
2007. szeptember 28. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN XVIII. évfolyam 9. szám 2007. szeptember 28. 

   kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

„Minden nemzet támasza és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma ledől, s rabigába görnyed.” 
(Berzsenyi Dániel) 

� HAVI GONDOLAT 

MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó    
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából október 23-án este a 
17.30-kor kezdődő ünnepi szentmisén veszünk 
részt, és utána a templomban a Katolikus Kör 
rendezésében megemlékezést tartunk, majd égő 
gyertyával elmegyünk az 1956-os kopjafához 
vonulva ilyen módon is lerójuk tiszteletünket a 
dicsőséges események résztvevői és áldozatai 
előtt. 

KATOLIKUS KÖR 

Viktória néni domborműveViktória néni domborműveViktória néni domborműveViktória néni domborműve    
2007. szeptember 9-én délután 3 órakor 

ismét összejöttünk közel százan a plébánia előtt 
Viktória nővér emléktáblájának felavatására. A 
szertartást a Fótról érkező Sebők Sándor atya vé-
gezte, aki kispap kora óta sokszor találkozott vele 
és tisztelettel emlékezett róla. 

Beszédet mondott Tóth József önkormányzati 
képviselő úr. Jelen volt dr. Géczi József országgyű-
lési képviselő, dr. Vízi Ilona, a Magyar Védőnők 
Országos Egyesülete képviseletében Bognárné 
Várfalvi Mariann. A megyei Magyar Védőnők 
képviselőjeként Szupera Enikő koszorút helyezett 
el a felavatott tábla alatt. A védőnők közül Izafi 
Ágnes, Szarvas Mariann, Tomposné Sárkány Má-
ria, Rózsa Éva, Bihariné Jenei Mária voltak jelen, 
és még nagyon sok ismerős, a nevek felsorolása 
nélkülözi a teljességet. 

A táblát Barta András szobrászművész készí-
tette, kis pátriánk lakója. Igazán kedves, szép 
emléket készített. Köszönjük! 

Az emléktábla készítését a Magyar Védőnők 
Országos Egyesülete kezdeményezte, hozzájárul-
tak 50 000 Ft-tal, a megyei szakosztály 25 000 Ft-
tal. 

A polgármester úr 100 000 Ft-ot adományo-
zott, a helyi képviselők, Fábián József 40 000, 
Tóth József 25 000 forintot; magánszemélyektől 
is érkeztek hozzájárulások. 

A fennmaradó hiányzó összeget a Plébánia 
adományozta. 

Nagyon szép összefogással és aránylag rövid 
idő alatt vált valóra az emléktábla terve. 

Mindenkinek hálásan köszönjük. Így emléket 
állítottunk a szeretett és tisztelt Wagner Viktória 
szociális testvér védőnőnek. 

SZ. ZS. 

Esküt tettek a részEsküt tettek a részEsküt tettek a részEsküt tettek a rész----
önkormányzati tagokönkormányzati tagokönkormányzati tagokönkormányzati tagok    
2007. július 5-én Szeged Város Közgyűlése a 

dorozsmai városrészi önkormányzat vezetőivé és 
tagjaivá választotta az alábbi személyeket: 

Vezetőnek Fábián Józsefet és Tóth Józsefet. 
Tagoknak: dr. Bihari Lajost, Harkai Jánosnét, 

Horváth Dezsőt, Kiss Antalt, Lukovics Gabriellát, 
Mészáros Mária Rozáliát, Mihálffy Béla Lajost, 
Moróné Tapodi Évát, Mucsi Lászlót, Ocskó Ist-
vánt és Tímár Lajost. 

A részönkormányzati tagok szeptember 14-én 
tettek esküt a Városháza dísztermében. Az elvben 
működőképes részönkormányzatot még nem 
hívták össze. 

Tímár L. felvétele 

Hősök rendezésreHősök rendezésreHősök rendezésreHősök rendezésre    
váró Ligeteváró Ligeteváró Ligeteváró Ligete    

A Ligetben lévő kápolna és a körülötte lévő 
földterület, mintegy három hektár az Egyházköz-
ség tulajdonában van. 2006-ban az Önkormány-
zat megrendelésére kertészeti tanulmányterv ké-
szült, mely kiterjedt az állapot felmérésére, az 
elvégzendő munkák meghatározására és ütemezé-
sére. Az Szegedi Építési Szabályzat szerint a terület 
helyi természetvédelmi terület. 

„A Liget valaha temető volt, melyet Kálvária 
temetőnek neveztek. Az 1831-ben pusztító kolera 
nagy veszteséget okozott a település lakói között, 
ezért a túlélők fogadalmat tettek, hogy a halottak 
emlékre kápolnát emelnek. Ezt itt, az öreg teme-
tőben, 1858-ban fel is építették. A kápolna hom-
lokzatára három kőkeresztet állítottak: középre 
Krisztus, két oldalra pedig a két lator kőkeresztje 
került. A kápolnában egy oltár van a Szűzanya 
fából készült szobrával. A kápolna elé 14 stációt 
építettek, melyek 1931-ig álltak. (Ebben az évben 
lett az öreg temető a Hősök parkja is, a több mint 
háromezer katonai szolgálatot teljesítő I. világhá-
borús helyi lakó emlékére.) 

A temetőt 1889-ben lezárták, de a közepére 
épített kápolnát és a 14 stációt meghagyták. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
– Fábián József 
Október 31-én 16 órakor az Önkormányzati 

Kirendeltségen és 17.30-kor a Jerney János Általá-
nos Iskolában. 

 
– Tóth József 
Október 22-én 17 órakor a Családsegítő 

Házban, október 29-én 17 órakor az Önkor-
mányzati Kirendeltségen. 

 
– Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő 

fogadóórát tart október 10-én 18 órakor a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 

Búcsúzhatunk az 1 és Búcsúzhatunk az 1 és Búcsúzhatunk az 1 és Búcsúzhatunk az 1 és 
2 forintos érméktől is2 forintos érméktől is2 forintos érméktől is2 forintos érméktől is    

Ételmérgezés KiskundorozsmánÉtelmérgezés KiskundorozsmánÉtelmérgezés KiskundorozsmánÉtelmérgezés Kiskundorozsmán    
Még augusztus 25-én arról adott hírt a nyom-

tatott és elektronikus média, hogy három gyerme-
ket és egy felnőttet szállítottak kórházba ételmér-
gezés gyanújával Kiskundorozsmáról. Tombácz 
Zsuzsanna, az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális 
Igazgatóságának járványügyi osztályvezetője, el-
mondta: a mentőszolgálat ügyeletese pénteken 
arról adott értesítést, hogy Kiskundorozsmán több 
emberhez riasztották őket. Étel eredetű fertőzésre 
gyanakodtak, mert az érintettek egy étteremből 
származó ebédet fogyasztottak el. A Vadliba Ven-
déglő éttermének konyhájáról 163 adag ételt 
szállítottak ki. Tíz-tizenkét ember részesült orvosi 
ellátásban.  

Kitért arra, hogy az étterem működését a 
feltárt közegészségügyi hiányosságok, leginkább a 
kosz miatt felfüggesztették, a konyha nem üzemel. 
Fertőtlenítőszeres nagytakarítást, festést rendeltek 
el, amelynek ellenőrzése után főzhetnek csak újra. 
Ha bebizonyosodik, hogy az ott készült étel okoz-
ta a fertőzést, a hatóság büntetést szab ki, de 
szankcionálják a konyhában tapasztaltakat is.  

