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„Sok ember elmulasztja az apró örömöket, 
miközben arra vár, hogy eljöjjön a nagy boldogság.”         (Carla Diego dos Santos) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet 2006. január 31-ig  
ingyen! 

Részletek az 5. oldalon 

A megemlékezés napjai 

Október 23.: Forradalom 
és ellenforradalom 

 
Szerencsére olyan korba születtem 

bele, hogy az elemi iskolában október 
23-ról mint a hidegháborús világ legna-
gyobb forradalmaként emlékezhettünk 
meg, és nem mint hazaellenes összees-
küvők merényleteként oktatták nekünk 
történelemórán. Annak a generációnak, 
amely az 1980-as években született, már 
nem kellett egy letűnőfélben lévő totali-
tárius rendszer propagandaeszméit 
megemészteni. 

Ismert mindenki számára, hogy vol-
tak olyan idők, amelyekben forradalom 
helyett ellenforradalmat kellett monda-
ni. A kormánypropaganda részletesen 
beszámolt az állampolgárainak a „Ma-
gyar Népköztársaság államrendje ellen 
irányuló 1956 őszi ellenforradalmi tá-
madás részleteiről”. Nagymamám ha-
gyatékai közt találtam rá arra a könyv-
re, amelyből a fenti idézet olvasható. 
Az „Ellenforradalmi erők a magyar októberi 
eseményekben” című, négykötetes soro-
zatot a Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa Tájékoztatási Hivatala adta 
ki. Egy részletesebb ismertető túlfeszíte-
né e cikk kereteit, ezért csak néhány cím 
a kötet tartalmából: „Nyugati imperia-
lista hatalmak szerepe a magyarországi 
ellenforradalom kirobbantásában”,  
„Közönséges bűnözők az ellenforrada-
lom szolgálatában”, „Antiszemita jelen-
ségek és zsidóellenes atrocitások a ma-
gyarországi ellenforradalom idején”,  
„Fasiszta támadások a tápiógyörgyei 
zsidó szeretetotthon öreg ápoltjai el-
len”, „Véres inzultusok a hajdúnánási 
zsidók ellen”, „«Három zsidó van a fa-
luban, mind a hármat fel kell kötni!»”,  
„Fehérterror” stb. „A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Határozatai és Dokumentumai 

1956–1962” című kiadvány így foglalja 
össze az ’56-os forradalom céljait:  
„Világos az is, hogy az ellenforradalom 
célja nem a hibák kijavítása, hanem a 
néphatalom, a Magyar Népköztársaság 
államának megdöntése, a szocialista vív-
mányok megsemmisítése volt. Arra a 
kérdésre, hogy mi volt a Magyarorszá-
gon október 23-án kezdődött fegyveres 
felkelés alapvető jellegzetessége: forrada-
lom vagy nemzeti forradalom-e, szembe-
nézve a tényekkel csak azt válaszolhat-
juk: nem volt sem az egyik, sem a másik, 
hanem ellenforradalom volt. Ezt az igaz-
ságot annak tudatában is meg kell mon-
dani, hogy az események során az or-
szágban megmozdult tömegek túlnyomó 
többsége célkitűzéseiben, szándékaiban 
és érzéseiben a Magyar Népköztársaság 
hű fia, becsületes dolgozó és jó hazafi 
volt, nem pedig ellenforradalmár.” 

Amellett, hogy a szocialista diktatú-
ra a forradalom vezetőit általában anti-
szemita, hungarista, nacionalista, sőt 
fasiszta „elemeknek” nyilvánította, egy 
olyan puccskísérletként tálalta állásfog-
lalásaiban, amely célja vagy az imperia-
lista burzsoázia restaurációja, vagy pe-
dig egy szélsőjobboldali, nyilas kor-
mány felállítása volt. A párt szerint az 
október 23-i és a későbbi események  

„aknamunkát folytattak népi demokra-
tikus rendszerünk ellen”. 

Mindenki tudta és tudja ma is, hogy 
az 1956. október 23-i felkelésre annyira 
illik az „ellenforradalmi” jelző, mint az 
akkori rezsimre az „igazságos”, a  
„népi” vagy a „demokratikus”. 

 

Mindenszentek és 
Halottak napján 

 

Olvasom az egyik áruházlánc aktuá-
lis katalógusában, hogy a közelgő 
Halloween napjára válogatott maszkok, 
álarcok, ruhák és világító szemű tök-
lámpák is kaphatók. A csecsebecsék 
rémisztő figurái emlékeztetnek bennün-
ket arra, hogy Halloween a holtak ün-
nepe, amikor is a szellemek kikelnek a 
sírból, hogy visszatérjenek akár csak 
egy rövid időre eme árnyékvilágra. 

Egyedül az Egyesült Államok tradici-
onális hagyománya mindez. Ahol, úgy 
látszik, a halottakra való emlékezés in-
kább egy minden kisgyerek által várva 
várt esemény, ahol rémisztő maskarákba 
bújva sorra kopogtatnak az utcák házai-
nak ajtaján, hogy édességet és más aján-
dékot zsebeljenek be. Halloween napja a 
horror ünnepe az USA-ban, amikor az 
amúgy is rémisztő hétköznapok immár 
természetfeletti iszonyattal is megtelnek. 
Inkább a kaszabolós gyilkosok, a tömeg-
mészárosok és az átlag amerikaiak a szel-
lemről és a lélekről alkotott bárgyú elkép-
zeléseinek megfelelő kísértetek ünnepe. 
Jókedv és mulatság, némi bizsergető bor-
zongással fűszerezve. Ez a nemzet elkép-
zelése arról, hogyan kell halottaikat méltó 
módon piedesztálra emelni. 

De legalább itthon ne sulykolnák a 
különböző szupermarketekben egy 
olyan eseményhez tartozó kellékek 
megvásárlását, amelyet mi, 1100 éves 
közép-európai történelmünk során so-
sem ünnepeltünk. Mi megemlékeztünk 
és emlékezünk november elején. Még-
pedig halottainkra. Nem úgy, mint egy 
szilveszteri parádé, hanem csöndben, 
méltóságteljesen, komolyan. Nem kibe-
lezett tökök a jelképei egy ilyen különle-
ges napnak, hanem a mécses, az imád-
kozás és a virrasztás. Nem egymás zak-
latásáról, hanem a kölcsönös szolidari-
tásról szól a magyar Halottak napja. 

CSAK EGY FIATAL DOROZSMAI 

Az 1956-os felvonulás jelszavai: 
 

Lengyelország példát mutat, kövessük a 
magyar utat! 
Munkás-paraszt gyerekek, együtt megyünk 
veletek! 
Új vezetést akarunk, Nagy Imrében 
bizalmunk! 
Nem állunk meg félúton, sztálinizmus 
pusztuljon! 
Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot 
vigye haza! 
Függetlenség, szabadság! 
Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba! 
Ruszkik haza! 
Vesszen az önkény, éljen a törvény! 
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Röviden 
 
■ Több mint nyolcvan csapat mérte 

össze erejét 2005. október 3-án a do-
rozsmai Jerney János Általános Iskola 
szombati családi sport- és egészség-
napján. A kupát a nyertes Halmágyi 
család vihette haza, a főzőversenyben 
pedig Vass József és Lukovics János 
remekelt töltött káposztájukkal. Az 
iskola csapata száz személyre főzött 
marhapörköltet. 

 
■ Elkezdődött a tereprendezés a 

régi sportpálya területén. A bruttó 550 
millió forintos fejlesztés során 2006. 
tavaszára egy nagy és egy kiscsarnok 
készül el. 

 
■ Az 1956-os forradalmi és szabad-

ságharci megemlékezésre október 23-
án, vasárnap került sor. Fábián József 
önkormányzati képviselő ünnepi be-
széde után dorozsmai szervezetek ko-
szorúikat helyezték el a kopjafánál. Az 
ünnepi műsor keretében az Orczy Ist-
ván Általános Iskola tanulói léptek fel. 

 
■ Sporthírek 
Salgótarján–Szeged-Dorozsma 36–

36 (20–18). NB I/B-s férfi kézilabda-
mérkőzés. Salgótarján, 200 néző. Ve-
zette: Bakos, Holmann. 

 
■ Fogadóórák 
Fábián József: november 22-én 16 

óra, Jerney Általános Iskola; november 
29-én 16 óra, Polgármesteri Hivatal. 

