 
számított 3 hónapot jelölte meg. A léte-
sítményben 2100 négyzetméter csarnok 
létesül a kereskedők számára. Tervük-
ben szerepel a távlati igényeket is kielé-
gítő méretű árús helyek és parkoló ki-
alakítása.  

A Zsombói út melletti TSZ telepen 
épülő piac (Südfrucht Kft.) képviselője 
ismertette terveiket és az építkezés 
jelenlegi állását. Az alapközmű és 
tereprendezési munkálatok elkészül-
tek. 1 raktárcsarnok elkészült. Folya-
matban van első lépésben 3000 gk. 
befogadására alkalmas árushelyek és 
várakozó parkoló kialakítása. Tervük-
ben szerepel a bővülő igények kielégí-
tésére akár még 2000 gk. fogadására 
alkalmas hely kialakítása. Kiemelt 
szempontként kezelik a forgalomszer-
vezést. Utat nyitnak a Kettőshatár 
útra, ezzel kívánják elkerülni a lakott 
terület forgalmát. A jelenlegi piacról 
hajlandók átvenni a munkaerőt és a 
kereskedőknek árushelyet kínálnak 
különféle megegyezéses alapon. Haj-
landók a jelenlegi piac beléptető rend-
szerét átvenni. A közrend biztosítása 
érdekében állandó rendőri jelenlétet 
terveznek. Ígéretként hangzott el a 

Lakossági fórum a Dorozsmai Nagybani piacról (folytatás) 

sport és civil szervezetek támogatása. 
Szeged városának piaci részese-

désként 25%-os tulajdonrészt felkínál-
tak, tárgyalási alapként. A piac vár-
ható megnyitásának időpontjául júli-
us végét jelölte meg. 

A fórumon a lakosság részéről hoz-
zászólók keményen bírálták a jelenle-
gi piacon kialakult és annak környé-
kén fennálló tarthatatlan körülmé-
nyeket, és nem látnak esélyt a fennál-
ló problémák lerendezésére a jelenlegi 
piac bővítésével. Még ígéretként sem 
hangzott el a zaj és környezet védelem 
megvalósítása. 

A Széksósi út mellett létesítendő 
piaccal kapcsolatban aggályként el-
hangzott, hogy a jelenleg is különö-
sen a hétvégeken és turista szezon-
ban túlzsúfolt Dorozsmai átmenő 
forgalom fokozottan baleset veszé-
lyes és a lakosságra elviselhetetlen 
terhet róhat. 

Bízunk abban, hogy az AD-HOC 
bizottság a közgyűlés döntéséhez a 
Dorozsmai lakosság részére legmegfe-
lelőbb megoldást javasolja.  

 
Tímár Lajos 

—További speciális - egyéni, kis-
csoportos, csoportos - igényeket elé-
gítenek ki a BIJ, Euro Dominó, 
CityStar menettérti kedvezmények 
is, melyről - és a további bel - és kül-
földi kedvezményekről - az érdeklő-
dőket szívesen tájékoztatják a MÁV 
új, modern Menetjegyirodájában, 
ahol hétfőtől péntekig 9 és 18 óra 
között várják az utazás szerelmeseit. 
(Szeged, Tisza L. krt. 28-30, az Anna 
kútnál) 

Telefon: 62/542-666, Internet: 
www.mav.hu  

Akik megvették menetjegyüket 
és helyjegyüket - amelyet akár két 
hónappal előbb is megtehetnek, hogy 
ne kelljen sorban állással tölteni az 
időt - július 10 - én szerdán az 52. 
Vasutasnap rendezvénysorozatának 
keretén belül az Igazgatóság épüle-
tében délután négy órától ingyene-
sen megtekintheti a Vasúttörténeti 
Alapítvány kincseit, a terepasztalo-
kat, a működő vasútmodelleket, de a 
vasúti üzemirányító-központ munká-
jába is bepillanthat. Este héttől az 
épület parkjában fúvószenei koncert, 
majorette - bemutató, varázslatos 
szintetizátorzene és diaporáma - 
bemutató szórakoztatja az érdeklő-

Vasúttal, természetesen (folytatás) 

dőket. A szervezők a jótékony célú 
rendezvényre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! A Nyílt Nap láto-
gatói már érdeklődhetnek a Debrece-
ni Virágkarneválra augusztus 20-án 
induló különvonat menetrendjéről is, 
amelyre minden itt felsorolt kedvez-
ményt igénybe lehet venni.  

Szentes Bíró Ferenc 

Töprengés 
 
Boldog-e az, ki míg más 
könnyzik, ő nevet, 
boldog-e az, kit nem visz 
el érzés, olykor a 
fellegekbe is. 
Boldog-e az, aki felszáll a 
felhők fölé, - mert teheti –  
de nem rajongja azt. 
Boldog-e az, akit nem ragad meg egy 
szép pillanat, 
Boldog-e az, akit nem nyűgöz 
le a tenger, csak mert így 
divat, négerbarnára sütkérezik, 
boldog-e az, akit csak érdek 
fűz valakihez, 
 
S boldog-e az, aki nem vette 
észre a szerelmet? 
 