Másnapra kiderült: a palóclevestől vagy a 
grízes tésztától lehettek rosszul – immár 68-an. 
Több rohamkocsi is a helyszínre hajtott, akit 
lehetett, már az otthonában elláttak. A legtöbben 
hányásra és hasmenésre panaszkodtak, de akadtak, 
akiknél láz, fejfájás vagy hasi görcs jelentkezett – 
mondta el szombat délután a Szegedhez tartozó 
kiskundorozsmai Családsegítő Házban Tombácz 
Zsuzsanna. „Festés miatt zárva. Nyitás jövő héten" 
– hirdette a tábla a Vadliba vendéglő ajtaján. Az 
étterem 163 személy számára biztosítja a szociális 
étkeztetést. Az ebéd egy részét a rászorulók maguk 
viszik el, a másik felét szociális gondozók ételhor-
dókkal szállítják ki. Pénteken palócleves és grízes 
tészta volt a menü. Mivel a Vadliba vendéglő 
működését felfüggesztették, a hét végére ebéd 
nélkül maradt rászorulóknak konzervet és instant 
levest osztottak a Családsegítő Házban. 

A tulajdonos, Gyuris István elmondta: 
„Pénteken este nekem is jelezték, hogy néhány 
dorozsmai lakos hasmenésre panaszkodott, amit a 
tisztiorvosi szolgálat összefüggésbe hozott a Vadli-
ba étteremből elvitt menü elfogyasztásával. Őszin-

tén sajnálom azokat a vendégeinket, akik megbe-
tegedtek, de hogy mi történhetett, és mi okozhat-
ta a fertőzést, csak hétfőn délután tudhatjuk meg, 
ugyanis az ÁNTSZ ekkorra tud nyilatkozni az 
ételminták vizsgálatának eredményéről. Ekkor 
derül ki, hogy hibásak vagyunk-e a történtekért. 
Tanácstalanul állok az eset előtt, mivel a vendéglő 
15 éve működik, de még soha nem történt hason-
ló eset.” 

Ha igazolódik, hogy a Vadlibában készült étel 
okozta a fertőzést, akkor a hatóság minőségvédel-
mi bírságot szab ki. Az azonban már bizonyos, 
hogy a nem megfelelő ételtárolás és higiénia miatt 
büntetést kell fizetnie az étterem tulajdonosának.  

Az első laboratóriumi vizsgálat szerint a 
staphylococcus aureus nevű baktérium okozta a 
tömeges ételmérgezést Kiskundorozsmán. 

A grízes tésztában kimutatott baktérium tü-
netmentesen is megtalálható, főleg az orrban és a 
torokban. Ezért a Vadliba vendéglő konyhai dol-
gozóit is megvizsgálták, hogy van-e köztük olyan, 
aki esetleg hordozza a kórokozót. Két dolgozó 
vizsgálati eredménye pozitív lett a baktériumra. 
Őket gyógykezelés miatt a foglalkozás-
egészségügyi orvoshoz utalták. 

Néhány napig rejtélyes halálként kommentál-
ták egy 73 éves kiskundorozsmai asszony esetét, 
mert a néni is evett abból a grízes tésztából, 
amelyben fertőző baktériumot talált az ÁNTSZ. 
A vizsgálatok néhány napon belül kimutatták 
azonban, hogy az idős néni halálának oka szívin-
farktus, tehát olyan egészségügyi probléma volt, 
ami nem állt összefüggésben az ételmérgezéssel. 

A Vendéglő időközben már újra kinyitott. A 
kiskundorozsmai Családsegítő Ház dolgozói rend-
szeresen járnak a Vadliba vendéglőbe, így az újbóli 
nyitás után is ott voltak az étteremben. – Egy-két 
esetben szólnunk kellett azoknak, akik a Vadlibá-
ba jönnek az ebédért, hogy mossák el az ételhor-
dók fülét. De piszkos edényt nem találtunk. 
Egyébként mindazoknak, akik ezt igénylik, kivisz-
szük az ételt, és az idősebbeknek tálaljuk is – nyi-
latkozta a Délmagyarországnak az intézetvezető, 
Király Endréné. 

S. G. 

2008. március 1-jén a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) bevonja a készpénzforgalomból az 1 és 2 
forintos érméket. A közlemény szerint márciusig 
mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy a nála lévő 
érméket vásárlásai során felhasználja, vagy jóté-
kony célra elajándékozza.  

A kereskedők címletenként 50 darabot kötele-
sek elfogadni egy-egy érméből fizetésül, míg a 
posta és a kereskedelmi bankok 100 darabot cím-
letenként. 

Mivel márciustól már nem lehet 1 és 2 forin-
tossal fizetni, a kereskedőknek a készpénzes fizeté-
seknél az egyes tételeket nem, de a számla végösz-
szegét kerekíteniük kell. Az egyes vásárolt tételek 
tehát nem, a végösszeg azonban készpénzes vásár-
láskor mindenképpen 0-ra vagy 5-re végződik 
majd a kerekítés után. A kerekítési kötelezettség a 
bankkártyás fizetéseket és elektronikus pénzmoz-
gást - átutalásokat - nem érinti, hiszen az 1 forint 
mint elszámolási egység a jövőben is megmarad. 

Az elemzések azt mutatják, hogy az 1 és 2 
forintos aprópénzeket az emberek hosszabb idő 
óta egyre kevésbé használják, mivel önmagukban 
nem rendelkeznek számottevő vásárlóértékkel. A 
gyártott érmék nagy része elkallódik, elvész, így 
aktívan nem vesz részt a készpénzforgalomban. 
Ezen túlmenően a fémek világpiaci ára az utóbbi 
években magas szintre emelkedett, ezért az érmék 
gyártása jelentős többlet ráfordítást okoz a köz-
pénzből gazdálkodó MNB, így az egész ország 
számára. 

(Forrás: Internet) 

Átadásra kész a körforgalomÁtadásra kész a körforgalomÁtadásra kész a körforgalomÁtadásra kész a körforgalom    
Tíz-tizenöt éves kívánság volt, most végre 

teljesül, hogy a templom takarásában létrejött 
forgalmi helyzetet egyértelművé tegyék egy 
körforgalommal. Fábián József elmondta, ki-
mondottan veszélyes volt a kereszteződés, a 
gyalogosközlekedés is problémásnak számított. 

A csomópont átépítése 47 millió forintból 
készült el. Szeptember elejére már az aszfalt-
burkolat is elkészült, az autósok már jó három 
hete használhatják. A műszaki átadás legkésőbb 
október 31-ig – az előzetes határidőnek megfe-
lelően – megtörténik. 

NyertünkNyertünkNyertünkNyertünk    
Egyesületünk, a Dorozsmai Napló Baráti Kör 

a Nemzeti Civil Alapprogram működési célú 
pályázatán 200 ezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az összeget a Dorozsmai 
Napló megjelentetésére fordítjuk. 
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PályázatPályázatPályázatPályázat    
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriu-

ma 2007 évre az alábbi  pályázatokat hirdette 
meg: 

 
„Szemelvények Dorozsma újkori történelmé-

ből” címmel 
A pályázat célja: a kulturális örökség megóvá-

sa témakör keretében a volt Kiskundorozsma, 
jelenleg Szeged-Kiskundorozsma városrész lakói-
nak életét a II. világháború óta – 1945-től – nap-
jainkig jelentősen befolyásoló helyi politikai,  
gazdasági,  társadalmi, vagy hitéleti változások 
megörökítése, megmentése a személyes tapaszta-
lat, átélés élményanyagának írott formában törté-
nő megjelenítésével. 

A pályázatokat kitöltött adatlappal együtt egy 
példányban „Szemelvények Dorozsma újkori 
történelméből” megnevezéssel, egyéni jeligével 
2007. október 31. napjáig kérjük benyújtani az 
alapítvány címére: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, 
Dorozsmai út 196. 

 
„Javuló közbiztonságot Dorozsmán” címmel 
A pályázat célja: a városrész közbiztonsági 

helyzetének javítása az állami, vagy egyesületi 
formában működő rendvédelmi szervezetek dolo-
gi adottságainak javítására fordítható támogatás 
nyújtásával. 

A kitöltött pályázati adatlapot 2007. október 
31. napjáig kérjük benyújtani az alapítvány címére. 