Telefon: 06-30-535-0056 
 
■ Bűnügyi 
Rendőrségtől segélykérés a 107-es 

számon. Kiskundorozsmai KMB mobil 
számai, szolgálati időben: 

Ocskó Károly: 06-20-209-5333 
Molnár Csaba: 06-20-209-5311 
Tóth Zoltán: 06-20-209-5306 
Amennyiben bejelentését óvatos-

ságból névtelenül kívánja megtenni, 
hívja a Telefontanút a 06-80-555-111 
számon. Bejelentését rögzítik, ha ala-
pos, kivizsgálják, illetékes helyre to-
vábbítják. A Polgárőrség hívószáma: 
06-30-621-6254 

 
Női Mountain Bike bordó kerék-

párt találtak Eszes Malomnál a vázon 
Holiday felirattal. Elöl műanyag vá-
sárlókosár van rajta. Információ a Do-
rozsmai KMB-n: Ocskó Károly: 06-20-
209-5333 

 
A Hegedű utcában szeptember és 

október hónapban éjjel „rossz embe-
rek” járnak, mert mérgezett húst dob-
tak be két alkalommal az 50-62. sz. 
házak egyikéhez. Valószínűleg a kutya 
van valakinek az útjában. 

Még egyszer a dorozsmai 
új sportlétesítményről 

Megkérdeztük Szilasi Lászlót a 
Dorozsmai Piac Műszaki Igazgatóját, 
ismertesse a dorozsmai új futballpá-
lya-beruházás lebonyolítása menetét 
és az alkalmazott műszaki megoldáso-
kat. 

 
Sz. L.: Előzményként visszatekintve 

Szeged város önkormányzata több éven 
át fontolgatta a nagy forgalmú és a la-
kosságot gyakran zavaró Dorozsmai 
Nagybani piac továbbfejlesztését. 1997-
ben készült egy fejlesztési terv, amely 
tartalmazott nagykereskedelmi raktárt a 
bódék helyett, de végül ez a terv nem 
valósult meg. 2001-2002-ben voltak tö-
rekvések a piac új helyre való áttelepíté-
sére, új piac(ok) építésére külső pályá-
zók jelentkeztek különböző ajánlatok-
kal, melyek tárgyalása nyilvános köz-
életi fórumokon és a sajtó által is ismer-
tetésre került. Ezek során felmerült a 
nagybani piac hosszú távra való bérbe-
adási igénye is, de ez szerencsére nem 
valósult meg. 

A 2002-es választások után Szeged 
város új vezetése állást foglalt, és döntött 
arról, hogy a Dorozsmai Nagybani Piac 
önkormányzati tulajdonban marad, és a 
jelenlegi helyén fejlesztik tovább. A fej-
lesztés lehetséges irányai: egyik észak 
felé, területvásárlással, a másik irányként 
a futballpálya területe merült fel. Mivel 
ez utóbbit fogadták el, a beruházás előtt 
új labdarúgópályát kellett építeni. 

Az új létesítmény tervezése 2004. 
májusában kezdődött el, júniusban el is 
készült. Az építési engedély okirata 
2004. október elsején emelkedett jogerő-
re. A kivitelezésre három cég adott be 
pályázatot. A kiválasztásnál szempont 
volt, hogy helyi vállalkozó végezze a 
munkát a helyi lakosoknak munkát biz-
tosítva. A legkedvezőbb ajánlatot Miksi 
és Miksi cég adta, ezért ők lettek a kivi-
telezők. 

A létesítmény beruházója a Dorozs-
mai Nagybani Piac Kft. A kivitelezés 
2004. október hónapban kezdődött el a 
volt lóvásártér mély fekvésű területén. 
A terület feltöltését már nyár elején 
megkezdték a csatornaépítéssel kiter-
melt föld elterítésével. 

A beruházó Piac Kft. az általa túl-
zottnak ítélt műszaki megoldásokat 
csökkentette, ilyenek voltak pl. a drén 
csövek a pálya alatt, a 7000 négyzetmé-
ternyi parkoló, és a közúti lejáró bekö-
tőút tervezett új helyének elhagyása. 

Nem került megváltoztatásra az öl-
töző és közösségi szociális helyiségek 
alapterülete és műszaki tartalma. Így a 
szerződéses összeg nettó 105 millió Ft-
ban került megállapításra. 

Ebből megvalósult: egy gyeptéglás 
105 x 70 méteres pálya, ugyanekkora 
füvesített edzőpálya, öltöző és szociális 
létesítmény. Épült 250 méter hosszú 
betonkerítés, 300 m dróthálós kerítés, és 
a létesítményhez szükséges infrastruk-
túra: központi fűtés, áramellátás, víz, 
szennyvízelvezetés és lelátó. 

Tervezési hiányosságok miatt több-
letmunkákat is el kellett végezni mint-
egy 10 millió Ft értékben Ezek: a tusoló-
ban, WC-ben válaszfalak, ajtók beépíté-
se, betonjárdák. Üzemeltetői igényre a 
tervezett korlát helyett védett játékos-
kijáró és igényesebb labdafogó került 
megépítésre. 

Szerintünk a pálya talaja jó. A régi 
pályáról az ősgyep átvitele jól sikerült. 
Elkészülte után két hónapon belül me-
gyei első osztályú mérkőzést játszottak 
rajta. (Ha új füvet telepítünk, azon csak 
kb. egy év múlva lehetett volna játszani.) 
A Miksi cég jól oldotta meg a teljes beru-
házást, és ebben a gyepszőnyeg azonnali 
áttelepítését. Az építés során már látható 
volt, hogy a sportegyesület anyagilag 
nem tudja az üzemeltetés jelentősen 
megnövekedő költségét vállalni. 

Tóth József képviselő úr érdeme, 
hogy az önkormányzat vezetése dön-
tött: az új létesítményt üzemeltetésre 
vegye át a Városi Sportigazgatóság, vál-
lalva az üzemeltetés költségeit, amely 
ezután már nem az egyesületet terheli. 
Ez a működtetési forma az egyesület 
számára más igénybevételi és használa-
ti feltételeket teremt, amellyel meg kell 
barátkozni a jövőben. 

Ebben benne van az a lehetőség is, 
hogy a létesítményt más is használhatja. 

Dr. Botka László polgármester úr 
egy sajtótájékoztatón – a Nagybani Pia-
con – azt ígérte, hogy a Piac Kft. beru-
házásában korszerű új sportlétesít-
ményt kap Dorozsma cserébe a régi pá-
lyáért. Ezt az ígéretet a Piac Kft. betar-
totta, teljesítette. 

A sportlétesítmény területe az ön-
kormányzat tulajdonában van, míg az 
épületek, a felépítmény a Piac Kft. tulaj-
dona. 

(Emlékeztetjük Dorozsma lakossá-
gát, hogy a régi pálya tulajdonát Nagy-
laki Kálmán annak idején megszerezte, 
majd elherdálta. A tulajdonjogot az ön-
kormányzat 70 millió Ft értékű cserein-
gatlan biztosításával tudta visszaszerez-
ni. Az új sportlétesítmény átadását kö-
vetően a régi futballpályán már meg-
kezdődött a raktárbázis beruházásának 
előkészítése, folynak a tereprendezési 
munkák – a szerk.) 

– Köszönöm a tájékoztatást. 
TÍMÁR LAJOS 
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Szennyvízcsatorna műszaki átadások 

2005. október 24-én 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

lapzárta előtt az alábbi utcákat a kivite-
lező átadásra felkínálta. Amennyiben 
időközben az átadás sikeres volt, akkor 
a házi csatornarákötéseket csak az erre 
vonatkozó írásos értesítések megérke-
zése után szabad megkezdeni. 

Az átadásra tervezett utcák jegyzéke: 
Kerékgyártó utca 
Erkel utca 
Tábornok utca 
Déli sor 
Majális utca 
Nap utca 
Zalán utca 
Felszabadulás utca 
Vadliba utca 
Kőbárány utca 

Balajthy utca 
Széna utca 
Alpári Gyula utca 
Adél köz 
Trombita utca 
István utca 
Tas utca 
Virág utca 
Vitéz utca 
Bethlen Gábor utca 
Bródy Mihály utca 
Hajdú utca 
Kamilla utca 
Ilosvay utca 
Hegedű utca 
Negyvennyolcas utca 
Bölcs utca 
Dorozsmai út két szakasza 
Ballada utca 
Palóc utca 

Öreghegyi kálvária 
Aláírásgyűjtés is folyt, újságcikkek, 

közgyűlési felszólalások után sincs elő-
relépés az öreghegyiek helyközi közle-
kedésének megoldásában. Mint ismere-
tes Sziksóstóról 3590, a nyolcszáz mé-
terrel távolabbi Öreghegyről helyközi-
vel 7590 forintért tudnak bejárni az em-
berek Szeged központjába. E mellé a 
további közlekedéshez még meg kell 
venni a szegedi bérletet is a városi jára-
tokra, így havonta 11.520 forintba kerül 
egy felnőttnek a tömegközlekedés. 
Öreghegy is Szeged városhatárán belül 
található, ezért jogos és méltánylandó, 
hogy ugyanannyit fizessenek a helyi 
közlekedésért mint bárki más szegedi 
lakos. Kérésük – amit aláírásgyűjtéssel 
is nyomatékosítottak - hogy az öreghe-
gyi megállónál helyi bérlettel is felszáll-
hassanak a helyközi buszjáratokra. A 
Volán plusz pénzt igényelne azért, hogy 

az öreghegyi megállótól helyközi bérlet-
tel is lehessen közlekedni, arra hivat-
kozva, hogy az így elmaradó helyközi 
bérletvásárlásokkal bevételtől esik el. 
Az idei Szeged városi költségvetési vi-
tában Kohári Nándor fideszes önkor-
mányzati képviselő vetette föl az öreg-
hegyiek kérését. Nagy Sándor alpolgár-
mester túlzónak tartotta a Volán előze-
tes költségigénylését, így az ügy eleddig 
megrekedni látszik. Kohári Nándor a 
novemberi közgyűlésen interpellálni 
fog-e kérdésben kiderítendő a városve-
zetés álláspontját és azt, tettek-e további 
lépéseket az öreghegyiek érdekében. 
Kohári Nándor szorgalmazza a Volán-
nal folytatandó további tárgyalásokat és 
javasolni fogja a jövő évi költségvetési 
koncepcióban, majd magában a költség-
vetésben a Volán elismerhető költség-
igénylésének a beépítését. 