S.G.C. 
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Nyáron is színházban 
Bár a kőszínházi 

évadnak vége van, még-
sem maradunk színda-
rabok nélkül. 

A Szegedi Szabadtéri 
Játékokon tizenegy elő-
adást nézhetünk meg. A 
nyitómű a III. Richard 
Kulka Jánossal, a drámát 
Valló Péter rendezi. A 
musical kedvelői két da-
rabot láthatnak, a Made 
in Hungariát Fenyő Mik-
lóssal és az Evitát Nyári 
Szilviával. A táncra vá-
gyók megtekinthetik a 
Purim, avagy a sorsvetést a Győri 
Balett – Budapest Klezmer Band tol-
mácsolásában, a „Bábeltorony” – nép-
tánc gálát, és csemegeként az Ukrán 
Virsky Balett előadását. Az opera sze-
relmesei a Carmenben gyönyörködhet-
nek. A könnyedebb műfajt képviseli a 
Dóm Dixie Gála, az Operett Gála és a 
100 tagú cigányzenekar – a Boban 
Markovic Orkestar. Az idei szuper-

k o n c e r t e n  E n n i o 
Morricone saját műveit 
vezényli. 
Aki a forró nyári estéken 
inkább vígjátékon szóra-
kozna, látogasson el a 
Fürdőudvarba, ott kedvé-
re válogathat olyan dara-
bok közül, mint Az úr 
vadászni jár Trokán Pé-
terrel, Straub Dezsővel, 
Sztankay Istvánnal, A 
csúnya lány Nemcsák 
Károllyal, Szacsvay Lász-
lóval, Szex a lelke minden-
nek Csala Zsuzsával, Har-

sányi Gáborral, A házasságlevél 
Besenczi Árpáddal, Schütz Ilával, Mese 
habbal Bencze Ilonával, Gryllus Dorká-
val, Leszállás Párizsban Nyertes Zsu-
zsával, Sáfár Anikóval, Ki gyereke va-
gyok én? Rácz Ritával, Sarádi Zsolttal, 
Flamenco show, Fábry Sándor műsora 
és Cyrano-musical Pintér Tiborral és 
Janza Katával. Jó szórakozást! 

Zsófia 

Színházaló 
Dömötör-díj 2002. 

 
Június 1-jén negyedik alkalommal 

osztották ki a Szegedi Nemzeti Szín-
házban a Dömötör-díjakat. A tíz kategó-
ria három-három jelöltjéről a művészek 
ajánlásával egy kuratórium dönt, a 
nyertesre a közönség szavaz. A színházi 
dolgozók megválasztják az évad művé-
szét és háttérmunkását is. Minden év-
ben kiosztják az életmű-díjat is. A díja-
kat gálaműsor keretében adják át. 

Az idén az 1920-as évek Amerikájá-
nak füstös bárjainak hangulatát idézték 
fel Janik László rendezésében. A két 
műsorvezető az idén is Müller Júlia és 
Janik László volt. Sztárvendégekben 
sem volt hiány: a Four Fathers 
gospelleket adott elő, Janza Kata Nicole 
Kidman és Robbie Williams közös szá-
mát énekelte el Sarádi Zsolttal. A mű-
sorban Korognai Károly igazgató úr is 
fellépett. A díjazottak: 

-az életműdíjas Karikó Teréz ope-
raénekesnő 

-az évad művésze Borovics Tamás 
színművész 

-az évad háttérmunkása Stefanik 
Sándor ügyelő 

-a legjobb női főszereplő Szabó 
Gabi - A salemi boszorkányok 

-a legjobb férfi főszereplő Pataki 
Ferenc - Equus 

-a legjobb női mellékszereplő Főző 
Ditta - A salemi boszorkányok 

-a legjobb férfi mellékszereplő 
Sarádi Zsolt - Szentivánéji álom 

-a legjobb rendező Alföldi Róbert - 
Szentivánéji álom 

-a legjobb operaénekesnő Vajda 
Júlia - Figaro házassága 

-a legjobb operaénekes Bede-
Fazekas Csaba – Simon Boccanegra 

-a legjobb jelmeztervező Papp Janó 
- A salemi boszorkányok 

-a legjobb díszlettervező Rózsa 
István - A salemi boszorkányok 

-a Harmónia-díjat a Kamara-
Tantusz műszak kapta. 

Zsófia 

Szabadtéri a színpadról 
Teljesült az egyik álmom: meghall-

gatásra mehettem a színházba, a 
Carmenbe kerestek énekkarosokat! 