 
„Védd a természetet” címmel 
A pályázat célja: felhívni és ráirányítani a helyi 

általános iskolák I-IV. osztályos tanulóinak figyel-
mét a természet szeretetére, óvására, ápolására, 
környezetünk szebbé tételére. 

A pályázat és a rajzok benyújtásának határide-
je: 2007. december 08. 

 
Pályázati adatlapok személyesen vagy levélben 

igényelhetők a Kiskundorozsmai Takarékszövet-
kezet Szeged–Kiskundorozsma, Dorozsmai út 
196. szám alatti székházában (62-461-012). 

 
A pályázóknak hasznos alkotómunkát kíván: 
 

A KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA 

eTwinning találkozó azeTwinning találkozó azeTwinning találkozó azeTwinning találkozó az    
Orczy István Általános IskolábanOrczy István Általános IskolábanOrczy István Általános IskolábanOrczy István Általános Iskolában    

2007. szeptember 3-tól 9-ig olasz kollégáink 
töltöttek nálunk egy hetet. A pedagógusok Casole 
D’ Elsa-ból, a Scuola Secondaria di Primo Grado 
Arnolfo Di Cambio iskolából jöttek. Ez az az 
iskola, mellyel közösen dolgozunk a SHARING 
OUR WORLD–CONDIVIDERE IL MONDO 
című projektünkön. Ellátogatott hozzánk Anna 
Maria Cotoloni az iskola igazgatója, Sandra 
Branconi igazgatóhelyettes, Laura Maffei koordi-
nátor és Valeria Tanganelli. 

Ez a látogatás, és az együtt töltött hét nagyon 
fontos volt számunkra. Egyrészt azért, mert lehe-
tőség nyílt diákjaink és kollégáink számára a sze-
mélyes megismerkedésre, megbeszélhettük az idei 
tanévre vonatkozó javaslatainkat, másrészt széle-
sebb körben ismertté tettük az eTwinninget és a 
projektünket. 

Természetesen igyekeztünk megmutatni 
vendégeinknek városunk fő nevezetességeit. Jár-
tunk a Móra Ferenc Múzeumban, a Fekete Ház-
ban, a Szegedi Nemzeti Színházban, és a felújított, 
gyönyörű Reök Palotában megnéztük a Goya 
kiállítást. Elmentünk Ópusztaszerre, ahol alkal-
munk nyílt megismertetni a kollégákkal a magyar 
történelem és a magyar táj jellegzetes, fontos vo-
násait. Ez egybecseng projektünk címével, szeret-
nénk megosztani egymással világunkat. 

A kulturális programok mellett vendégeink 

ellátogattak iskolánkba. Megnéztek egy olasz 
nyelvi órát, amelybe ők is – a résztvevő mintegy 
negyven diákkal – aktívan bekapcsolódtak. Meg-
beszéltük, milyen ötleteinket tudnánk együtt 
megvalósítani az idei tanévben. Hamarosan meg-
ismételjük azt a tavaszi délelőttöt, amikor diákja-
ink és mi is, tanárok chateltünk egymással. Terve-
zünk társasjátékot, portrékiállítást, közös cd-t, és 
még sok más ötletünk van. 

eTwinning estet szerveztünk a szülők, meghí-
vott vendégek, kollégák, diákok részvételével a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az est folya-
mán Laura Maffei bemutatta prezentációját, meg-
ismerhettük partnerünk városát, Toscana régióját, 
barátaink iskoláját, a diákokat és az általuk végzett 
tevékenységeket. Közösen bemutattuk projektün-
ket. Anna Maria Cotoloni hivatalos meghívóleve-
let nyújtott át számunkra. Így eljuthatunk partne-
rünkhöz, hogy közösen készítsük elő a „La 
settimana della cultura italiana” – Az olasz kultúra 
hete programsorozatot, ahol mi is bemutatkozha-
tunk. Diákjaink a pedagógusokkal együtt táncol-
tak, a gyerekek énekeltek, Gianni Roadri verseket, 
meséket szavaltak olaszul. 

A látogatás remekül sikerült, és biztos vagyok 
benne, hogy a közös élmények után munkánk 
még színvonalasabb lesz. 

KISS MÓNIKA, KÁDÁR MIHÁLYNÉ 

Csak halkan, csak csendbenCsak halkan, csak csendbenCsak halkan, csak csendbenCsak halkan, csak csendben    
Gondolat: Sétálsz a mezőn, a sziksóson, lép-

kedsz a füvek, virágok, gazok közt, Nem tűnik fel 
semmi különleges. Elmélyülten ballagsz, de hirte-
len meg kell, hogy állj, lehajolsz: nini, egy kis tő 
kamilla! Nem kiabál messziről, mint a pipacs, 
nem ágaskodik, mint a szarkaláb, de ott van ez a 
kis hasznos növény, ott van már 30 éve csendben, 
halkan. S ha lehajolsz hozzá, hazaviszed őt, vagy 
csak az emlékét, meglásd, meghálálja. Még nem is 
tudod, mi mindenre jó, de majd meglátod. 

 
Hajnalné Miksi Zsuzsanna – Zsuzsika óvó-

nénit, a Széksósi úti óvoda dolgozóját munkájának 
harmincadik évfordulóján köszöntöm. 

– Mi vitte a pályára? 
– Egész rokonságom dorozsmai, szüleim 

dolgoztak, nagymamám nevelt 10 éves koromig, ő 
sugallta nekem, legyek óvónő. Tudatosan készül-
tem rá, az iskola is e felé terelgetett, a gyerekek 
szeretete inspirált, így természetesnek tűnt: óvónő 
leszek. Szüleim féltettek, ha helyben nem lesz 
elhelyezkedési lehetőség, máshová kell, hogy men-
jek, elszakadok tőlük. Szerencsém volt, kezdettől a 
Széksósi úti óvodában dolgozom, ahová a kezde-
tekkor irányítottak, ez az első, egyben egyetlen 
munkahelyem azóta is. 

– Számolta-e, hány csoportot engedett el? Vol-
tak-e „kedvencek”? 

– 20 évesen kaptam az első csoportot, a mosta-
ni a nyolcadik, amellyel kezdtem, miközben 6 évig 
gyesen voltam. Természetesen, mint mindenkinek, 
az első csoportom a legemlékezetesebb, a meghatá-
rozó, a legnagyobb nyomot ők hagyták bennem. A 
legkedvesebb gyerek/em, ha mondhatom így, ebben 
a csoportban volt, egy szeretetreméltó kisfiú. A 
nevét nem árulom el, Ő tudja: róla van szó, ha talán 
olvassa ezt a cikket. E csoport után már nagyon 
vigyáztam, ne különböztessek meg senkit, minden-
kire egyformán fordítsak gondot. 

– Ennyi év után az emberek visszatekintenek, 
értékelnek… 

– Szerencsés embernek vallom magam, hogy 
ennyi idő alatt probléma és konfliktusmentes 
időszakot éltem meg. Én is emberből vagyok, 
vannak magánéleti feladataim, melyek megpróbál-
nak, de mikor bemegyek a csoportba, egy csapásra 
minden gondomat elfelejtem, örömmel, jókedvű-
en végzem a munkám. Ezt a gyerekek szeretete és 
a jó kollektíva varázsolja ilyenné. Mindig öröm-
mel tölt el, hogy tudok magamból is adni egy 
picinyke varázslatot ezeknek a kis palántáknak, 
amivel formálgathatom az egyéniségük kibontako-
zását.  

– Mit érez fő feladatának? 
– A felhőtlen gyerekkor biztosítását. A gyere-

kek évről-évre okosabban jönnek hozzánk, sokat 
is várnak el tőlük a fejlődésük során. Milyen gye-
rekkoruk van, ha nem játszhatnak? Játsszanak, 
amennyit csak tudnak, játszva tanuljanak! Sok 
beszélgetés és sok játék. Ezeken keresztül tanul-
nak.   