HALOTTAK NAPJÁN… 
 

PÉK ZOLTÁN 

Pszichedelikus 
reggeli (részletek) 

 
Egy angyal csontjait ásom ki a kert-

ben. A néhai rózsaágyások közt talá-
lom, véletlen belerúgok valaki kemény-
be. El nem tudom képzelni, mi jöhet 
még, így is elég kemény nap volt már. 
Letérdelek, és ahogy kaparom, valami 
fehér, sima, csontszerű dolog kerül elő. 
Akár egy szarv, kunkorodik ki a talaj-
ból. A föld azonnal lepereg róla. Megfo-
gom: langyos, míg körülötte a föld 
csöppet se. Kisüt a nap, és a csont, akár 
egy hangvilla, felzendül. (…) 

Délre feltérképezem, és már majd’ 
félig kiásom a csontvázat. Akkora, 
mint az egész kert, s én itt állok a kö-
zepén. A föld egyre porhanyósabb, 
egyre feketébb. Egyszer elered az eső. 
Napokig esik, de délután kettő körül 
eláll. Föld, sár, föld. Közben előkerül 
apám is, öregnek látom, hajlott hátán 
varjak ültek. Ám a csontok nem hagy-
nak szétesni, ások tovább. (…) 

És éjfélkor megszólaltak a csontok. 
Mély, elnyújtott hangon zúgtak fel, 
mint a jelzőtorony tülke. Minden ol-
dalról körbevett a hang. Az angyal 
hangja. Nem erős, dobhártyaszaggató, 
hanem szelíd, mégis átható, csonttól 
csontig. És tudtam, hogy a csontváz 
valójában olyan, mint az én gyatra 
reggelim, csak épp tökéletes: benne áll 
minden, ami van és kész. (…) 

És azóta itt ülök és az angyalt hall-
gatom. A szemem nyitva van, talán 
csukva, nincs itt más, csak a csontok, a 
csontjaim, és a pórusaim közti szakadé-
kokon bekukucskáló csillagok. Jól fel-
erősített kabátgombokon időzik a tél. 

Most egyedül a hang a fontos. Ha 
minden itt van, akkor itt vagy te is 
valahol, s egyre azon töprengek, ho-
gyan találhatok rád, s oda jutottam, 
hogy a hallgatásod után. Olyan hall-
gatás ez, amely nem csend, hanem a 
visszhangja valaminek, egy szónak, 
vagy egyszerűen annak, hogy létezel. 

 

(Pék Zoltán: Elbújik a fénybe, Kor-
társ Kiadó, 2003. A szerző szíves hoz-
zájárulásával.) 

Ko
sz

or
úz

ás
ok

 a
z 

’5
6-

os
 m

eg
em

lé
ke

zé
se

n.
 (

Ta
ri

 G
el

lé
rt

 f
el

vé
te

le
) 

Felhívom Kiskundorozsma lótartóinak figyel-
mét, hogy a 41/1997. (V.28.) Fvm. rendelet 195. §-
a szerint kötelező minden fél évnél idősebb lónak 
három évente a lótartó költségére takonykór és 
fertőző kevésvérűség betegségek felderítésére vér-
vizsgálatot végezni. A vérvétel helye és időpontja: 
Széksósi úti piactér mellett, 2005. november 9. 10-
11 óráig, ill. november 10. 11-12.30-ig. Díja 2 e Ft 
lovanként, laboratóriumi költség 3565 Ft, melyet 
utánvéttel kell megfizetni. Háznál történő vérvé-
telnél kiszállási költség is fizetendő. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 



4. oldal                                                                                                                    2005. október 31. 

Kisközségi melodráma 
 

I. felvonás: kiszoruló szervezetek, életveszélyes épületek 
Korábbi, a kiskundorozsmai részönkormányzati ülésről 

tájékoztató cikkünkben megírtuk, hogy a civil szervezetek kö-
zül kettő, a Dorozsmai Napló Baráti Kör és a Polgárőrség a 
Negyvennyolcas u. 12. sz. alatt van bejegyezve. Mindkét szer-
vezetnek vannak eszközei – bútorok, számítógépek –, amelyek 
kiszorultak a művelődési ház és az önkormányzat épületéből. 
Írásban kértük helyi képviselőinket, hogy a civil szervezetek 
elhelyezését oldják meg – sajnos választ nem kaptunk. 

Porfelhőben kátyúgödrök… 
 
Írásom címeként a valóság tényét adtam, hiszen sajnos 

manapság Dorozsmára ez jellemző. Nem irigykedve, öröm-
mel olvasom az egyik újság híradását, mely szerint Szegeden 
fásítanak, parkosítanak. Makó város szépen gondozott park-
jaira gondolok, melyek a nyáron ott-jártamkor ámulatba ej-
tettek. S közben, ahogyan tisztára vikszolt autómmal hala-
dok a Széchenyi utcán, a porban alig látom, van-e valaki 
előttem, mögöttem, köröttem… 

Egy idős néni az út szélén sepreget, a busz elhalad mel-
lette, s alakja máris elvész a porban. Az útszegély, betonsze-
gély, mely lassan már nem ismert, eltűnt „fogalom”, helyette 
csak maga egy kertszél és az út közötti közterület porfogó 
része éktelenkedik. Kátyúk, óriás gödrök tátongnak minden-
felé, és a csatornázás össze-vissza ütemében folytatódik. (A 
mi pénzünk is benne van a majd valakiknek hasznot hozó 
üzletben.) 

Címlapon: „nincs elég pénz a magyar úthálózat fönntar-
tására”, „71 nap múlva ér Szegedre az…” Most van pénz, 
vagy nincs? De az új ötlet már születendőben: „magántőkét 
kell bevonni útjavításra is! 

Tehát: gázt vezessünk, csatornázzunk, kátyúzzunk, ren-
dezzük az utak állapotát! (Valakiknek beruházzunk.) 

S ha mindez kész, s az összekuporgatott pénzünkből még 
futja, ne az autónk tengelyére költsünk, hanem úthasználati 
díjra, és ültessünk virágokat, hiszen „aki a virágot szereti, 
rossz ember nem…” 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Mit tehetünk? 
Művelődésről, közönyről, kultúráról és rólunk 
 
Augusztusi lapszámunk 10. oldalán közöltünk egy eléggé 

kritikus hangvételű olvasói levelet. Az írás aláírással és címmel 
érkezett hozzánk e-mailben. A levél tartalma a következő volt: 

 
„Sok más dorozsmai lakos véleményének adok hangot, amikor az idei 

augusztus 20-i ’hivatalos’ megemlékezéssel kapcsolatban mondom el a 
véleményemet. 

Ami a legjobban felháborított, az a programok egyhangúsága és a 
többi nemzeti ünneppel egy kaptafára való gyors lezavarása. Az még 
rendben van, hogy az előesten utcai koncertet hallgathat az, aki akar és az 
is, aki nem, azt is aláírom, hogy lehetséges, hogy még sokakat érdekelhet a 
Dorozsmán túlságosan is bejáratott, felfuttatott és egyre jobban unalmas-
sá váló fiatal énekes estje, de azt már igazán sajnálatosnak tartom, hogy a 
művelődési ház ’kispórolta’ a programok közül a ligetet. Eddig mindig 
kimentünk a családdal, már csak az ott főzött finom pörköltek látványa 
miatt is. Nem kell a szervezőknek a szomszédba menni néhány jó ötletért, 
vagy mégis? Nézzék meg a környező települések falunapi programjait, és 
ugyan vessék össze az ittenivel!” 
 