Május utolsó hetében már nem 
bírtam magammal, mert a telefon a 
meghallgatás időpontjáról egyre csak 
késett, a próbákat pedig június végéig 
be kellett fejezni. Június első hetében 
végre ott ültem az ötödik emeleti fo-
lyosón a fullasztó melegben tucatnyi 
sorstársammal. Háromra mentünk, de 
csak öt óra körül sikerült bejutni. A 
teremből minden dal és skála kihal-
latszott, többször arra gondoltam, 
hogy hazamegyek, de akkor mindig 
jött valaki, aki helyreállította az önbi-
zalmamat. Egy hét múlva behívtak 
szerződéskötésre, ami két teremben 
zajlott. Az ügyintézés menete: 1. szoba 
– névsor, próbarend, 2. szoba - a felté-
telek, kották, folyosó – szerződés kitöl-
tése, 1. szoba – aláírás, pecsét, 2. szo-
ba – másik aláírás, pecsét, 1. szoba – 
egy példány leadása. Természetesen 
mindenhol hosszú sor, kevés szék, 
fullasztó meleg. Röpke két és fél óra 
alatt ezt is sikerült elintézni, és a Car-
men és az Ennio Morricone koncert 
énekkari tagjának érezhettem ma-
gam. 

Azóta szinte naponta járok szín-
házba és egyéb próbahelyekre, mert 
110 ember nem fér el a hatodik emele-
ti próbateremben, főleg ha éppen tán-
cosok öltöznek ott. A próbaterem abla-

kait nem lehet kinyitni, vagy a hőség-
től, vagy a nem létező ventilátor által 
felkavart portól lehet megfulladni. A 
közös problémák összekovácsolják a 
csapatot. 

Az első ijedséget az okozta, hogy 
június végére fel kellett mondani a 
műveket – kívülről, ez szerencsére 
később kottából is elég volt – egy hét-
tel hamarabb. Az első próbákon csak 
kapkodtuk a fejünket, mert a színházi 
énekkari tagok már tucatszor énekel-
ték, mi pedig azt sem tudtuk, hogy 
melyik oldalon vagyunk. Két hét múl-
va ők turnézni mentek, végre szépen 
lassan elkezdhettük megtanulni – 
felmondás előtt három nappal – a kó-
rustételeket. 

A Morriconéből csak egy számban 
vagyok benne, a „nép hangjában”, de a 
nép hangja teljesen más ritmusban 
szól, mint a nagy kórus, a legmaga-
sabb hangok majdnem meghaladták a 
hangterjedelmemet. 

A nehézségek ellenére nagyon sze-
retem ezt csinálni, a szervezési prob-
lémákra már oda sem figyelek. Öröm-
mel jelenthetem, hogy sikerült min-
dent megtanulni, de a „mesterek” csak 
ezután érkeznek külföldről, úgyhogy 
még számos meglepő fordulatra szá-
míthatok. 

A történet folytatódik… 
 

Zsófia 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Nyár, pihenés, 
erőgyűjtés 

 
Ebben a felgyorsult világunkban 

nem csak a pap tanul holtig – aho-
gyan a régi mondásból ismerős – 
hanem mindenkinek tájékozódnia 
kell, hogy ne legyen kiszolgáltatva a 
hangzatos és célzatos félretájékozta-
tásnak. Természetesen nem lehe-
tünk mindannyian  szakemberek a  
„bankszférában” és a politikában ( = 
a közélet alakításában), de valami-
lyen tájékozottságra szert kell tenni, 
hogy döntéseinket emberi és keresz-
tény szellemben, az igazságnak meg-
felelően hozhassuk meg, és lehetőleg 
ne jussunk a „széltől lengetett nád-
szál” sorsára. A család dolgaiban 
viszont már sokkal inkább kell szak-
emberré válni, lehetőleg mind-
annyiunknak. 

 
Az Új Ember katolikus hetilap 

írásai közül két nem könnyű tanul-
mányt és egy elgondolkodtató írást 
adunk közre. Kérem, ezt ne akkor 
tessék elolvasni, amikor csak 10 per-
cem van rá, hogy átfussam, hanem 
lehetőleg pihenten, átgondolva, egy-
mással megbeszélve. Érdemes elvin-
ni a szabadságra, hogy ott nyugod-
tan tegyük magunkévá gazdag mon-
danivalóját. Életünk meghatározó, 
fontos területévé vált mindhárom 
téma. Egész évben jótékonyan hat 
magatartásunkra, ha ezeket az okos, 
keresztény emberi gondolatokat ma-
gunkévá tesszük. 

 
Mindenkinek lélekben-testben, a 

család baráti- és szeretetközösségé-
ben megújító nyári szabadságot kí-
ván: 

 
Mádi György 

plébános 

Született tekintély? 
Két jóravaló kamasz fiú beszélge-

téséből jutott fülembe pár szó. 
—Tudod, én úgy tudnám tisztelni 

az öregemet, csak egyszer hallanám 
tőle, hogy bocsánat, tévedtem. Pedig 
különben jó fej, de hát mindig neki 
van igaza. 