– Milyen egy csoport elválása? 
– Mindig „meghalok” egy kicsit. Mikor 

elmennek, mintha saját gyermekeim utaznának, 
valahová nagyon messzire. Nagyon fáj, de fel sem 
ocsúdok, már ott a következő csoport, melynek 
fogadására össze kell szedni az energiáimat, s egy 
héttel a beindulás után már teljesen rájuk kon-
centrálok. 

– Hogy szerez bizalmat egy új csoportnál? 
– Szeretettel. 
 
Annyi virág van a mezőn, hogyhogy éppen őt 

láttad meg? Véletlenül. Ma is ott van, a széksóson, 
csendben, halkan. Már kevés van ebből a fajtá-
ból... 

 
TÓTH GYÖRGY 

Kutyus (Észrevétel)Kutyus (Észrevétel)Kutyus (Észrevétel)Kutyus (Észrevétel)    
A Délmagyarország szeptember 5-én megje-

lent „Csörög” rovatában levők nem egészen úgy 
vannak, ahogyan a betelefonáló mondja. Többen 
be akarják vinni, de megközelíthetetlen az eb. A 
sarkon lakó nő eteti, de senkit nem enged magá-
hoz közel. Próbálkoztak (hivatalosan is) befogni, 
de tehetetlenek vele szemben. Sokan elvinnék, 
örökbefogadnák, de ezen okokból nem lehetséges. 
A hölgy, aki eteti, tervezi, ha vele megbarátkozik, 
ott tartja. Ellenkező esetben hivatalosan módot 
kellene találni arra, hogy befogják, még ha kábító-
lövedékkel is, tudtuk meg Vidéki Ferencnétől, a 
körforgalom jobb sarkán levő gondoskodó nőtől. 

A Tappancs alapítván a hölgynek adott öt szem 
kábító tablettát, hogy etesse meg vele, semmi ered-
mény, majd ezt követte tíz darab tabletta. A szak-
ember szerint egy lovat is levesz a lábáról. Nem ez 
történt, néhány óra után azzal is úgy szaladt, mint 
egy nyúl a Bajai út fele. Azóta sem látták, akik figye-
lemmel kísérték. Néhány napra megjelent ismét 
Vidékiné kapujában. Ilyenkor mi van? A befogás 
ismét eredménytelennek bizonyult. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Hősök rendezésreHősök rendezésreHősök rendezésreHősök rendezésre    
váró Ligeteváró Ligeteváró Ligeteváró Ligete    

(Folytatás az 1. oldalról) 
 
Minden évben, a szeptember 15-höz közeli 

vasárnapon búcsúmenetben vonulnak a hívők a 
templomból, ide a kápolnába, ahol prédikációt és 
szentmisét tartanak a település áldozataira emlé-
kezve. Ezt hívják ’Kisbúcsúnak’. 

1928-ban a község mérnöke – Farkas Antal – 
készített egy ún. ’parkírozási’ tervet. Ebbe a tervbe 
a meglévő stációk elhelyezése Sztriha Kálmán 
szerint nem volt beilleszthető, ezért újakat építet-
tek. A régiek téglaanyagát felhasználták, a stációk 
képeit pedig a pécsi Zsolnay-féle majolikagyárban 
készíttették.” 

(Forrás: Szeged–Kiskundorozsma Hősök Ligete 
Kertészeti tanulmányterv 2006.) 

Önkormányzati képviselőink és magánszemé-
lyek is támogatnák a megrongálódott és hiányzó 
stációk javítását, pótlását. Eddig már három ma-
gánadakozó jelentkezett. Egy magánadakozó pedig 
jelentősebb összeget ajánlott fel a kápolna rendbe-
hozatalára. Az Egyházközség tervezi a kápolna és a 
stációk helyreállítását, egyelőre az előkészítés fázisá-
ban van az ügy, a szakhatósági engedélyek és tervek 
egyeztetése zajlik. Várjuk a hívek, dorozsmai lako-
sok felajánlásait is a kápolna és a stációk javára, 
amelyet a Plébánián lehet megtenni. 

EGYHÁZKÖZSÉG 

Egy, a Ligetben álló 14 stáció közül. Nemsokára 
talán megszépülhet. 

Mese a foltozóvargáról és az elfelezett sasmadárrólMese a foltozóvargáról és az elfelezett sasmadárrólMese a foltozóvargáról és az elfelezett sasmadárrólMese a foltozóvargáról és az elfelezett sasmadárról    

Történt biz’ az Úr …-ik esztendejében, Szeged 
Szabad Királyi Városában. Mikoron egy szegény, 
földhözragadt foltozóvarga megkapván obsitját a 
Tekintetes Czéh atyamesterétől a nemes és nemze-
tes csizmadiák manufaktúrájában, melyet a későbbi 
korok nyugalom díjazásnak hívának. Öreg segéd 
lévén már, mint ama ország útja, mégis rongyos kis 
családját támogatni kívánván, erejét még olybá 
érezte volt, arra vetemedett, saját kicsi műhelyt 
hirdessen ki a kisbíróval. Böcsületes munkás lévén 
meg is kapta volt az Magasságos Város iparos leve-
lét, de csak arra nézvén, hogy kis jobbágyok ron-
gyos papucsait varrogathassa. Amivel szegény pára 
meg is lészen elégedve. Legott utánanézett, hol is 
nyithatná meg kicsiny boltját, hamar megtalálta. 
Igaz, csak egy cselédek lakta, rongyos, szürke ház 
aljában, hol kocsiszínek sorakoztak. Választott 
közülök, a törvény előtt magamagát igazolva és 
igazoltatván be is rendezkedett hamarost. Telt-múlt 
az üdő, a varga csak öregedett, nem csengtek biz’ az 
aranyak, csak kongtak az rezek, mégis elégedett 
vala, és valának az ő munkájával, amíg… Mígnem 
sebes lábú futár érkezett az Nemös Város címerös, 
félbevágott sasos pöcsétjivel, mit pisla szemivel 
nehezen, de csak ki silabizált. De bár ne tette volna, 
s tört volna az futár lába leginkább! Mert biza az 
kupertában lett papírost olvasván könnye csorgott 
szegin vargának, olyast követelt rajta ama címzetes 
kancelláriátus a félsasos pergámenen! „Mer meg 
vagyon az írva az Rendeletök könyviben, hogy mind-
azon iparos, ki arra vetemedék, hogy czéhen kívül 
műhelyt nyisson, tartozik biz’ az elkövetkezőkkel:  

1. Czikkely: Az nemös vendégserögletnek 
hintók, avagy konflisok állására megfelelő helyet 
ajtaja előtt kialakíttatni röndöltetik, amíg az javít-
tatást szükségölik, avagy annak mögváltására nem 
csekélyke pénzösszegekkel áldozni tartozik, mely-
nek határai száz ezör rhénus forintokig is fölmaga-
sodhat az Nemös Város kéncstárába.   

2. Czikkely: Tartozik ama kódis iparos műhe-
lye nyitásához az nagy közönség testi biztonságára 

olyasfajta passzusokat mögszörözni, mellyeket 
csak az Nemös Város tűz oltó kapitánya, az 
Nemös Város kirurgusi hivatalának elöljárója, 
mög az útkaparók zászlóvivője adatna ki számára 
kemény forintusok elleniben.  

3. Czikkely: Tartozik ama koszos varga nyo-
morult kocsiszínében, melynek terjedelmében 18 
quadrátus öl haszontalan területtel bír, az patak-
nak vizét bevezettetni, hogy némely poros szemű 
kuncsafti nép ott annak szükségét kévánván 
mögtisztálkodhassék.  

4. Czikkely: Tartozik az alávaló czéhenkívüli 
ugyanazon terjedelmű rozzant műhelyében, annak 
elkerekített sarkában árnyékszéket kialakíttatni, 
hogy benne az adószedő és katonái szükségüket 
érezvén legott könnyíthessenek magukon. 