A retorziótól és egyéb kellemetlenségek elkerülése érdeké-

ben az író kérte nevének és címének elhallgatását. Ehhez joga 
van, és mi biztosítottuk is ezt számára. Egy interjúban – de 
inkább nevezzük beszélgetésnek, vitának –, a másik, megszólí-
tott fél álláspontját mutattuk volna be. A beszélgetésre egy 
októberi délelőttön került sor, a vitapartnereim Révész Ferenc 
Andrásné és Máté Mária voltak. Mostani lapszámunkban a dis-
kurzus vágott, összefoglaló változatát közöltük volna, de az 
igazgatónő – számunkra érthetetlen okoknál fogva, és még 
ezen okokat sem közölhetjük – letiltotta a cikk megjelenését. 
Mi döntését elfogadtuk és tiszteletben tartjuk. Mindenesetre 
közöljük azokat a kérdéseket, amelyeket az interjú előtt össze-
állítottunk. Talán az igazgatóasszony egyszer, valamikor a 
dorozsmaiak számára is elérhetővé teszi válaszait. 

– Kérjük, ismertesse az ominózus olvasói levéllel kapcsola-
tos álláspontját. 

– Csupán a lakosok közönyének tudható be, hogy az egyes 
rendezvényeket kevesen látogatják? 

– Próbáltak valamit tenni annak érdekében, hogy a lako-
soknak legalább egy részét „felrázzák”? 

– Sokat cikkeztünk arról, hogy a dorozsmai fiatalok nem 
tudják hol eltölteni szabadidejüket, a városba kell menniük, ha 
szórakozni akarnak. Pedig annak idején volt tinidiszkó. 

– Sokan kifogásolják, hogy a művelődési ház gyakran uta-
zó kereskedők vásárainak színtere. 

– Mennyivel lesz tágasabb a művelődési ház új épülete az 
eddiginél? 

– Sokan nem értik, miért kell feltétlenül lebontani a régi 
szárnyat. 

 
Úgy gondoljuk, hogy egy adott probléma felvetődésekor a 

teljeskörű, és a tényeket és véleményeket nem elhallgató tájé-
koztatás lenne az egyetlen mód arra, hogy a kedélyeket meg-
nyugtassuk. A legrosszabb választás pedig az, ha valamiről 
mélyen hallgatunk és másokat is elhallgattatunk. Alábbi publi-
cisztikánkban nemcsak az erről szóló véleményünket közöljük. 

Határozott véleményünk, amelyet két külső szakértő is 
megerősített, hogy a jelenlegi művelődési ház nem életveszé-
lyes – mert akkor már most sem használhatnák –, és javítással 
rendbe hozható. Szüksége lenne a dorozsmai civil szerveze-
teknek és pártoknak egy önállóan használható, közös helyi-
ségre. 

Továbbá szüksége lenne a fiatalságnak egy többcélú, töb-
bek közt testépítő és ifjúsági klubhelyiségre. Testépítő klub 
működtetésére lenne is vállalkozó. Dorozsmán lassan mind 
eladják a középületeket. Véleményünk szerint az új művelő-
dési ház kultúrtermének mérete mindössze 16 négyzetméter-
rel nagyobb, mint a jelenlegi színházterem színpaddal együtt. 
A művelődési ház profiljába esetleg nem illő igények kielégí-
tésére (testépítő klub), valamint a civil szervezetek és pártok 
részére célszerű lenne a jelenlegi épületet meghagyni. 

Állítólag életveszélyessé van nyilvánítva a textilgyár, a 
mozi épülete és a Családsegítő Ház volt, Kamilla utcai épülete 
is, ezek mégsincsenek lebontva. 

 
II. felvonás: reklámháború 

Sokan vetik fel: miért van két újság Dorozsmán? Az effajta 
kérdésekre mindig ezt válaszoljuk: számos ok miatt váltak ki „
elődeink” még ’97-ben a Baráti Körből, hogy új újságot indít-
sanak. A szétváláskor tapasztalható okok és körülmények 
részben még ma is fennállnak. Mindkét újság kulturális érték-
kel bír. Működjenek mindaddig, amíg a hirdetők képesek és 
hajlandók eltartani. 

Vannak, akik mindkét újságban hirdetnek, mások csak az 
egyiket preferálják. Mi mindig tudomásul vettük, ha az adott 
vállalkozó nem nálunk kíván hirdetni. Habár számos vállalko-
zónak nem fűződik piaci érdeke hirdetések feladásához, a lo-
kálpatriotizmus szellemében mégis hozzájárulnak költsége-
inkhez, mert fontosnak tartja újságunk létét, annak szellemisé-
gét. Mindig tiszteletben tartjuk, ha egy adott vállalkozó csak 
az egyik újság, adott esetben a DorozsMa mellett tör lándzsát. 

Dorozsma büszke lehet arra, hogy vállalkozói két helyi 
lapot is képesek fenntartani. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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T-Online Kábelnet 2006. január 31-ig ingyen!* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatko-
zat mellett, a Szélmalom Kábeltévé Rt 500 Ft-os kábeltévés díjkedvezményével együtt számolva értendők. A kábeltévés díjkedvezményt csak a Szélmalom 
Kábeltévé Rt értékesítési pontjain és ügyfélszolgálatán megkötött szerződések esetében tudjuk biztosítani. A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy 
a havi 40 GB letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A 
tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,  5 db 
email cím, havi 1500 Ft értékű zeneutalvány. 2006. február 1-
jétől 11890 Ft-os havidíj* 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj, 5 db 
email cím, WLAN eszközök telepítéssel. 2006. február 1-jétől 
11890 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,   
5 db    email  cím, T-Online vírusvédelem,. 2006. február 1-jétől 
9490 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím, T-
Online vírusvédelem, Túlfogyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-s 
díj. 2006. február 1-jétől 7190 Ft-os havidíj* 

512/96 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím. Túlfo-
gyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-os díj. 2006. február 1-jétől 
5490 Ft-os havidíj* 

Elege van az év eleji áremelkedésekből? Állítsuk meg a  
kábeltévé díjak növekedését közösen! 

 
Amennyiben Kiskundorozsmán és Szegváron 2005. augusztus 25. és 2005. november 25 . között 
legalább 200-zal nő a szolgáltatásunkat igénybe vevő Előfizetők száma, akkor garantáljuk, hogy 
a KTV Start, KTV Szuper, KTV Hiper és KTV Extra csomagjaink havi díja nem emelkedik.* 
 
Önnek már van előfizetése? Beszélje rá szomszédját, ismerősét, hogy rendelje meg szolgáltatá-
sunkat, és élvezzék közösen a létszámnövekedés miatt elmaradó áremelése előnyeit! 
 
Nincs még előfizetése? Rendelje meg most szolgáltatásunkat és ingyen bekapcsoljuk Önnek a 
kábeltévét, így máris megtakarított 15 000 Ft-ot. 

 

* Ajánlatunk 2007. december 31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása esetén, egy 
vételi hely kiépítésére vonatkozik. Amennyiben a bekapcsolt előfizetői létszám  
növekedés nem éri el a 200-at, úgy a Szélmalom Kábeltévé Rt fenntartja a jo-
got, hogy a fent említett csomagok díjait 2006. január 1-jétől legfeljebb 50 Ft-tal 
emelje. Amennyiben 2006. január 1-jétől az Előfizető által megrendelt szolgálta-
tás díja 50 Ft-nál nagyobb mértékben nő, úgy Előfizető 2006. január 31-ig az 
Előfizetői szerződését egyoldalúan, további következmények nélkül felmond-
hatja. 
 
Nyitva tartás: HÉTFŐ 8-15, KEDD 14-18, SZERDA 8-15, CSÜTÖRTÖK 14-18, PÉNTEK 8-12 óráig. 

 Informál és szórakoztat. 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2005. október                                                                                                                                                                              19. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

EGYHÁZI ESEMÉNYEK 
 
November 1. kedd: Mindenszentek ünnepe. 
14.00: A temetőben a keresztnél közös ima a megholtakért, 

utána sírszentelés. 
Szentmisék: 7.00, 9.00 és 17.30, ezután a halottak esti ájta-

tosság. 
November 27: Ádvent első vasárnapja. 
Ádvent hétköznapjain hajnali szentmise 6.00 órakor. 
 

KÖZLEMÉNY ÉS KÉRÉS 
 
Nagy László Adjon az Isten c. versében írja: „Nekem a kérés 

nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem.” 
Ez az érzés is él bennem, de sokkal inkább a másik: az em-

ber attól kér, akiben bízik, akit közel érez magához, és így re-
méli, hogy megérti a kérés megalapozott voltát 
Jézus szavaira is gondolok: „Kérjetek, és adnak nektek, keres-
setek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” 

Talán már kitalálta a Kedves Olvasó, hogy milyen ügyben 
áll elő kéréssel a plébános. 