Ha ismertem volna az apát, talán 
felkeresem, hogy elbeszélgessek vele. 
Az is lehet, hogy felhördülne: 

 
—De hát ha elismerem a tévedése-

met, oda apai tekintélyem! 
—Ellenkezőleg! – mondanám. – 

Akinek „mindig igaza van”, az veszti 
el tekintélyét. Mert elárulja, hogy 
igazában nem érvekre, ismereteire 
épít, nem is kíváncsi a másik érveire. 
Azt hiszi, hogy családapaként ő szüle-
tett tekintély, ezért mindig igaza van. 

Vége az apai tekintélynek? Valaha 
egy gyerek el sem képzelhette, hogy 
apjával szemben neki is lehet igaza. 
Most pedig már oda jutunk, hogy a 
gyerekek még apjukkal is képesek 
vitatkozni. Felfordult világ – gondol-
hatja valaki. 

 
Nem felfordult, csak nagyot válto-

zott a világ. Szerencsére azonban nem 
maradtunk bibliai példa, támasz nél-
kül. Vegyük például a Szent Családot. 
Bármily meglepően hangzik: ez a gyö-

keresen más körülmények között élő, 
patriarkális család a mai modern csa-
ládoknak is példaképe lehet. 

Nagyon is „modern” ez a Szent 
Család. József a kenyérkereső apa – 
nem édesapa, csak nevelőapa. Mária – 
a korabeli asszonyoktól merőben elté-
rően – önálló hivatással rendelkező 
„emancipált” nő, a Megváltó édesany-
ja. És a Gyermek? A tizenkét éves 
Jézus bibliai története mutatja leg-
szebben, mennyire önálló, mennyire 
túlnő a családi kereteken, hiszen az 
„Atyja dolgaiban kell lennie”. És még-
is együtt volt az a család mindaddig, 
amíg hivatását be nem töltötte. És 
ilyen „modern” körülmények között 
volt nyilván tekintélye Szent József-
nek, hiszen apai, nevelői tekintély 
nélkül nem lehet nevelni. 

Mai édesapák! Ha nehéz is elfo-
gadni, próbáljuk meg élni a párbeszé-
det! Érvekkel feleségünk, kicsi és na-
gyobb gyermekeink tiszteletével még-
sem tutyimutyi módon, hanem elve-
ink határozott képviseletével megta-
lálni a már-már elveszettnek hitt te-
kintélyünket, és vele pótolhatatlan 
helyünket a családba. 

R. P. 
 

(Új Ember, 2002. június 16. 
Családi mellékletből.) 

Láthatóvá válik-e Krisztus arca? 
„Az egyház ne politizáljon! Az egy-

házak szerepe nem a hatalmi harcok-
ban való részvétel!” – írták az ilyen és 
hasonló szentenciákat az elmúlt he-
tekben bizonyos publicisták, akiket, 
saját állításuk szerint, a demokrácia 
iránti aggodalom vezérelt. Egynémely 
politikus, valamint közíró különösen 
durva és kioktató sorai – amelyek 
idézésétől most eltekintünk – talán 
valami más iránti aggodalomról is 
tanúskodnak. „Munkatársaink részt 
vettek miséken” – indította összeállí-
tását az egyik napilap, s arról igyeke-
zett beszámolni, hogyan folyt ország-
szerte a „választási kampány Isten 
házában.” „Egyházi iskolákban fanati-
zált diákokról” írt a sajtó egy része, 
ilyen témájú riportokat láthattak a 
kereskedelmi televíziók nézői. (Vajon 
ezek szerzői a szétesett családok okoz-

ta veszélyekre, a pénzhajsza, a piac- 
és a médiavilág befolyása vagy éppen 
a szülők alkoholizmusa, az erőszak, a 
pornográfia, a „plaza-műveltség” koc-
kázataira is ilyen érzékenyek?) „Az 
egyház visszaforgatná az idő kerekét” 
– állította egy „független szakértő”, és 
a papság „szereptévesztésének veszé-
lyeire” figyelmeztetett. Sorolhatnánk 
tovább, ám ennyi is elegendő annak 
belátásához: miért olyan fontos, hogy 
egyházunk kommunikáljon. Közérthe-
tően, folyamatosan és igazul. Kommu-
nikáljon vallásos és világi környezet-
ben egyaránt, és hangja ne csak az 
övéihez, hanem a kívülállókhoz is 
jusson el. Derüljön ki, hogy egyhá-
zunknak nemcsak az igehirdetés, ha-
nem az igazság szolgálata is feladata. 
Bármilyen nehéz is meggyőzni egy 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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„templomba kiküldött tudósítót” és 
olvasóját, el kell tudnunk mondani 
nekik, hogy különbség van a közhata-
lomban és a közéletben való részvétel 
között. El kell tudnunk mondani ne-
kik, hogy megszentelt templomaink a 
közélet imádságos színterei. Papjaink 
pedig – minden megkeresztelt ember-
rel együtt – Isten előtt felelősek a köz 
életéért és lelkéért egyaránt. 
(Egyébként sajnálkozhatunk, de csöp-
pet sem csodálkozhatunk egyik-másik 
lelkipásztorunk vagy pedagógusunk 
„közéleti sutaságán”. Túl sok a seb és 
túl kevés a megélhető közéleti tapasz-
talat.) 

