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Egyhangú szavazással döntött a kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola diákönkormányzata, hogy jelképesen örökbe fogadnak 
egy Sri Lanka-i árva gyermeket Fotó: Karnok Csaba 

Szegeden eddig már ezer magánszemély, 
cég, szervezet, csoport csatlakozott a Bap-
tista Szeretetszolgálat Fogadj örökbe! prog-
ramjához, amelyben egy cven át havi há-
romezer forinttal támogatható egy-egy 
gyermek a délkelet-ázsiai, szökőár sújtotta 
térségben. A támogatók sorába lépett a 
kiskundorozsmai Orczy István Általános 
Iskola diáksága és a női klinika gyerinck-
ágyas osztálya is. 

Egyszerre lendült valamennyi kéz a magasba 
a kiskundorozsmai Orczy István Általános 
Iskola diákönkormányzatának legutóbbi ülé-
sén. A gyerekek arról döntöttek: jelképesen 
örökbe fogadnak egy Sri Lanka-i, árván ma-
radt kisgyereket, s egy éven át gondoskodnak 
róla. A Baptista Szeretetszolgálat felhívására 
az iskola igazgatónője, Kádár Mihályné hívta 
fel a diákok figyelmét. 

- Nem lehet könnyű az emberek élete a 
szökőár sújtotta országokban - magyarázta a 
diákönkormányzat egyik tagja, a 7. osztályos 
Tapodi Máté. - Már kaptunk a szeretetszol-
gálattól egy levelet, s elkezdtük gyűjteni a 
pénzt. A támogatottunkat egyelőre csak egy 
szám jelzi, fotót még nem kaptunk róla, s a 
nevét sem tudjuk. Később viszont, ha már 
személyesebbé válik a kapcsolat, csomagot is 
küldünk a kisgyereknek. Édességet, kabalát, 
hungarikumot tennénk a csomagba. 

ö r ö k b e f o g a d á s 
v i l á g s z e r t e 
A Baptista Szeretetszolgálat Fogadj örök-
be! programjára jelentkezőket regisztrál-
ják, majd értesítik őket a teendőkről. A je-
lentkezők nagy létszáma miatt egy-két 
hetet is várni kell az örökbefogadással 
kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló le-
vélre. A szolgálat programja a délke-
let-ázsiai szökőár kapcsán lett országo-
san ismert, ám évek óta működik, s nem 
csak Sri Lankán, hanem a Vajdaságban, 
Erdélyben, Kambodzsában, Nyugat-Sza-
harában, Iránban is támogatható egy-egy 
gyermek. A programról a www.fogadjorok-
be.hu honlapon olvasható bővebb infor-
máció. 

A diákönkormányzat képviselői azt is el-
mesélték, az egész iskola az ügy mellé állt. 
367 gyerek tanul az Orczyban, fejenként tíz 
forintot fizetnek be, akad azonban olyan di-
ák, aki többet is ad. Vasné Borbás Andrea, a 
diákok felnőtt segítője elmondta, ha több 
pénz gyűlik össze, még egy gyermekről fog-
nak gondoskodni. Az iskolában természete-
sen senkit nem köteleznek arra, hogy részt 
vegyen a támogatásban, de a diákok szívesen 

segítenek. Akadt olyan szülő, aki azt vállal-
ná, hogy egy hónapra vendégül látná a Sri 
Lanka-i kisgyereket. 

Debreceni István, a Baptista Szeretetszol-
gálat médiareferense elmondta, a havi há-
romezer forintból egy gyermeknek élelmi-
szert, vitaminokat, ivóvizet, ruhákat, taka-
rót, tanszereket tudnak biztosítani. A cél az, 
hogy legalább egyéves támogatást vállaljanak 
az örökbefogadók, ugyanis legalább ennyi idő 
kell, hogy az árván maradt kicsik túljussanak 
a krízisen, a sorsuk megnyugtatóan rende-
ződjön. 

A szegedi egyetem női klinikájának gyer-
mekágyas osztálya is örökbefogadott egy Sri 
Lanka-i árvát. Csiki Szilvia diplomás ápoló 
10 éve dolgozik az osztályon, ő javasolta 
munkatársainak, fogjanak össze, segítsenek. 

- Hallottam a Baptista Szeretetszolgálat 
felhívását, s úgy gondoltam, ez a leghatéko-
nyabb: az adomány kézből kézbe jut. Tízen 
fogtunk össze, nekünk a 300 forint igazán 
nem nagy összeg, de sokat jelent egy kisgyer-
meknek. 