Templomunk örvendetesen folytatódó felújítási munkála-
taiból eddig kimaradt a templom legszentebb része: a szentély 
és a miséző oltár. Az oltár ez év tavaszán elkészült. A szentély 
padlószintjének kialakítása és csiszolt mészkőlapokkal történő 
burkolása folyamatban van és heteken belül ez is elkészül. 

Az oltár, a felolvasó állvány és a székek a hívek adománya-
iból valósulhatott meg. A most folyó munkálatok anyagára és 
munkadíja 4,6 millió Ft. Szeged Város Önkormányzata – kéré-
sünkre – 1,8 millió Ft-tal támogatta ezt a felújítási munkát. A 
hívek adományaiból eddig 1,5 millió Ft gyűlt össze erre a célra. 
Még hiányzik 1,3 millió Ft, melyet a munka befejezése után 
kell kifizetnünk. Ez nagyon nagy összeg az átlagembernek, 
nyugdíjasoknak. A tehetősebbek oldaláról nézve a legolcsóbb 
új autó ára. Ha időnként nagyobb támogatást is kapunk a fel-
újítási munkákhoz, egyházunk anyagi hátterét és a felújítási 
munkák nagyobb hányadát az átlagember forintjai biztosítják. 

Egyházközségünk és templomunk működéséhez szüksé-
ges kiadásokat évente rendszeresen több, mint ezerháromszáz 
egyházi adó-befizetéssel, valamint a perselyadományokkal 
támogatják. Ezekben az adakozókban és mindazon dorozsmai 
testvérünk nagylelkűségében bízva, akik magukénak érzik 
templomunkat, terjesztjük elő kérésünket. Ki milyen összeggel 
és amikor teheti, járuljon hozzá Isten házának és a dorozsmai-
ak templomának szebbé tételéhez! 

Közben a templom külső kivilágításának szerelése és a 
próbavilágítás megtörtént. Ez teljes egészében Szeged Város 
Önkormányzatának ajándéka a dorozsmai és más szegedi 
templomoknak. 

Azt tervezzük, hogy a szentély felújítási munkáinak befeje-
zése után, november folyamán hálaadó szentmisén köszönjük 
meg Urunknak, Istenünknek, minden támogatónak, a tervező-
nek, a kivitelezőknek, hogy lehetővé vált a negyven évig ide-
iglenes liturgikus tér méltó felújítása. Ennek időpontjáról ide-
jében tájékoztatást adunk. Ettől kezdve kivilágított templo-
munk az éjszakában is iránymutató jel lesz az utakon és az 
élet útján járóknak. 

 
MÁSIK KÉRÉS: 
A katolikus és felekezeti iskolák és óvodák működése az 

állami támogatás csökkenése miatt a Püspöki Karra alig telje-

síthető terheket ró. Ezért kérik, hogy katolikus testvéreink és a 
katolikus iskolák oktatói és nevelői munkáját elismerő ember-
társaink enyhítsék ezeket a terheket anyagi támogatásukkal, 
amíg az egyeztetés az állami hatóságokkal eredményre vezet. 
A Püspöki Kar ezzel nem külön támogatást, nem kiváltságos 
elbánást kér, hanem az Egyház és az Állam közötti megállapo-
dás megbízható betartását, vagyis az állami iskoláknak és a 
többi tanulónak adott támogatás összegét. 

A „sulivonal”-nak becézett telefonszám felhívása kétszáz Ft 
támogatást jelent a katolikus iskoláknak. Kérik püspökeink és 
a katolikus oktatási intézmények vezetői, hogy aki teheti és jó 
szívvel teszi, havonta legalább egy alkalommal telefonhívásá-
val támogassa a katolikus oktatás és nevelés ügyét! Köszön-
jük! A telefonszám: 06/81/31-32-33 

 
SZENT GELLÉRT IFJÚSÁGI NAP 

 
Egyházmegyénk első püspökének és védőszentjének ün-

nepe után egy héttel az idén is megrendezésre került az 
Egyhámegyei Ifjúsági Nap, amelyen kis baráti társaságunk 
több tagjával együtt magam is részt vehettem. 

Az időponthoz némi magyarázat is szükségeltetik: ezt a 
programot általában szeptember 24-e, azaz Szent Gellért ün-
nepe környékére szokták szervezni, azonban az idei évben 
erre október 1-jén került sor; ennek oka a többszörös ünnep, 
hiszen most ősszel emlékezünk meg egyházmegyénk alapítá-
sának 975., ill. a Dóm felszentelésének 75. évfordulójáról. Ezen 
jubileumok adták meg az ifjúsági nap tartalmának irányvona-
lát: tanításokat hallhattunk arról, hogy személyes, vallási és 
közösségi életünkben mennyire őseink és a körülöttünk lévők 
tapasztalataira, tetteire, hitére,  példájára vagyunk utalva; 
mennyire fontosak ezek a kapcsolatok, amelyek összekötik az 
egymást követő generációkat, de az egymás mellett élő embe-
reket is; az elmélkedés után a hallottak elmélyítése követke-
zett: kis csoportokban gondoltuk át, majd kreatív alkotások-
ban kifejezve osztottuk meg egymással, hogy a mi egyéni éle-
tünkben kik voltak vagy kik azok most is, akiknek élete a mi-
énk számára erőforrássá, táplálékká, példává lett. 

A találkozó után emlékeit felidézve egyik társunk így fo-
galmazta meg élményeit: 

“Összefoglalva az tetszett ebben az ifjúsági napban, hogy 
mindegyik programnak az volt a célja, hogy az emberek lelkét 
építsék. A délelőtt elhangzott előadások felelevenítették a 
magvető példázatát, a 'gyökerek' fontosságát és mintegy pél-
daként Szent Gellért életét is jobban megismerhettük; mind-
ezek segítségével pedig elgondolkozhattunk saját életün-
kön.” (Karla) 

A délelőtti programokat lezáró ebédet követően a délutáni 
szentségimádáson és szentmisén fiatal társainkkal együtt szól-
hattunk Istenhez, a napot pedig táncházzal zártuk, ami mind-
annyiunk számára kellemes kikapcsolódást jelentett. 

SZABÓ JÓZSEF 
 

MEGÚJULÓ TEMPLOMUNK 
A SZENT ANNA OLTÁR 

 
Templomunk az utóbbi években hatalmas felújításokon 

esett át. Elkészült a külső és a belső festés, néhány üvegabla-
kot is kicseréltek, negyven év után az ideiglenes oltár helyére 
is állandó került az áldásra váró szentélyben. A egyik pad-
tömb fűthető, és a templomot messziről időnként már díszki-
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világításában is felismerhetjük. A 
mellékoltárok azonban még restau-
rálásra várnak kettő kivételével: a 
Szentcsalád oltár helyére egy tűzeset 
után kellett újat állítani, a Szent An-
na oltárt pedig az egykori felajánló 
leszármazottai hozatták helyre. A 
munka Simon Ferenc restaurátormű-
vész és Szabó Tamás festő és nevé-
hez fűződik, az asztalosmunkát 
Petrov András asztalosmester végez-
te. 

Ez az oltár 1862-ben készült, 
Nagymihály Istvánné Kálmán Anna 
állíttatta. 2000-ben Nagymihály Ist-
ván kezdeményezésére a Nagy-
mihály-család összefogott, hogy őse-
ik emlékére ismét régi formájában 
kerüljön a templomban megillető 
helyére, ezzel is támogatva egyház-
községünket. A restaurálási munká-
latok a Műemlékvédelmi Hivatal fel-
ügyelete mellett 2004-re készültek el. 

Ahogyan a Kiskundorozsma tör-
ténete című könyvben is olvashat-
juk, az oltár Varga Vendel asztalos-
mester és Körrey György festő mű-
ve, bár itt tévesen Körrey Ferenc plébános szerepel. Körrey 
György készítette több mellékoltár oltárképét is. 

Többen meglepődtek, amikor a helyreállítás után új szí-
nekkel találkoztak. Valójában eredetileg is így nézett ki, csak 
1903-ban újrafestették az összes oltárt egyszínűre. A feltárás 
során előkerült az eredeti márványfestés és a metál-aranyozás. 
Egyes helyeken látszott, hogy kétszer is újrafestették. Az oltár-
kép hibáit is igyekeztek eltüntetni, de ezzel az anyagban kárt 
okoztak, így ez is nehezítette a restaurálást. 

Az oltárkép címe Szent Anna harmadmagával. A gyermek 
Szűz Mária szülei között áll. Ez az ábrázolás abban az időben 
sűrűn előfordult, apokrif források nyomán terjedt el. 

Az oltár készítésekor a helyszínen derült ki, hogy maga-
sabb, mint a rendelkezésre álló tér, ezért az oszlopokból lefű-
részeltek, sajnos nem egyformára, így utólagos toldozgatásra 
került sor. A felújítás során ezeket a hibákat is rendbehozták 
az idővel járó sérülések mellett. 

A Nagymihály család példáját követve remélhetőleg több 
mellékoltár is visszanyerheti eredeti állapotát. 