5. Czikkely: Tartozik ama bitang széltoló, 
hitvány csirizestál, rozzant kocsiszíne ajtaján kü-
lön ablakot nyittatni, hogy ott saját, azon kívül 
munkájának, robbanó ragasztójának és árnyék 
székinek szagai elillanhassanak anélkül, hogy ajtót 
kéne nyitni. 

Miutána mindönnek möglétit igazolandó, a 
szükségölt mestör embörök pöcsétjei rajta találtatik 
azon árkus papíroson, meglehet, megkaphatja az 
Nemös Város fermánját az további munkálódásához. 
Ha peniglen ama pakszusok hiányoltatnak, az gaz 
engödetlen varga  a Legnagyobb Magyar terin kalo-
dába csukattatik, az pógárok által mögköpköttetik, 
műhelye leromboltatik, a Városból kiűzettetik. 

Mit tett vajha szegény foltozó varga? Sorba 
járta az Nemös Város összes vargáját, és 
mindönütt strigulát húzott volna, ahánynak mű-
helyében talált volna kocsibeállót az engedélyös 
papíros, az bevezetött patakvíz, az árnyékszék, a 
kiszellőző ablak, de biza nem talált egyet sem. 
Utoljára meglátogatta szegény kötélverő pajk-
társát. Az ajándékkal hazament, leverte a cégért, 
magára húzta a kocsiszín ajtaját, és jó erősen meg-
nézte magának, hol a legvastagabb az mestörgerenda. 

TÓTH GYÖRGY 

Elindult a buszközlekedés az új útvonalonElindult a buszközlekedés az új útvonalonElindult a buszközlekedés az új útvonalonElindult a buszközlekedés az új útvonalon    
Több mint 30 évet vártak az arra lakók, hogy 

busz közlekedjen a Dobos és a Jerney utcán is. 
Végre, 2007. szeptember 3-án elindulhatott a 
járat ezen a részen is, a Hegedű és a Mester utcai 
lakosok legnagyobb örömére. 

A Jerney utcai iskola előtt gyülekeztek az 
érintettek, a lakosok néhány tucatnyian. Tapssal 
köszöntötték a két önkormányzati képviselőt, 
Fábián József és Tóth József urakat, Papp István  
kirendeltség-vezetőt, Nagy Sándor alpolgármester 
urat, Draskóczi István urat a Volán képviseletében 
és Engedi Józsefet szintén a Volán képviseletében, 
akik összehozták ezt a buszközlekedést. Az iskola 
előtti téren néhány osztálynyi kisiskolás és Lázár 
Zoltán iskolaigazgató is jelen volt. 

Fábián József képviselő úr 
köszöntötte a jelenlevőket, meg-
köszönte a Városvezetés és a 
Volán segítségét, hogy ezen a 
városrészen is járjon busz. Nagy 
Sándor elmondta: „Sohasem 
avattam buszvonalat. Itt busz-
menetrend-változás is lesz, hi-
szen a 35-ös és a 75-ös buszjára-
tok kettéválnak. Át kellett szer-
vezni, és sikerült megvalósítani, 
hogy Dorozsmának ez a része is 
bekapcsolódik a buszközlekedés-
be – itt Dorozsmán, ahol 11 

ezer ember él, ez nem mellékes szempont. Nagyon 
örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani.” 

Néhányan a megjelentek közül hangot adtak 
örömüknek, hogy teljesült a régen óhajtott kéré-
sük. Olyan vélemény is elhangzott, ami nem 
tartotta jó megoldásnak, hogy elvitték a 75-ös 
járatot a Széchenyi utcáról. 

Az ünnepi aktus után az iskola épületében 
vendégségre invitálták a megjelenteket. Sütemény-
nyel, üdítővel, pezsgőbontással kedveskedtek a 
képviselők a jelenlévőknek. 

Az útvonal készen áll. A buszok robognak az 
utasok igénye szerint. Jó utat mindenkinek! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 



2007. szeptember 28. 5. oldal Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 

Egy szőke nőEgy szőke nőEgy szőke nőEgy szőke nő    
vallomásai ecsettel...vallomásai ecsettel...vallomásai ecsettel...vallomásai ecsettel...    

…és bármi mással, ami a keze ügyébe kerül 
(pl: kavicsok a vásznon!) és amiket kifejezési esz-
közként a festővászon kíván. 

A képeket szemlélve, azok ábrái rejtett üzene-
teket hordoznak. 

Elsősorban (számomra) tájképei figyelemre-
méltóak, mert egyszerűen „szólnak” a kiállítás 
látogatóihoz. 

Másrészt a festőművésznő elvont képei is 
magas művészeti hatást keltenek. 

A születés, az elmúlás, és a kettő közé befog-
lalható, egyszerű képkeretekből ránk csodálkozó 
képek, ezek Palotás Mária vallomásai, itt a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban, Kiskundorozsmán. 

Már nem először üdvözölhetjük Őt falaink 
között, és reméljük, hogy nem is utoljára. 

A nemzetközi színtereken ismert és elismert 
művésznő alkotásai már eddig is sok érdeklődőt 
vonzottak. Ha Ön szeretne egy kellemes kikapcso-
lódást a rohanó hétköznapokból, vagy csak szereti 
a festészetet, szeptember 28-ig sétáljon el a do-
rozsmai művelődési házba. 

Jó szórakozást! 
OLAJOS ÁGNES 

Olajos Ágnes: 

Rőt avarbanRőt avarbanRőt avarbanRőt avarban    
Rőt avarban járni, 
bronz napot csodálni 
nekem öröm, 
mert bíbor levele, 
és suttogó nesze 
visszaköszön. 

Ami a Délmagyarból Ami a Délmagyarból Ami a Délmagyarból Ami a Délmagyarból 
kimaradtkimaradtkimaradtkimaradt    

Mi az? Türelem, mindjárt elmondom. 
Na, mi az!? Szobori búcsú volt az Ópuszta-

szeri Nemzeti Emlékparkban. 
Mi az, hogy nincs időm; mi az, hogy megha-

ladja a képességeimet, hogy nem értek hozzá? 
Böjte Csaba ferences szerzetes többek között ezek-
ről is beszélt – szónokolt az ünnepi szentmise 
keretein belül. Igen, ezek és a közöny ellen is 
harcolnunk kell! Segíteni, szeretni, pozitív módon 
megélni embertársainkat; úgy, ahogyan azt mi 
magunk is elvárnánk, elvárjuk egymástól. 

Mi az? „Máriának elöl van, Ádámnak hátul, a 
majomnak elöl is, hátul is? – Az M betű.” A Vezé-
rek versenyén a környék polgármesterei csapatuk-
kal egymással vetélkedtek. Ott hangzott el a fenti, 
felettébb furfangos kérdés. 

Mi az, ami még színesítette a programot? 
Az elismerések átadása, majd a szentmise után 

a skanzenben sétálás, a kézműves-vásár, lovas 
bemutató, juhászélet beszámoló várta a kultúrára, 
szórakozásra vágyókat. 

A legkisebbek bábjátékban, a legkitartóbbak 
táncházban vehettek részt. 

Mi az, ami összekötötte ezeket az ópusztaszeri 
rendezvényen résztvevő, kikapcsolódó embereket? 
Az emlékezés. 

Az emlékezés arra, hogy MAGYAROK VA-
GYUNK! 

OLAJOS ÁGNES 

SZÍNHÁZALÓ 

Marica két arcaMarica két arcaMarica két arcaMarica két arca    
Szeretem az operetteket. Kastélyok, mulatók, 

szép ruhák, slágerek. Szeretem a hagyományos 
operetteket. 