A szeretetszolgálat Fogadj örökbe! prog-
ramjába magánszemélyek, politikusok, cé-
gek, baráti társaságok, civil szervezetek je-
lentkeztek. Országszerte 11 ezren, Szegeden 
több mint ezren vállalták a jelképes örökbe-
fogadást. 

N Y E M C S O K ÉVA 

Havi háromezer forint egy Sri Lanka-i gyermek teljes ellátására elegendő A hónap könyve 

Szegedi bölcselkedők 

tanároktól ajándékozott könyv-
tárból könyveket vett ki olvasás 
végett, azokból kivonatokat ké-
szít és miután a dolgozatokat ki-
javították, azokat erre a célra ké-
szített könyvbe megörökítés vé-
gett beírja.' 

Az első évben az önképzőkör 
legszorgalmasabb tagjai Kleé 
Károly, Mészáros Lajos, Adler 
Rudolf, Kubovits Ferenc, Posego-
vits Antal voltak. Tőlük találha-
tó a legtöbb írás a kéziratos év-
könyvben. A társaság könyvtáro-
sa, majd termékeny tollú tagja 
volt Schlauch Lőrinc, a későbbi 
nagyváradi püspök és bíboros. A 
tanulók neve ugyancsak idegen 
hangzású, mégis: a magyar nyelv 
művelését vállalták lelkesen. 

A magyar múlt, a történelem a 
tárgya a legtöbb írásnak, Szeged 
csak áttételesen ihlette meg az if-
jakat. 

SZŐKEFALVI-NAGY ERZSÉBET 

TOK, CSUKA, P O N T Y — 
Mészáros Péter .Levél Szegedről' 
címmel írt versében így mutatja be 
barátjának a várost: 
„Hol Maros ömledező hullámit a' 
szőke Tiszával 

Összevegyíti virúl, tar nem alázta 
Szeged. 
Csak Tisza mentében zöldül fűz-' s 
nyárfa, de nem sok 
Mellynek szokta vízár mosni gya-
korta tövét. 
Tok, csuka, ponty, kárász és har-
csa vizében elég van 
Mellyet jól tudnak főzni magyar 
lakosi." 

2004 novemberében a szegedi 
könyvárverés kínálatában sze-
repelt egy kézzel írott, 306 szá-
mozott lap terjedelmű kötet, az 
egykori főgimnázium önképző 
körének első évkönyve. A mű-
velődéstörténeti jelentőségű 
ritkaságot szegedi közgyűjte-
mény, a Somogyi-könyvtár vá-
sárolta meg és ajánlja most az 
olvasók figyelmébe. 

A reformkorban a nemzeti mű-
velődés ügyéért nemcsak a haza-
fias érzelmű polgárság tevékeny-
kedett a cél érdekében különféle 
egyesületeket létrehozva. Az 
anyanyelv művelése az iskolák 
falain belül is lelkes pártolókra 
talált. Az önkcpzó-irodalmi tár-
saságok az általános műveltség 
mélyítése mellett a szónoklás 
művészetének fejlesztésére és 
gyakorlására is szolgáltak. Időn-
ként nyilvános üléseket is tartot-
tak, ahol felolvasásokkal, irodal-
mi, verstani kérdések megvitatá-
sával adtak számot tudásukról. 
A szegedi piaristáknál ez koráb-
ban is szokásos volt, de a diákok 
szereplése kizárólag latin nyel-
ven történt. 

1840. május 7-én alakult meg 
a szegedi piarista gimnáziumban 
Horváth Cyrill kegyesrendi tanár 
vezetésével az irodalmi önképző-
kör [A' szegedi Bölcselkedők Ol-
vasó Társaságai. A gimnázium 
két felső osztályából társult ta-
nulók részben saját költeménye-
ket írtak és a klasszikus latin 
szerzők, valamint a magyar iro-
dalom legkiemelkedőbb művei-
nek témáját dolgoz-
ták fel a saját tehet-
ségük szerint, rész-
ben idegen (latin, né-
met) nyelvből fordí-
tottak és olvastak fel 
heti gyűléseiken. Ta-
náruk, Horváth 
Cyrill a magyar iro-
dalomról, írókról, 
költőkről tartott elő-
adásokat a kör tagja-
inak. Félévente ren-
deztek nyilvános 
gyűlést, ilyenkor be-
mutatták a szorgal-
mas önképzés ered-
ményeit. 1841 őszén 
a gimnázium azt je-
lentette a Helytartó-
tanácsnak: ,Mintegy 
60 ifjúból álló irodal-
mi társaság áll fönn 
intézetünkben, 
amely a Társaság-
nak Horváth Cyrill-
től és a Főtisztelendő 

A kábítószer-fogyasztók egy része mentesülhet a büntetés alól 

Börtön helyett hasznosabb lehet a terápia 
Egy szegedi másodéves egyetemista 
egy szál marihuánás cigaretta miatt 
került bíróság elé. Neki szerencséje 
volt, megúszta, nem kapott börtön-
büntetést. 