 
ZSÓFIA 

 
DR. KATONA ISTVÁN PÜSPÖK 

TAKASI NAGAJ 
(HATVAN ÉVE TÖRTÉNT – 3. RÉSZ) 

 
Utolsó éveiben egymás után kapja a kitüntetéseket, meglá-

togatta a császára, a pápa nunciusa és özönlenek hozzá az em-
berek, a gyermekek. Ő pedig fogadja őket. 

Figyelmeztetik, hogy ne fogadjon látogatókat, mert ezzel 
romlik az egészsége. Ő nagyon meleg lélek, sugárzik belőle a 
benső melegség, jóság s éppen ezért így felel az őt féltőknek: 

„Ezek a látogatások terhemre vannak, de ezek az emberek 
olyan kedvesek, hogy eljönnek hozzám; nem kell-e megpró-
bálnom, hogy egy kis örömet öntsek a szívükbe, és beszéljek 
nekik a mi katolikus vallásunkról? Csak nem küldhetem el 
őket!” 

És ez az ember ilyen körülmények között is: környezeté-
hez kedves, kedélyes, humora van, amelyet nem veszít el so-
hasem. Munkája közben dúdol, énekel. Halálos ágyán is mo-
solyog látogatóira. 

 
És milyen igazán természetfe-

letti a gondolkodása: amit tett, Is-
tennek köszönheti. 

Mikor a legmagasabb kitünte-
tést megköszöni: levelében a követ-
kezőket írja: „Az ajándék és az írás, 
melyet hozzám juttatott, Istennek, 
felebarátaimnak és gyermekeimnek 
nagy örömet szerzett. Bár én szemé-
lyemben nem vagyok méltó rá, na-
gyon örültem neki. Feltéve, hogy 
munkám hozzájárult Japán újjáépí-
téséhez, ezt elsősorban Isten vezeté-
sének, felebarátaim segítségének és 
gyermekeim szeretetének köszön-
hetem. Én csak haszontalan szolga 
vagyok, minden dicsőség Isten 
szent Fölségéé. A tisztelet, amelyet 
nekem adnak, sokkal inkább a na-
gaszaki polgárokat illet, akik az 
atombomba okozta romokon új éle-
tet virágoztattak fel.” 

Még halálos ágyán is van mon-
danivalója számunkra. 

Az utolsó időkben már ritkán 
és rövid ideig volt eszméletnél. Egy 

ilyen magához térés pillanatában már csak a bal karját tudja 
mozdítani, abban tartja a pápától kapott rózsafüzért, elmondja 
a haldoklók klasszikus fohászát: „Jézus, Mária, József, keze-
tekbe ajánlom lelkemet!” Fia kezébe adja a feszületet, azt átve-
szi és utolsó szava: imádkozzatok! És meghal. 

Életpéldája mellett ez a felszólítás úgy hangzik, mint vég-
rendelet, ami nekünk is szól: imádkozzatok! Imádkozzunk 
úgy, mint ő, éljünk úgy, mint ő s akkor élni fogunk örökké 
úgy, mint ő! 

Életünkben sokszor kapunk mi is jelzéseket Istentől: vajon 
felhasználjuk-e úgy, mint Nagaj doktor? 

Nekünk is van hivatásunk: mindegy, hogy milyen, de ab-
ban a hivatásban megálljuk-e a helyünket? 

Nekünk is kijut a szenvedésből, a keresztekből: tudunk-e 
olyan derűsen, optimizmussal szenvedni, mint ő? Olyan könnyű 
szépen beszélni a szenvedésről, amikor egészségesek vagyunk, 
de amikor ránk köszönt a betegség: hogyan viselkedünk? 

Látjuk-e a szenvedés értelmét és célját? 
Elpocsékoljuk, vagy felhasználjuk a szenvedést tudván, 

hogy annak is van értelme és célja? 
Tudunk-e, akarunk-e olyan meleglelkűek, derűsek lenni a 

megpróbáltatásokban, mint ő? 
És tudunk-e magunkról megfeledkezni, hogy másoknak 

örömet szerezzünk? 
 
Sok kérdés felmerülhet még bennünk. 
Ezzel a szentéletű emberrel való találkozásunk segítsen 

abban, hogy ezekre a kérdésekre ne csak szavainkkal, hanem 
életünkkel is a legjobb választ adjuk. Amen. 

 



8. oldal                                                                                                                    2005. október 31. 

Pályázat 
A KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY 2/2005. Számú 
pályázati kiírása. 

 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma pályázatot hirdet a 
kiskundorozsmai Orczy István és Jerney 
János általános iskola alsó tagozatos di-
ákjai részére „Védjük környezetünket” 
címmel. 

A pályázat célja: felhívni és ráirányí-
tani a helyi általános iskolák I-IV. osztá-
lyos tanulóinak figyelmét a természet 
szeretetére, óvására, ápolására, környe-
zetünk szebbé tételére. 

A pályázatra benyújtandó a pályázat 
megnevezésével kapcsolatos rajz, fest-
mény, melynek hátoldalán feltüntetendő 
az alkotó neve, lakcíme, osztálya, iskolá-
jának megnevezése. 

A részletekről érdeklődjön a Kiskun-
dorozsmáért Alapítványnál, a Takarék-
szövetkezetben. 

Őfensége, Magyarország Szent Koronája 

A magyar nemzet megmaradásának 
és felemelkedésének egyik alapvető fel-
tétele a Szent Korona visszahelyezése 
közjogi státuszába.  

Arra vállalkozom ifj. Fazekas László 
történész segítségét is igénybevéve, 
hogy – Pap Gábor művészettörténész 
előadásaira és Kocsis István: Magyaror-
szág Szent Koronája c. könyvére alapoz-
va – egy cikksorozatban ismertessem a 
Szent Korona tanát, misztériumát, de 
mindenekelőtt magát a Szent Koronát, 
mint uralkodói beavatójelképet, meg-
próbálván eltávolítani körüle azt a ha-
zugságokból, tudatlanságból kerekedett 
ködfátylat, amely sajnos még mindig 
körüllengi: 

Tisztáznunk kell tehát először is, 
miért szent a Szent Korona? Természe-
tesen nem csak azért, mert szent kirá-
lyok homlokát érintette, hanem mert 
hiszünk isteni eredetében, mert Isten 
jótékony energiáját sugározza a királyra 
és az országra. 

Nézzük koronánkat, mint koroná-
zási jelvényt. Az uralkodói koronaék-
szereket funkciójuk szerint három cso-
portba oszthatjuk. Házikorona, ország-
lókorona és beavatókorona. Magyaror-
szág Szent Koronája beavatókorona, 
amit csak és kizárólag a koronázási 
szertartáskor használtak, két koronázás 
között pedig erre a célra készített, lepe-
csételt ládában tárolták és őrizték. A 
beavatókoronák eredete a természeti 
népek vallási szertartásaihoz vezethető 
vissza. Ilyen jellegű boltozatos fejdísze-
ket használtak például a sámánok be-
avatására. 

Őseink négy alapvető feltételhez 
kötötték a koronázás érvényességét: Az 
első és legfontosabb, hogy a koronázást 

csak és kizárólag a Szent Koronával 
lehet végrehajtani. Akit nem ezzel koro-
náztak meg, az közjogilag nem volt ma-
gyar király. (A király nem tulajdonos 
volt, hanem a Szent Korona által közve-
tített jótékony erők segítségével uralko-
dott az ország, a nemzet jólétéért, nem 
pedig ellene!) Nem volt magyar király 
tehát I. Ulászló, akit egy másik koroná-
val avattak be, mert Habsburg Albert 
király halála után özvegye, Erzsébet 
aljas tolvaj módjára 1440-ben ellopatta a 
Szent Koronát, és németföldön kétezer-
ötszáz aranyért elzálogosította. (Azt is 
tudjuk mindnyájan hova tartoznak 
azok, akik előszeretettel vesznek fontos 
dolgokat zálogba! Ez volt a Habsburgok 
első bemutatkozása hazánkban.) Má-
tyás királyunk 1463-ban nyolcvanezer 
aranyért váltotta vissza s a koronázása 
után az addig hozott törvényeit, szente-
sítette vele. Ezek az akkori zálogház 
birtokosok elég „ tisztességes” kamatot 
számítottak fel huszonhárom évre Má-
tyás királynak és Népének! 