Sokféle zavar, homályos ismeret és 
– a média által előszeretettel táplált – 
előítélet fedezhető fel az emberek gon-
dolkodásában. Fogalmazzunk szára-
zabban: a szocialista hatalom több 
mint négy évtizeden át hamis képet 
erőltetett a társadalomra arról az egy-
házról, amelyet minden módon diszk-
riminált. 

„A vallás magánügy” – mondták, s 
ez a hamis állítás remekül tartja ma-
gát az emelkedett toleranciájukkal 
nap mint nap büszkélkedő pártokban 
és szellemi körökben egyaránt. Türel-
mes és tisztázó párbeszédre, olyan 
kommunikációra van tehát szükség, 

amelyben mi is megszólíthatjuk az 
embereket, amelyben megmutathat-
juk, hogy ez a világ mégiscsak különb 
hely, az élet mégiscsak nagyobb sza-
bású „dolog” annál, mint amilyennek 
látszik. Olyan kommunikációra, 
amellyel a kereső embereket elvezet-
hetjük a hit küszöbéig, amellyel iga-
zoljuk, hogy a remény és a jóság való-
ban érték, s hogy az irgalom mindent 
megelőz. 

Hisszük, hogy lassanként megvál-
tozik a katolikus egyházról alkotott 
kép, és elkezd hasonlítani – nem egy 
idealizált, sosem létezőhöz – csak a 
valódihoz. Sokoldalú, a papságot és 
világi segítőiket összekötő (belső) 
információs láncra ugyanúgy szük-
ség van, mint a sajtón keresztül a 
külvilággal kapcsolatot létesítő tár-
sadalmi kommunikációra. E feladat 
teljesítéséhez ad eszmei támogatást 
a Tömegkommunikáció 36. Világnap-
ja is, amelynek középpontjába II. 
János Pál pápa az Internetet mint az 
Evangélium hirdetésének új fórumát 
állította. 

Szívesen írom le, hogy Európa 
keleti országai közül elsőként a Ma-
gyar Katolikus Egyház honlapja ké-
szült el a sajtóiroda korábbi igazga-
tója, Lukács László atya értő irányí-

tása alatt. S szinte magától értetődő 
ma már, hogy Egerben és Miskolcon 
megszólalt a Magyar Katolikus Rá-
dió és műsorát – a besugárzott régi-
ón túl, távoli országokban is – követ-
hetik az érdeklődő magyarok: az In-
terneten! 

Az elmúlt tizenkét esztendőben 
elkezdődött az a szellemi építkezés, 
amely a korszerű katolikus kommuni-
káció alapjainak megteremtését ered-
ményezheti. Ehhez kérjük testvéreink 
türelme mellett segítő közreműködé-
süket is. Ezt támogatja kezdeménye-
zéseivel a Tömegtájékoztatás Pápai 
Tanácsa és bátorítja a Szentatya is. 
Mostani üzenetének kérdése – a világ 
számítógépeinek millióin megjelenő 
képekből és hangokból álló galaxis 
által láthatóvá válik-e Krisztus arca, 
hallható lesz-e az ő hangja? – nem-
csak az internetre, a katolikus kom-
munikációnknak minden részére vo-
natkozhat. Az e kérdésre adott „igen” 
válasz teheti emberhez méltó terület-
té a világhálót csakúgy, mint a többi 
médiumot. Ahol ugyanis nincs hely 
Krisztus számára, ott az ember sem 
lehet otthon. 

 
Juhász Judit 

Az MKPK Sajtóirodájának 
igazgatója 

 
(Forrás: Új Ember) 

Láthatóvá válik-e Krisztus arca? (folytatás) 

Egyházzenei hónap Kiskundorozsmán 

Június 24. 
Keresztelő Szent 

János ünnepe 
 
A nyelvünkben máig élő Szent 

Iván név még föltétlenül a bizánci 
egyház kultikus befolyására emlékez-
tet. 

A nyári napfordulatot ősidőktől 
fogva valamiképpen minden nép szá-
mon tartja, és legtöbbször lángoló tűz 
gyújtásával ünnepli. Az archaikus 
európai képzetvilágot az Egyház bele-
építette az esztendő liturgikus rendjé-

2002 májusában ismét megrende-
zésre került Szegeden az egyházze-
nei hónap. Énekkarok, zenészek, 
szólisták, a város majdnem minden 
templomában tehetségükkel, tudá-
sukkal tolmácsolják a mai kor embe-
rének a régi és mai szerzők hitét, 
belső világát kifejező remekművei-
ket. 