Eszenyi Enikő rendezésében nem vártam ha-
gyományos operettet. Kaptam a színpadra óriási 
cipőt, agyonütésre való pitypangot, világrekordot 
döntögető hegedűt és egy hatalmas gyufásdobozt. 
Gondoltam Papp Janó ruhái majd kárpótolnak, de 
csak a nyomait láthattam, hogy hogy néznének ki 
egy klasszikus rendezésben. Persze lehet, hogy a 
bántó színek azért kellettek, hogy messziről is 
láthassuk őket. 

De foglalkozzunk inkább a színészekkel. Fő-
próbán voltunk, ahol a címszereplő Lukács Gyön-
gyi még kímélni akarta a hangját, ezért helyette a 
zenekari árokból Rácz Rita énekelt, de a közönség-
re való tekintettel egy-két dalt mégis előadott. 
Nem kellett volna. Pár napra rá láttam, ahogy 
nyilatkozik a tévében, és lelkesen újságolja, hogy 
mindenki szerint jól lehet érteni minden szavát. A 
prózai részekből a színészi előadás hiányzott, az 
éneklésnél esélyünk sem volt rá, hogy a szövegből 
is megtudjunk valamit. Még jó, hogy a színpad 
két oldalán lévő kivetítőkről németül lehetett 
követni a főbb eseményeket. A környéken is hall-
ható volt, hogy mások is szívesebben hallották és 
talán nézték is volna végig Rácz Rita előadásában. 
Lukács Gyöngyi meg maradjon az operánál, lehe-
tőleg olaszul. Nem mindenki alkalmas a műfajok 
közti ugrálásra. Megjártuk a szubrettel is, Peller 
Anna nem az a könnyed mozgású, csicsergő kis-
lány, akit Tasziló gróf húgának képzelnénk. Időn-
ként egyébként nem ártana, ha a fiatal, jóképű, 
bársonyos hangú hősszerelmesek mellé nem tíz 
évvel idősebb szerelmet meg húgot adnának. Mert 
Nyári Zoltán Tasziló grófját lehetett szeretni. 
Úgyis, hogy elkártyázta az örökségét, ezért kény-
szerül tiszttartóként dolgozni. Bár én igazából 
Nagy Ervinre voltam kíváncsi, aki egy nappal 

korábban rosszul ugrott a színpadon, így tolóko-
csiban, bottal csinálta végig az előadásokat. Itt 
mutatkozott meg igazán, hogy Eszenyi vészhely-
zetben milyen jó rendező. A koreográfiákat más 
táncolta el, de végig bent volt a színpadon, és akár 
szándékosnak is tűnhetett volna. Ezért érthetetlen, 
hogy miért használta az énekkart ácsorgó statisz-
táknak, és miért nem lehetett rendesen kiszámol-
ni, hogy mindenki időben érjen be a színpadra, 
miután kétszer körbefutotta a Dómot. Az óriáshe-
gedű első felvonás végén elszakadó húrja látványos 
volt, a zongorán fetrengő szerelmespár viszont 
süllyesztőbe mehetett volna a funkciótlanul cirká-
ló fehér lóval együtt. Nem lenne feltétlenül mu-
száj állatokat vinni a színpadra. A traktor bőven 
elég lett volna. A fiatalabbak közül még meg kell 
említeni Pindroch Csabát, aki vicces volt, bár néha 
kicsit túljátszotta az őrültet, és még nem jöttem 
rá, hogy az öltözéke és a haja miért volt olyan, 
mint aki tényleg kiszökött az elmegyógyintézet-
ből. Aztán ott voltak a nagy öregek. Tordy Gézát 
már egészen biztosan nem az énektudása miatt 
szeretjük, nem létezik, hogy nem találtak volna 
olyat, akinek egy kicsi hangja is van, ha már ope-
rettről van szó. Lehoczky Zsuzsa szegedi múltját 
igencsak meglovagolták. Egy-két kikacsintás a 
nézőre még jó, de az ötödik után unalmassá válik. 
Király Levente meg kijött a színpadra, és Király 
Levente volt, hiszen már attól is tapsvihar van, 
hogy létezik, de ő nem is tudja elrontani. Örülhe-
tünk, hogy van egy Király Leventénk, kár hogy 
többször is érezhető volt, hogy a partnerek az ő 
színészi szintjéhez nem érnek fel. 

Összességében azért jól szórakoztunk, csak azt 
sajnáltuk, hogy nem énekelhettünk mi is hango-
san. Néha lehet, hogy zavarta volna a körülöttünk 
ülőket. 

 
ZSÓFIA 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” 

LelkinapLelkinapLelkinapLelkinap    
2007. szeptember 15-én 9 órától a plébánia 

közösségi termében lelkinapon 
vettünk részt. Ez nem sportnap, 
nem  munkanap, nem pihenő nap, 
hanem olyan nap, melyen néhány 
órát Istennel és embertársainkkal 
való kapcsolatunk átgondolására és 
megújítására szentelünk. 40-45-en 
voltunk együtt. A lelkinapot Sóki 
Károly domaszéki plébános atya 
vezette. Az előadások középpontjá-
ban Szent Erzsébet alakja állt. Az 
első részben az életét mutatta be az 
atya nagyon érdekesen elbeszélve. 

„Erzsébet a szeretet szentje”, 
ebből a megvilágításból láttuk 
életét, szerelmét, a gyerekeivel, a 
szegényekkel való törődését, a 
rózsacsodát és az ágyában a koldus 
helyett fekvő Krisztust, követve, 
igazolva az evangéliumban lévő ta-
nítást: szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat. 

A második előadásban a ma-
gyar szentekről, főleg az Árpád-ház 
szentjeiről beszélt vendégünk. 

Bemutatta a szentek családfáját 
illusztrációként, milyen sok szent 

került ki az Árpád-házból. Ismertette István király 
szerepét Magyarország megteremtésében, idézte 
Intelmeit Szent Imre herceghez, amely a mai csalá-
dokra is érvényes lenne. Manapság nem népszerűek 
a keresztény értékek, ezért nehéz a keresztény csalá-

dok helyzete. 
A második előadás után Mádi 

György plébános atya jóvoltából 
szerény ebédben volt részünk. A 
testvérek süteménnyel kedvesked-
tek egymásnak. 

Délután a téma harmadik része-
ként filmet néztünk, amelyben 
Szent Erzsébet életével kapcsolatos 
helyeket ismerhettünk meg. 

A napot a 3 órakor kezdődő 
szentmisével zártuk. A szentbeszéd 
Jézus irántunk való szeretetéről 
szólt: szeretetből vállalta a kereszt-
halált értünk, hogy megmentsen 
minket az örök haláltól, és az örök 
életet adja nekünk. Így tanította az 
apostolokat, rajtuk keresztül min-
ket is: ti is úgy szeressétek egymást, 
amint én szeretlek titeket. Ezért 
szeressétek úgy embertársaitokat, 
mint saját magatokat. 

Lelkileg feltöltődve, kicsit fárad-
tan, a hallottakon elgondolkodva 
ért véget ez a szép nap. 
 

SZ. ZS. 



6. oldal 2007. szeptember 28. Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 

KÖNYVEK KÖZT 

„Extra ecclesiam nulla salus”? 

Radikális egyházreformRadikális egyházreformRadikális egyházreformRadikális egyházreform    
Ez év nyarán jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában Morel Gyula könyve Radikális egyházreform 

címmel. Ahogy bevezetőjében írja, általános tendencia a világvallások hanyatlása, így a római katolikus 
egyház is nemcsak rendkívül nehéz, hanem már-már fenyegető helyzetben van. 