Feltehetnénk a kérdést, hogy miért 
is ragaszkodtak ehhez a feltételhez. Nos 
a koronázási szertartáskor - a választók 
együttes akaratából - a létező összes 
jótékony erő jelen van (nem lehetet 50%
+1 fő, illetve kétharmados részvétellel 
az ország a nemzet számára sorsdöntő 
kérdésekben dönteni). A koronázás pil-
lanatában a koronán keresztül ezek a 
jótékony erők „lebontják” a beavatandó 
uralkodó személyiségét, egészen a szü-
letéskori állapotáig, és innen épül fel az 
általa elérhető maximumig. Ezt nem 
úgy kell érteni, hogy egy másik szemé-
lyiség lesz, hanem az eredeti személyi-
ség a lehető legoptimálisabb szintig 
emelkedik. Ha tehát ez a fajta beavatás 

elmarad, akkor a király személyiségé-
ben megmaradhatnak olyan jellemhi-
bák, amelyek veszélyesek lehetnek mind 
önmagára, mind az országra nézve. 

Volt egy személyi feltétele is a koro-
názásnak, mely szerint magyar királyt 
csak az esztergomi érsek koronázhatott. 
Csupán nagyfokú hátráltatottság esetén 
tehettek ez alól kivételt. (Abban az idő-
ben az esztergomi és kalocsai érsekek a 
csatákban mint kiemelkedő hadvezérek 
bizonyították emberi nagyságukat, ha-
zájukhoz, nemzetükhöz való hűségüket. 
Nem tudom adott esetben manapság, 
hogyan forgatnák „nemes” uraink a 
kardjukat a hazáért, a nemzetért.) 

A harmadik követelmény pedig az 
időpontra vonatkozott. Ez azt mondta 
ki, hogy királykoronázás csak nagy egy-
házi ünnepen történhet. Mátyás királyt 
Nagypénteken koronázták, a későbbiek-
ben még ennek okára is kitérek. 

A negyedik feltétel a beavatás helyét 
határozta meg. Eszerint a beavatást a „
székes”fehérvári Nagyboldogasszony 
Bazilikában kell végrehajtani. Majd a 
koronázó dombon a magyarsághoz oly 
szorosan kötődő Fehér lovon, délidő-
ben, a király a négy égtáj felé keresztet 
vágott a levegőbe, amivel nemzete vé-
delmére tett esküt.  

A feltételek közül az utóbbi három-
tól indokolt esetben eltérhettek, de a 
Szent Koronával történő beavatás alól 
soha nem lehetett kivételt tenni. A felté-
telek nem véletlenül voltak ennyire kö-
töttek, hiszen eleik már régen tudták, 
hogy az energiák sem a föld felszínén, 
sem az idősíkokban nem egyenletes 
eloszlásúak. 

(Folytatás a következő számban.) 
FODOR ANTAL 



2005. október 31.                                                                                                                   9. oldal 

A stressz társadalma (2.) 
A depresszióban szenvedő emberek 

hajlamosak bajukat eltitkolni, vagyis 
hazudni a környezetnek lelki állapotuk-
ról. Sajnos olykor még a legkirívóbb 
tüneteket sem ismerik fel a hozzátarto-
zók és a barátok, de ha mégis, nem 
kényszeríthetik a beteget arra, hogy for-
duljon pszichiáterhez. Mivel a szoron-
gások tünetei olykor megegyeznek bi-
zonyos betegségek, szervi elváltozások 
tüneteivel – például: fejfájás, hányinger, 
fáradékonyság –, az embereknek eszük-
be sem jut, hogy bajaikat lelki eredetű-
nek nyilvánítsák. 

Az ember akkor szorong, amikor tu-
datában van egy jövőben fellépő, meg-
oldási képességeit meghaladó problé-
mának. Ha pedig nem az elvártak sze-
rint viselkedik és teljesít, a környezet – 
akarva-akaratlanul, de – büntet bennün-
ket. A depresszió lényegében ezen bünte-
tési folyamatoknak a következménye. 
Ebben a stádiumban a környezeti ténye-
zők már háttérbe szorulnak. A depresz-
sziós emberen erőt vesz az akaraterő-
hiány, a fáradékonyság, az egyre nega-
tívabb és pesszimistább gondolatok, a 
figyelem és az összpontosítás lelassulá-
sa és tompulása, az érdeklődés hiánya 
és a döntésképtelenség. Ebből az álla-
potból pedig úgy érzik, nincs kiút, ezért 
felrémlik az öngyilkosság gondolata is. 
Mivel az egyén úgy érzi, nem kap támo-
gatást, nem érik pozitív visszajelzések, 
sokszor elbizonytalanodik, elfásul, és a 
várható büntetések miatt erős gátlás alá 
kerül. Ha bizonyos helyzetekben kifeje-
zetten rossz érzés tör rá, amelyet sem 
szorongásként, sem erős idegességként 
nem tud azonosítani, pánikrohamról be-
szélünk. Tünetei a következők lehetnek: 
szédülés, ájulásszerű érzés, szívdobogás 
felgyorsulása, légszomj, reszketés, izza-
dás, hányinger, zsibbadás, hideglelés, 
halálfélelem, a megőrüléstől való féle-
lem, a valóság észlelésében fellépő bi-
zonytalanság érzése. 

 
2. Részletesebben az elkerülő visel-

kedésről és a kontrollszemélyekről 
A társadalomban bizonyos erkölcsi 

normák és elvárások szabályozzák az 
egyes emberek viselkedését. Azokat, 
akik életünket, jövőnket alapvetően 
meghatározzák és befolyásolják, vagyis 
sorsunkat valamelyest kontrollálják, 
nevezhetjük kritikus vagy kontrollsze-
mélyeknek. A velük kialakított viszony-
hoz és az ebből fakadó szociális és hie-
rarchikus státuszhoz kell hozzárendelni 
cselekedeteinket. A szülők tanulást vár-
nak el gyermekeiktől, mégpedig azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a későbbiekben 
vigyék valamire az életben, esetleg érje-
nek el többet, mint a szülőknek életük-
ben megadatott. A jó tanulók beleesnek 
egy bizonyos szerepbe, és ezentúl a ma-

gasabb teljesítménynyújtás lesz a tőle 
elvárt, míg a kevésbé szorgalmasan ta-
nulókétól nem. Egy tehetséges és precíz 
munkatárs kisebb-nagyobb botlását 
környezete nagyobb csalódással veszi 
tudomásul, mint például egy kezdőét. 

Amikor kiesünk az általunk viselt 
szerepből, nemcsak a környezet rosszal-
lása váltja ki a büntető stimulust, hanem 
már eme következmény felismerésének a 
ténye is. És mivel az emberek általában 
nem szeretnek kényelmetlen helyzetekbe 
kerülni, megváltoztatják egyes viselkedé-
si mintáikat: elkerülik az olyan konflik-
tushelyzeteket, amelyek negatív vissza-
csatolással járnak számukra. Ez az elke-
rülő viselkedés nem csak abban nyilvá-
nul meg, hogy nagy ívben elkerüljük az 
utcán haragosainkat. Ha a gyerek jelent-
kezik az órán, de rossz választ mond, 
ami miatt például kinevetik az osztály-
társai, akkor ezután kevésbé lesz hajla-
mos arra, hogy még egyszer jelentkez-
zék, még ha tudatában van annak, hogy 
biztosan jó választ fog adni a tanárnak. 

Ezek hétköznapi dolgok, és komo-
lyabb problémát nem jelentenek mind-
addig, amíg fel nem halmozódnak. Ha 
sokáig vagyunk kiszolgáltatva olyan 
helyzeteknek, amelyek során nagy esély-
lyel kaphatunk büntető reakciót a körü-
löttünk lévőktől, akkor egy bizonyos idő 
múltán az elkerülő viselkedés úgy-
mond „zsigerből”, tehát nem konkrét 
esettől való félelem miatt jön létre. 
Émelygünk, ha csak arra gondolunk, be 
kell menni a munkahelyünkre, vagy pá-
ni félelem lesz úrrá rajtunk, amikor ne-
künk kell egy tanórán megszólalnunk. A 
büntetés lehetősége eggyé válik a bünte-
téssel. A kritikus személyek – a főnök, az 
osztálytársak – irányítják ettől kezdve 
cselekedeteinket, és eme szabályszerű, 
konfliktuskerülő viselkedésünktől csak 
akkor tudunk megszabadulni, ha sikerül 
magunkat kivonni ezen személyek hatá-
sa alól. Az elkerülő viselkedés akkor is 
rögzül elménkben, ha bizonyos élethely-
zeteket – amelyek első látásra nincsenek 
kapcsolatban félelmeink okaival – kerü-
lünk el; ájulásszerű érzés tör ránk, ami-
kor felszállunk egy buszra, pedig nem 
félünk az emberektől; hányinger tör 
ránk, amikor bemegyünk vásárolni egy 
zsúfoltabb boltba. Ilyenkor nem maga a 
helyszín, az adott miliő az oka rosszullé-
tünknek, hanem egy mélyebb, és velük 
csak közvetett kapcsolatban álló helyek 
és személyek miatt érzett szorongás. Ez 
az elkerülő viselkedés legsúlyosabb fo-
ka, amely bizonyos pánikbetegségeknél 
jelentkezik. 