Templomunkban idén már nem 
csak vasárnap az esti szentmisén 
lehetett hallgatni különböző szerzők 
énekkarok által szépen előadott mű-
veit, hanem hétköznap is az esti litá-
niák keretében sokszor csendültek 
fel a szent zene hangjai. Ez köszön-
hető annak, hogy nem is olyan régen 
felújították az orgonát, s ez lehetősé-
get teremtett különböző orgonamű-
vek bemutatására is. Önálló orgona-
zene mellett hallani lehetett orgona 
és fuvola, orgona és két hegedő, orgo-
na és énekkarok közös hangzásait. 
Öröm volt nem csak meghallgatni, de 
látni is az előadókon, hogy minden 
tudásukkal készültek, és ezt lehetett 
is érezni. 

Hálás szívvel köszönjük, hogy sok 

munkájuk mellett Dorozsmára is elju-
tottak, s maradandó élményekkel gaz-
dagítottak bennünket. 

Bízunk benne, hogy e nemes ha-
gyomány folytatódik, s jövőre is újabb 
zeneszerzők újabb műveit mutatják 
majd be a hívek számára és Isten di-
csőségére. 

 
Pócsai György 

be. 
Ismeretes, hogy az Egyház Szűz 

Márián kívül csak Keresztelő Szent 
Jánosnak ünnepli meg a test szerint 
való születése napját. Ennek oka az, 
hogy Máriának Erzsébetnél való láto-
gatása alkalmával az Üdvözítő közel-
sége miatt János is megszenteltetett 
anyja méhében. 

Az Írás szerint János hat hónappal 
előzte meg születésében a Megváltót. 
Nagyon kedvelt volt a régieknél az a 
párhuzam, amelyet Karácsony és Já-
nos születésnapja, illetve a napok 
csökkenése és növekedése között lehet 
vonni. 

Az egyházatyák szerint erre vonat-
kozik Jánosnak egyik mondása: „Neki 
növekednie, nekem pedig kisebbed-
nem kell.” 

A pusztába, néptelen vidékre te-
lepült, illetőleg a monasztikust, ma-
gányt kereső szerzetes közösségek 
szívesen választották Jánost védő-
szentjüknek. Úgy tűnik, hogy az Ár-
pád-kori Magyarország gyepűhatárá-
nak János tiszteletére emelt monos-
torai, templomai hasonló megfonto-
lással helyezték magukat az Ő oltal-
ma alá. 

 
Pócsai György 
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Varázslatos csuhébabák 

Szobanövényeink 

Rovarevő növények 
 
Ezeket a növényeket kevesen is-

merik, és egy kis mítosz is övezi őket. 
Nem túl sok lakásban találhatók meg, 
ennek oka, hogy nem szokványos bá-
násmódot igényelnek. 

A „húsevő” növények kényszerűség-
ből szoktak rá a rovarevésre. Mocsaras 
vidéken élnek, ahol a talajból hiányzik 
a testük felépítéséhez nélkülözhetetlen 
tápanyag, a nitrogén. A földben nem 
találtak, ezért a föld fölött keresték az 
éltető anyagot. A mocsarak környékén 
hemzsegnek az apró rovarok, azok 
testéből megszerezhető a fontos táp-
anyag, ezért csalafinta csapdázási 
módszereket dolgoztak ki. 

Közülük talán legismertebb a Vé-
nusz légycsapója: levelei kétfelé osz-
tottak, szélük tüskékben végződik, a 
felső felületük fényes, ami a rovarokat 
kíváncsivá teszi. Rászállnak a levélre, 
ami összecsukódik, és rabul ejti őket. 
A levél sejtjeiből áramló emésztőnedv 
segítségével néhány nap alatt a nö-
vény hozzájut a tápanyaghoz. Az is 
előfordul, hogy haszontalan anyag 
kerül a levélbe, vagy ha az ujjunkkal 
hozzáérünk, olyankor is összecsukó-
dik, de fél óra múlva ismét kinyílik. 

A Kancsóka, ahogy a neve is mu-
tatja, kancsókat készít az áldozatai-
nak. A kancsó alján víz gyűlik össze, 
ami itatóként csalogatja magához a 
rovarokat. 

A Hízóka vaskosra hízott levelei 
ragadós mirigyszőrökkel borítottak, a 
rászálló rovar beleragad. 

A Kürtvirág levelei kürtként ma-
gasodnak ki a földből, bennük illatos 
nektár gyűlik össze, a torkoskodó ro-
var azonban örökre a levélkürt foglya 
marad. 