Az egyháznak külső és belső folyamatokkal egyaránt szembe kell néznie. A keresztény hit és a ke-
resztény világmagyarázat korábban magától értetődő hatalma már évszázadok óta véget érőben van. Az 
egyházi hatalom megcsappanása a világiak körében vallás- és egyházkritikák könyvtárnyi irodalmát 
termelte ki. Elég, ha az angol empirista David Hume nézeteire, vagy Hegel az egyház pozitivitásával 
(értsd: elidegenülésével, az ember-eszmény feladásával) kapcsolatos műveire gondolunk, Nietzschéről 
már nem is beszélve. A radikális egyházreform nem támadja a hitet és az egyházat, legkevésbé a hívőket: 
részletesen rávilágít az egyház mai gondjaira és bajaira. Statisztikákkal, tényekkel, kutatásokkal mutatja 
be a római katolikus egyháztól való elfordulás veszélyes következményeit, a káros szekták, ál-vallások 
hatalmas térnyerését. A kopernikuszi fordulat, amely lerombolta az egyháznak a természettudományok-
ban is betöltött univerzális monopóliumát, az élet minden területéről fokozatosan száműzte a vallási 
dogmákat és helyébe tudományos racionalizmust állított. A kartezializmus (Descartes racionalizmusa) 
négyszáz éve demisztifikálja a világot, ezzel együtt átengedte az egyháznak a transzcendenssel kapcsola-
tos gondolkodás területeit. A technikai fejlődés eme hatása után az ember már nem az Isten által a saját 
képére teremtett lény, hanem Isten az ember által saját képére teremtett elidegenített istenség. 

A probléma azonban sokkal összetettebb annál, hogy csupán a technikai fejlődés és a 
globalizációval már könnyebben terjedő populáris kultúripar számlájára írjuk az egyház fokozatos hát-
térbe szorulását. Morel „alvó egyházról” beszél, amely még mindig nem képes – vagy nem akar – szem-
benézni saját, belső problémáival. Miért? Mert az egyetlen alternatívája a változásnak a radikális egy-
házreform. A reform pedig a változást jelenti, valami nem-változó, megkövesedett állandóság elmúlását. 
A papi állomány folyamatos, stabil csökkenése elsősorban a papi cölibátus meglétének köszönhető. 
Nők még mindig nem szentelhetők pappá. Vannak tehát olyan problémák is, amelyek feloldásának 
egyetlen módja olykor a szentként tisztelt, de mára teljesen elavult, szükségtelen és sokszor nevetséges 
hagyományok elhagyása. 

A felekezetekből kilépettek többnyire 50 év alatti, magasan iskolázott férfiak, tehát a vallásosság ará-
nya az értelmiségiek közt folyamatosan csökken. Ez összhangban látszik állni azzal a társadalomtudomá-
nyi tézissel, miszerint a szekularizáció egyik fő oka a racionalizálódás. De az egyházból való kilépésnek 
olyan prózai okai is előfordulnak, mint a költségcsökkentés (némely országban kötelező egyházi adót 
fizetni), valamint az eltérő világnézet („hinni végül is egyház nélkül is lehet”), illetve a csalódottság. 

Az egyházi dogmák közül sokkal még a magukat igencsak hívőnek mondók sem feltétlenül értenek 
egyet. Ilyen dogma például a pápa tévedhetetlenségének elve. Ezt az elvet az USÁ-ban a hívők 10%-a 
fogadja el. A fogamzásgátlók tiltásával a 18-30 év közti német hívők mindössze 1,6%-a ért egyet. Az 
egyház iránymutatását az abortusz ügyében a holland nők 29%-a osztja csupán. 

Az építő kritikákat és véleményeket az egyház támadásként értékeli. A római katolikus egyház hierar-
chikus szervezet – és emellett inkább monarchikus jegyek a dominánsak, nem a demokratikusak –, a 
konzervatív vezetés el próbál fojtani mindenfajta alulról és a világi hívőktől jövő reformjavaslatot. Az 
egyház fennhangon hirdeti, hogy bajban van, de ellene a legrosszabb dolgot teszi: a semmit. F. Kaufmann 
találóan „modernitásrezisztens keresztényeknek” nevezi a Vatikánt. A hívők e téren való „kiközösítése” 
csupán annyit eredményez, hogy még többen lépnek ki a felekezetekből. A dogmákkal kapcsolatos minő-
ségi ugrások nem történtek meg. Galilei rehabilitására például 400 évet kellett várni. II. János Pál pápa a 
XXI. század küszöbén kért bocsánatot az inkvizícióért. (Tanulságos története olvasható a könyvben.) Az, 
hogy ma senki nem kerül máglyára nézeteiért, nem az egyház érdeme, hanem a felvilágosodásé! Az index-
re tett könyvek listája is csupán a könyvek ipari mértékű termelése miatt nem vezethető. 

Vannak, akik kevésbé örültek a konzervatív Ratzinger bíboros pápává választásának. Több fórumon, 
többször is kijelentette, nem híve a változtatásnak, bizonyos törekvései a konzervativizmus fokozódó 
térnyerését segítették elő. „Térden állva viszont nehéz a bátor fellépés.” A változásokat sürgető püspökö-
ket, papokat leállítják, elhallgattatják. Magyarországon, ahogyan a történelmünkben mindig is, az erőshöz 
való teljes, szolgai hűség attitűdje jellemző. Megnyugtató és reményteli azonban, hogy az egyház berkein 
belül vannak haladó szellemű normális emberek is. És hogy vannak olyan gondolkodók, mint Heinrich 
Böll, Karl Rahner, Teilhard de Chardin, Teréz anya stb., akik belátták a reform szükségszerűségét:  

Konklúzióként levonható, hogy az egyén lelkiismeret-vizsgálata – amelyre az egyház fel szokta hívni 
figyelmüket – nem elég, ha az egyház maga nem tart lelkiismeret-vizsgálatot. Bizonyos dogmákat felül kell 
bírálni. Bizonyos szertartásokat el kell hagyni, vagy egyszerűsíteni kell anakronizmusa és feudális jellege 
miatt. Ezeket a változtatásokat minél előbb végre kellene hajtani, a legnagyobb egyetértés és összhang 
mellett. Ez a viszony nem jellemző manapság még az egyházra. És ami a legfontosabb: ez nem az egyház 
magánügye, hanem minden hívő közös ügye is egyben. Néhány részlet a Kirchenvolks-Begehren (Egyházi 
népi kezdeményezés) petíciójából, amelyet Hans Hermann Groër ügye hívott életre: „1. Testvériesebb 
egyházat: minden hívő egyenértékű (…). 2. Teljes egyenjogúságot a nőknek: lehetővé tenni a nők pappá 
szentelését. (A nők kizárása az egyházi hivatalokból sem biblikusan, sem dogmatikusan nem igazolható.) 
3. Szabad választást a cölebsz és nem cölebsz életforma között (…). 4. Pozitív viszonyulást a szexualitás-
hoz, mivel fontos része az Istentől teremtett és akart embernek: ismerjék el a nők felelős lelkiismereti 
döntését a szexuális erkölcs kérdéseiben; ne azonosítsák a fogamzásgátlást az abortusszal; több emberséget 
az általánosítások helyett (pl. a homoszexualitás kérdésében); a szexuális erkölcs görcsös túlhangsúlyozása 
helyett kapjanak nagyobb súlyt más fontos témák is. 5. Örömhírt fenyítés helyett: a hajthatatlan kemény-
ség és szigor helyett több megértést és irgalmat. (…)” A petíciót 5 millióan írták alá. Tehát: „Az egyház 
elsősorban nem hatalmi szóval, hanem a lelkek megszólításával töltheti be lelkipásztori küldetését.” 
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Zarándok KereszttúraZarándok KereszttúraZarándok KereszttúraZarándok Kereszttúra    
2007. augusztus 25.2007. augusztus 25.2007. augusztus 25.2007. augusztus 25.    

Zarándokolni azt jelenti: úton lenni, felkeres-
ni valamelyik szent helyet. 

Egy cél érdekében, egy szent cél érdekében 
fáradni, izzadni, szomjazni, menni, menni, és 
közben imádkozni. 

Próbáltam így megmagyarázni a résztvevő 
gyerekeknek. 

Biciklis keresztjárást végeztünk a dorozsmai 
útszéli keresztekhez, amelyeket őseink állítottak. 