Nagy problémát jelent, hogy olykor 
nem egyértelmű vagy egyáltalán nem 
ismert a kritikus személy kiléte. Pedig 
lelki fájdalmunk elsődleges oka az attól 
való félelem, hogy nem tudunk a kriti-

kus személyek elvárásai szerint csele-
kedni. Ilyen esetekben a betegnek leltárt 
kell készítenie ismerőseiről. Ki az, akinek 
a jelenléte feszélyez minket? Ki az, akivel 
kommunikációnk során szorongunk? 
Kinek nem tudunk sosem nemet monda-
ni, vagy másként cselekedni az általa 
elvárttól? Kinek a jelenlétében érezzük 
úgy, hogy döntésképtelenek,  fáradéko-
nyak vagyunk? Vagy pedig ki az, akihez 
túlságosan ragaszkodunk, aki nélkül 
elveszettnek érezzük magunkat? A kriti-
kus személyek tekintéllyel rendelkeznek 
a szemünkben, vagy ők rendelik mifö-
lénk magukat, vagy mi tartjuk magunkat 
alárendeltnek. Mivel sokszor érzik, hogy 
hatalmuk van felettünk, bizonyos tette-
ikkel – duzzogás, a szeretet megvonása 
stb. – tovább mélyíti a szándékainak és 
érdekeiknek való alávetettségünket. 

(folyt. köv.) 
SOMOGYI GÁBOR 

OLVASÓI LEVELEK 

Olvasom, 
...hogy a városban korábban beindí-

tották az éjszakai buszközlekedést. No ez 
derék dolog. Ám kérdeznék én valamit: 

Dorozsma nem tartozik Szegedhez? 
Az itt élők nem érdemlik meg, hogy 
végignézve például egy kőszínházi 
vagy szabadtéri előadást, autóbuszra 
ülvén hazatérjenek? Miért vagyunk mi 
ilyen téren is hátrányos helyzetben? 

Kérem, javítsanak ki, ha tévednék, de 
nem hallottam róla, hogy például a do-
rozsmai önkormányzati képviselők kö-
römszakadtáig küzdöttek volna az éjsza-
kai buszjárat ilyetén kiterjesztéséért. 

Vajon miért nem? 
 
Olvasom, 
...hogy mélyen tisztelt polgármeste-

rünk a városban folyó csatornázási mun-
kálatokat megfelelőnek, rendben levőnek 
minősítette. Teszi ezt akkor, amikor egy-
mást érik a panaszok, a reklamációk, és 
szinte nincs olyan városrész, ahol egy-
szer-kétszer ne kellett volna felbontani és 
javítani a kivitelezőknek. Úgy hírlik Tá-
pén volt olyan szakasz, amit ötször bon-
tottak fel. Kiskundorozsma sem kivétel 
ez alól, most éppen tőlünk ötven méterre, 
a Vadliba utca végén lévő buszforduló-
nál rontanak-bontanak. 

Nagyjó uraim! 
Annyit mondanék én erre, hogy 

nagyapám – aki mozdonyfűtő volt – a 
szívlapáttal úgy vágta volna hátba az 
ilyen silány munkát végzőket, hogy on-
nantól kezdve a cseréplécet is vízi-
mértéknek becéznék. Azt csak találgatni 
lehet, vajon mit tett volna azzal, aki az 
ilyen hanyag, nemtörődöm munkát elfo-
gadja, és még hivatalból fizet is érte! 

KOSIK DÉNES 
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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.) 
 

AKCIÓ! 
0,5 Dobozos Arany Ászok                139,- 
0,5 Arany Ászok üveges           109,- + ü. 
0,5 Mézes pálinka barack              1699,- 
0,5 Mézes rum                               1599,- 
0,5 Prince dobozos sör                    109,- 
1,5 l Szögedi Ászok sör                   295,- 
1,5 l Egri bikavér (vörös száraz)       759,- 
 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

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. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Megnyílt! 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 
Téli gumik különböző mé-

retben. 
Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62 463-611 
Mobil: 06 30 955 5841 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 
 
 
 

A Déli-Farm Kft és a Fertilia Kft. 
 

Őszi műtrágya kínálata 
 
 

NPK 15-15-15%, NPK 0-10-28%, Ammóniumnitrát, Kálisó, Szuperfoszfát 
50 és 10 kg-os kiszerelésben 

 

Vetőmagok 
 

árpa, búza, rozs, tritikálé, lucerna, fűmagok, stb. 
 

valamint 
 

szarvasmarhatartáshoz tejpótló borjútápszerek, ásványi kiegészítők, 
premixek forgalmazása. 

 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

VÁGÓCSIRKE VÁSÁR 
 
Kb. 2,5 kg-os rántanivaló fehér 
csirkék eladók 280 Ft/kg-os 
áron. 
November 12-13-án 8-16 óráig. 
 

Helye: Zsombó után Forráskút 
felé kb. 1 kilométerre a 

telefontoronynál. 
Tel.: 06 30 6553 552 

Újvári 

Masszírozást vállalok, 
kérésre házhoz megyek. 

 

Időpont-egyeztetéssel: 
06 20 369 5496 

MÉG MINDIG TART 
4-et fizet 5-öt kap 

AKCIÓNK! 
 

Aki négy alkalomra előre kifizeti 
hirdetésének díját, még egy 

alkalommal megjelentetjük azt 
térítésmentesen! 

 

Hirdessen a 
DOROZSMAI NAPLÓBAN! 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

 
 

 
Bódi 

Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

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. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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

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

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 

 

KATALIN és 
ERZSÉBET bál! 

 

November 19-én 19 órai kez-
dettel a Szélmalom Vendéglőben! 
Asztalfoglalás a helyszínen, vagy 

a 461-363-as telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

MENÜ a hét minden napján! 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 
 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A Speciális Bt. ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Déli Apró és Délmagyar árusítás. 

Fénymásolás. 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
Vízszűrők szerelése, 
ásványvíz kiváltása. 

 

Fodor Antal 
technikus 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62/463-681 

Mobil: 06 20 374 6188 
 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! Cím: Alsóvárosi 

Művelődési Ház: Szeged, 
Rákóczi út 1. Ideje: minden hónap 

utolsó szerda, 17 óra. 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 F  i g  y  e  l e  m  
G épjárm ű  vizsgá zta tás Zsom bón  F a rk as F erenc au tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja: személy- és gépkocsik  F ar ka s F erenc  
 — javítását gép járm ű tech n ikus 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgáztatását (helyben) Zso m bó , F e lsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatát. Tel./fax : 25 5-063  
 N yitv a tartás : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-3470  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyagok                       Vasaló, mixer, hajszárító 
Háztartási gép alkatrészek                     Telefonvezeték 
Papír porzsák nagy választékban          Asztali lámpa, elemlámpa 
Csapágy                                                   Asztali elosztó, hosszabbító 
Szimmering                                             TV-video csatlakozó 
Zégergyűrű                                             Antenna csatlakozók és vezetékek 
Pedrollo keringtető szivattyú                Autó hangszóró, mikrofon stb. 
árusítás és garanciális szerviz                árusítása 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. 

Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

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 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

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

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hiteltanácsadója 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, szombat: egyeztetés alapján 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine@t-online.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

A Bányai Cukrászda 
és Pizzériában házi 

jellegű rétes minden 
nap kapható. 

Mindenkit szeretettel várunk 
12-20 óráig. 

Tel.: 461-023 
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MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ A CORÁBAN 
 

Tisztíttassa ruháit, szőnyegeit, 
függönyeit nálunk! 

 

Mosás vegytisztítás kedvező áron, pl.: 
– Kabát, dzseki 700Ft/db 
– Nadrág, pulóver 600Ft/db 
– Zakó 650Ft/db, toll dzseki 1250Ft/db        
– Paplan (1szem.), ágytakaró 1950Ft/db 

 

Gyorsan, akár 2 óra alatt is, 
akár háztól-házig is megyünk! 

Szombaton és vasárnap is nyitva, 
ingyenes parkolás. 

 

További szolgáltatásaink: 
– abroszok bérbeadása 

– lakástextíliák, bőráruk és 
különleges ruhák tisztítása. 

 

Minden szerdán 10%-os engedmény 
kivéve szőnyeg, bőráru és egyéb akciós 
szolgáltatás. Folyamatos akcióinkról, 

árainkról, illetve házhozszállítási 
díjainkról érdeklődjön üzletünkben, a  

462-415; 30/525-7979 telefonszámokon. 
2000 Ft-ot meghaladó megrendelés 

esetén, a hirdetési szelvény átadásával 
10% kedvezmény (kivéve a 

szőnyegeket, az egyéb akciós 
szolgáltatásokat, és a szerdai napokat). 

 

Nyitva: H-Szo: 8-20-ig, V: 8-18-ig 

Halottak napi koszorúk, krizantémok, 
művirágok nagy választékban! 