A Harmatfű levelének egész felüle-
tét borító mirigyszőrök végén ragadós 
nedv gyűlik össze, ami foglyul ejti a 
rovarokat. 

A rovaremésztő növények páraigé-
nyesek. A lakásban üvegballonban, 
vagy akváriumban teremthetünk 
megfelelő körülményeket számukra. 
Tiszta tőzegbe ültessük őket, havonta 
egyszer a kifejlett levelekre csipesszel 
h e l y e z z ü n k 
egy gombos-
tűfejnyi nyers 
húst, vagy 
apró rovart. 
Természete-
sen a tőzeg 
mindig le-
gyen nedves. 

 
Kocsisné 

Lajkó Éva 

Óvodai körzetünk gondnokaként 
dolgozik Bartha Lászlóné. Jeles na-
pok alkalmával egy-egy természetes 
anyagból készült dísztárgyat hozott 
be az óvodába mutatóba. Tevékeny-
ségét ismerjék meg röviden.  

Három évvel ezelőtt az Alkotó-
házban vett részt egy gyékényfonó- 
és szövő tanfolyamon, majd csuhé-
tárgyak készítésével próbálkozott. 
Így született meg az első csuhé ba-
ba, majd a második, harmadik, so-
kadik. A kukoricacsuhéból csodála-
tos dísztárgyakat lehet varázsolni 
egy kis tehetséggel, szorgalommal, 
az alkotás örömével. Készült már 
kalapos hölgy kisleányával, télapó, 
boszorkány, éneklő leány furulyázó 
fiúval, anya gyermekeivel, betlehe-

Mozgókép 
Mi van a hálóban? 

 
Újra pókember-lázban ég a világ. 

A film bevételei csúcsokat dönt, az 
effektusok teljesen beleolvadnak a 
filmbe, dinamikus, sodró cselekmény, 
minden idők legjobb képregény-
feldolgozása. – Ilyeneket olvastam 
róla, már azóta vártam, amikor még 
Freddie Prinze Jr.-nak akarták adni a 
főszerepet. A csodálatos Pókember 
már tíz éve része az életemnek, ezért 
mindenképpen megnéztem a filmet. 

Annak az előadásnak, amelyikre 
én beültem, a bevétele éppen nem 
döntögette a csúcsokat, húsz alá te-
szem a nézők számát. Szeretem az 
eredeti hangjukon nézni a filmeket, de 
most örültem, hogy szinkronizált volt, 
mert a helyemről nem láttam a vá-
szon alját. A szereplőket már fél éve 
megnéztem az Interneten, talán ezért 
fogadtam eleve gyanakodva az egé-
szet, mert az általam ismert figurák 
csak nevükben hasonlítottak a színé-
szekre. Előre féltem, hogy nem sok 
köze lesz a képregényhez, de hogy 
alapvető dolgokat megváltoztassanak. 
A zöld manónak megbocsátható, hogy 
nincs vörös göndör haja, mert fősze-
replő, és Willem Dafoe tényleg szenzá-
ciós. Tobey Maguire sem tehet arról, 
hogy kék szeme van barna helyett, és 
az esetlen középiskolás szerepe is jól 
áll neki, de Peter Parker felnőve a nők 
kedvence lesz, ezért remélem, hogy 
nem folytatják a filmet, vagy folytat-
ják, de egy jobb pasival (lásd Batman 
– bár csak az első két rész hasonlított 
a képregényhősre). A mellékszerep-
lőknél viszont figyelhettek volna arra, 
hogy egy kicsit jobban hasonlítsanak 

az eredetire, hiszen biztos több alkal-
mas ember közül választhattak volna. 
Egy vörös, göndör hajú Harryt, aki 
egy kicsit szerencsétlenebbül néz ki, 
vagy egy szőke (és nem fekete!) Flash 
Thompsont, kopasz, és nem hosszú 
hajú pankrátort, nem kopasz és nem 
kövér Robbiet, soványabb May nénit, 
kövérebb, őszebb Ben bácsit. Mary 
Jane személyiségét pedig nem kellett 
volna összekeverni Gwen Stacieével, 
akit a zöld manó megölt. 

Peter Parker fizika-kémia zseni, 
ezért tudta elkészíteni a hálóvetőit, és 
a hálópatronokat. A filmben itt követ-
ték el a legnagyobb hibát: a háló köz-
vetlenül a csuklóból jön ki, mindenféle 
szerkezet nélkül. Pókembernek tehát 
szövőszemölcsei nőttek! 

Végigbosszankodtam a filmet, mi-
közben a mellettem ülő 10-13 éves 
kisfiúknak na-
gyon tetszett. Ők 
akkor születtek, 
amikor a képre-
gényt kiadták 
Magyarországon. 
Ők nem tudhat-
ják, hogy mi volt 
azokban a képre-
gényekben, és én 
sem ismerem a 
negyven évvel 
ezelőtti amerikai 
számokat. De 
most már értem, 
hogy miért nem 
tetszett a Harry 
P o t t e r - r a j o n g ó 
ö c s é m n e k  a 
könyvből készült 
film! 