A Szegedi Tudományegyetem egyik hall-
gatója, nevezzük Dénesnek, barátaival 
együtt szívott marihuánás cigarettát. 

- Könnyű kis bulinak indult az az este, 
az egyik haverom hozott marihuánás 
spanglit. Előtte életemben kétszer szív-
tam. Lebuktunk, előbb rendőrségi, majd 
bírósági ügy lett belőle. 

Dénesnek szerencséje volt, mert bár az 
is kábítószer-terjesztésnek számít, ha va-

laki a haverjának ad egy slukkot a spangli-
ból, ő választhatott: ha hat hónapig jár te-
rápiára, azzal megússza a börtönbünte-
tést. A fiatalember emellett döntött, és 
ma már hallani sem akar a kábítószerről. 
Örül, hogy az ügy nem törte derékba az 
életét. 

A büntető törvénykönyvet 2003 márci-
usában módosították, azóta a drogfo-
gyasztók egy része elkerülheti a börtön-
büntetést, ha az úgynevezett elterelést vá-
lasztja, vagyis legalább hat hónapon át 
rendszeresen jár terápiára. Ez lehet függő-
séget gyógyító kezelés, a kábítószer-hasz-
nálatot kezelő ellátás, vagy megelőző-fel-
világosító programban való részvétel. Az 

elterelést vállalóknak a részvételt okirat-
tal kell igazolniuk, ezt a terápia végén a 
kezelő intézet állítja ki. 

Szegeden az elterelést választók zöme 
nem kábítószerfüggő, csak kipróbálta a 
szert. - Hasznosnak tartom az elterelés le-
hetőségét - mondta Zelenai Károly, a sze-
gedi drogcentrum vezetője. - Az elmúlt 
évben 108-an kerültek hozzánk, s úgy vé-
lem, az egyszeri kipróbálókból kár lenne 
büntetett előéletűt faragni. Az eltereléssel 
eddig több száz olyan droghasználó került 
a megelőzés-felvilágosítás rendszerébe, 
akik eddig rejtve voltak előttünk, s más-
képp nem kerültek volna hozzánk. 

Zelenai úgy véli, az eltereléssel jóval ko-

rábbi fázisban be lehet avatkozni egy-egy 
fiatal életébe, minthogy egy drogos „karri-
er" elindulna. Másrészt a terápiák alatt 
olyan problémák is felszínre kerülhetnek, 
atnelyek kezelése nélkül kialakulhat a 
droghasználat. 

A szakemberek egyetértenek abban, 
hogy kár lenne büntetni azokat, akik egy-
szer-kétszer kipróbálták a drogot, de van 
rendes állásuk, iskolába járnak. Ezekben 
az esetekben a börtönbüntetés romboló 
hatása sokkal veszélyesebb, mint amit az 
adott fiatal elkövetett, a büntetés a cse-
lekményhez viszonyítva aránytalanul 
nagy. 

NY. É. 

Az európai 
alkotmányról 
Lapunk honlapján (www.delma-
gyar.hu) teljes terjedelmében ol-
vashatják azt a levelet, amelyet 
1o Leinen, az Európai Parlament 
Alkotmányügyi Bizottságának 
elnöke juttatott el szerkesztősé-
günkhöz az európai alkotmány-
ról (EA). A dokumentum arról 
tájékoztat, hogy az Európai Par-
lament elsöprő többséggel azt ja-
vasolja, mondjunk igent az euró-
pai alkotmányra, amely az esz-
mék, kultúrák és álmok európai 
könyve. Az EA 25 ország elkép-
zeléseinek kompromisszuma, az 
unió feladata pedig az, hogy biz-
tosítsa több mint 450 millió em-
ber jólétét és biztonságát. 

* 
S U Z U K I 

Történelmi számok a Magyar Suzukitói: 1686 

• 1,1 literes, 4 hengeres, 16 szelepes, 6 4 lóerős motor 
• ABS E B D - v e l 
• dupla légzsák 

• előfeszítős biztonsági övek elöl 

1 6 8 6 : B u d a v i s s z a v é t e l e 

• átlagfogyasztás: 4,9 liter 1 0 0 kilométeren 
• 3 év garancia 
• ingyenes Suzuki Mester + szolgáltatás 

egész Európában 3 évig 

CO^klbocsátás (kombinált): 119 g/km. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,91/100 km Egy csöpp energia. 