 
Zsófia 

mi család, szakajtós hölgy, malac, 
virágok, karácsonyfadíszek. 

A kosárfonás titkait Szalmáné 
Böröczki Ágnestől ismerte meg, aki 
rábeszélte, hogy jelentkezzen a 
Csongrád Megyei Közművelődési 
Tanácsadó Központ által megrende-
zett kiállításra a csuhé babákkal. A 
zsűri mindhárom benyújtott termé-
ket elfogadta, így munkái a bemuta-
tott fotóhoz immáron zsűrizett ipar-
művészeti termékként ismerhető 
meg. 

Kívánom, hogy tehetségét és 
szerénységét még sokáig őrizze 
meg. 

 
 

Pappné Sörös Julianna 
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Szabó István 

autóvillamossági műszerész 
 

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

 
 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Tanszervásár! 

Július 15-től szeptember 7-ig iskolaszerek (füzetek, iskolatáskák, tolltartók, ce-
ruzák, tollak, radírok, hegyezők stb.) 15-20%-os kedvezménnyel kaphatóak! 

DÉLI APRÓ hirdetésfelvétel! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

U N G I   B t . 
Műszaki szaküzlet 

—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimmering, szénkefe 

—Villanyszerelési anyag 
—Elem, izzó, asztali elosztó 

—Porszívókhoz papír porzsák 
—Vasaló, hajszárító, hajsütő 
—Negatív film, videokazetta 
—Szerszám, autó hangszóró 

—TV-videó csatlakozó vezeték 
—Fülhallgató 

Dorozsmai út 143. Tel./fax: 62/460-149 

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. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Keresse akciós 
baromfi tápok! 

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 400 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 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
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 tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

 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 

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

T. Kutyatartók! Kutyák veszettség elleni 
kötelező védőoltását lakásomon, rendelőmben 
vagy tartási helyükön (háznál) minden nap 
(hétvégén is) hatósági áron, és hatósági 
bélyegzővel vállalom. 
Dr. Komáromi János szakállatorvos 

Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Rendel: hétköznap 8-9. 
Polgármesteri Hivatal, Dorozsma 
Bejelentkezés személyesen vagy 

telefonon: 463-038. 
Mobil: 06 30 9723-016 egész nap. 

 

Minden fajta állat gyógykezelése, 
védőoltása, szaktanácsadás. 
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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

 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. 
 

5l-es üdítők 3 ízben 299,- 
0,7l gyümölcslikőr vodkák 665,- 
Üveges Arany ászok 109,-  
 +üveg 
0,5l Rubin Cherry 429,- 
0,5l Dobozos Arany ászok 139,- 
1 zsugor - 24 db - vásárlása esetén  129,- 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

Kínai Áruk 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Akciós női térdnadrágok 888 Ft-ért. 
Női ruhák 800 Ft-ért. 
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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 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, Kocsisné Lajkó Éva, Pappné Sörös Julianna, S. 
Grandpierre Cecilia, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szentes-Bíró Ferencné, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 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 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

 Lakás, épület és társasház biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 

Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

MOTORKERÉKPÁR-, 
KERÉKPÁR– és MEZŐGAZDA-

SÁGI GÉPEK JAVÍTÁSA 
Perecz László műszerész 

Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 
 62/460-733; Mobil:  06 30 2936470 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd és Húsüzem 

 

Várunk minden kedves régi 
és új vendéget a vágóhíd 

boltjában, AKCIÓS árainkkal! 

Csontos karaj 780 Ft/kg-tól 
Csontos tarja 663 Ft/kg 
Csont nélküli tarja 762 Ft/kg 
Comb 717 Ft/kg 
Oldalas 559 Ft/kg 
Dagadó 663 Ft/kg 
Lángolt kolbász 780 Ft/kg 
Füstölt disznósajt 573 Ft/kg 
Füstölt májas 645 Ft/kg 

  

A minőségben biztos lehet!  

Ezt tegye el! 
 

ÁRPA, BÚZA ARATÁST 
vállalunk Dorozsmán és 
környékén szállítással 

együtt. 
 

1 kh: 8000,- Ft 
1 ha: 14 000,- Ft 

Szállítás: 3000,- Ft/kocsi 
 

Bejelentés: 06 20 9673515 
62 432-154 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Július 20-án 

Dorozsmai 

Utcabál 
Esönap: 

július 27-én. 

Bányai Attila

Zsuzsi divat 
ajánlata! 

 

Nyári ruhák S-XXL méretig 
és EXTRA méretű 

fürdőruhák érkeztek! 
Július 1-től rendkívüli nyári 

vásárral várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 
Szeged, Vadliba u. 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-18, 
Szo.: 8-12 

Tel.: 461-306 