Minden korosztály jelen volt: fiatalok, gyere-
kek, idősek, 6-75 éves korig. 29-30-an gyűltünk 
össze. 

A temetői kereszttől indult a zarándoklat, a 
Széksósi úti kereszt volt a hatodik, utolsó állomás. 
Bicikliztünk kereszttől keresztig, a végén a temp-
lomban rövid szentségimádással zártuk a két órás 
zarándoklatot. 

Miért tettük mindezt? 
A zarándoklat felajánlás is, hogy jobbak le-

gyünk, mint előtte. Imádkoztunk a városmisszió 
sikeréért, magyar hazánkért, családjainkért, a 
fiatalokért, a betegekért. 

Minden keresztnél egy tizedet imádkoztunk a 
rózsafüzérből, virágot vittünk, gyertyát gyújtot-
tunk, énekeltünk, a végére készen volt az egész 
rózsafüzér. 

Elfáradtunk, igen, de úgy láttam, élmény volt 
a kis társaságnak az imádságos együttlét; a szomja-
zás, a meleg ellenére kitartottunk. A fáradókat 
biztattuk, kis közösség lettünk. 

Lehetne hagyomány ez a szép keresztjárás, 
évenként, félévenként megismételhetnénk. 

SZ. ZS. 

Biztonságosan azBiztonságosan azBiztonságosan azBiztonságosan az    
iskolába vezető útoniskolába vezető útoniskolába vezető útoniskolába vezető úton    
A közelmúltban megkezdődött a tanév, így a 

közlekedésben is egyre több gyermek vesz részt. 
Ha nem vagyunk kellően körültekintőek vagy 
óvatosak, a közlekedés óriási veszélyeket rejthet 
magában. A baleseteket megelőzendő, álljon itt 
néhány figyelemfelhívó jó tanács iskolásoknak és 
szüleiknek: 

1. Érdemes inkább 5-10 perccel korábban 
elindulni az iskolába, hogy gyermekünk sietség és 
kapkodás nélkül, időben beérkezhessen. 

2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságo-
sabb utat válasszuk! 

3. Hasznos, ha a gyermekkel megbeszéljük a 
legfontosabb közlekedési szabályokat! 

4. Ha a gyermek kerékpárral közlekedik, ne 
feledkezzen el az első és hátsó világításról, vala-
mint jelezni a kanyarodási szándékot! Ha lakott 
területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, 
feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen! 

5. A balesetek megelőzése érdekében tömeg-
közlekedési járműveken való utazáskor kapasz-
kodni kell! 

 6. Ha gyermekük értékeket visz az iskolába 
(mobiltelefon, készpénz, mp3-lejátszó, ékszer, 
stb.), akkor könnyen bűncselekmény áldozatává 
válhat! Ha mégis el kell vinni bármit, ami értékkel 
bír, akkor érdemes elmagyaráznunk, hogyan kell 
helyesen bepakolni az iskolatáskát: minden érték 
a belső, nagy zseb aljába kerüljön, ne a kis, külső 
fakkokba! Tömegközlekedési eszközön a zseblopá-
sok elkerülése érdekében a táskát érdemes levenni, 
hogy szem előtt legyen!  

Közreműködésüket köszönjük! 
SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
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Erdélyben jártunkErdélyben jártunkErdélyben jártunkErdélyben jártunk    
A kiskundorozsmai Hozsanna Énekkar és Katolikus Kör idei úticélja 

Erdély, azon belül is a Székelyföld bebarangolása volt. Kirándulásunk egy-
ben zarándoklat jellegű is volt, hiszen mindegyik napon Erdély valamelyik 
templomában imádkoztunk. A szentmiséket Mádi György plébános atyánk 
mutatta be, s közben énekkarunk is énekelt többszólamú műveket. 

Indulásunk napjának (augusztus 23.) első állomása Máriaradna volt. E 
Maros-parti város barokk stílusú templomában őrzik a Mária kegyképet, 
amelyet egy gazdag bosnyák kereskedő adományozott a radnai ferencesek-
nek 1668-ban. A kegykép tisztelete 1695-től származik. Ebben az évben 
ugyanis a törökök felgyújtották a kis templomot, melyben a kegykép volt. A 
templom leégett, de a romok között megtalálták az épen maradt Szűzanya 
képet. Ez a csodálatos esemény volt a zarándoklatok elindítója. 

A radnai templomban tartott istentisztelet után továbbindultunk Gyu-
lafehérvár felé. Útközben átbuszoztunk Déván, ahol a Böjte Csaba által 
alapított gyermekmentő szervezet működik. 

Gyulafehérváron gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező város. 
Szent István királyunk az Erdélyi püspökség megalapításakor (1009) ezt a 
várost tette a püspökség központjává. A török hódoltság idején pedig e város 
volt a belügyeiben önálló Erdély fővárosa. Mi a Szent Mihály Székesegyhá-
zat tekintettük meg. A zivataros évszázadok során ez a templom többször is 
gazdát cserélt, de 1716-tól római katolikus, jelenleg pedig a gyulafehérvári 
érsek székesegyháza. Arról is híres, hogy valóságos pantheonja az ide teme-
tett történelmi nagyságoknak. Itt található többek között Hunyadi János és 
Hunyadi László síremléke. A szentély alatti kriptában van eltemetve Márton 
Áron püspök, aki 1939-től 1980-ig tartó püspöksége idején mind a jobbol-
dali, mind a baloldali diktatúra idején nyíltan vállalta az emberi jogok védel-
mét. Síremléke mellett elénekeltük az „Isten hazánkért térdelünk Elődbe” 
egyházi énekünket. 

Rövid gyulafehérvári sétánk után többórás buszozás következett szállás-
helyünk, Parajd felé. Késői érkezésünk ellenére vendéglátóink nagy-nagy 
szeretettel és meleg vacsorával fogadtak bennünket. 

Másnap délelőtt Parajdot és környékét jártuk be. Parajdot a sóbányája 
tette híressé a székelyföldi települések sorában. Érdekes módon a kitermelt 
kamrákat gyógyászati és turisztikai célokra alakították ki. Gyógyulni vágyó 
emberek és játszadozó gyerekek zsivajától volt hangos a hatalmas sóhegy 
alatti terület. Az egyik ilyen hatalmas kamrában ökomenikus kápolnát alakí-
tottak ki, ahol római katolikus, református és ortodox istentiszteleteket lehet 
tartani. Ezen a napon mi is itt tartottuk a szentmisét. 

Délután sétáltunk Székelyudvarhelyen, a közelben megnéztük a 
székelykapu kiállítást, koszorút tettünk Orbán Balázs és Tamási Áron sírjára. 
Hazafelé mi is megálltunk Korondon, hogy megcsodáljuk a Főút menti kira-
kodó vásár szebbnél szebb népművészeti áruit. Természetesen mi sem tudtunk 
ellenállni a gyönyörű kerámiáknak, faragott tárgyaknak vagy szőtteseknek. 

A harmadik nap délelőttjét Csíksomlyón töltöttük. Ez a kegyhely a legna-
gyobb magyar katolikus búcsújáró hely a Székelyföld szívében. A pünkösdi 
búcsú napján hívők százezrei róják le kegyeletüket a csodatevő Csíksomlyói 
Szűzanya előtt. Az itt tartott szentmisén mi is elénekeltük a csodálatosan szép 
Csíksomlyói Mária népéneket, amely Budai Ilona gyűjtéséből való. 

Délután Erdély legszebb tavához, a Gyilkos-tóhoz mentünk. A tó egye-
diségét az adja, hogy láthatók benne a víz alá került fenyőfák maradványai. 
A tó közelében látható egy másik ritkaság, a Békás-szoros. Ez a szoros a 
Keleti-Kárpátok legszebb szurdokvölgye. Gyalog vágtunk neki, hogy minél 
többet lássunk e csodálatos vidék természeti szépségeiből, szikláiból és víz-
eséseiből. Igaz, útközben eleredt az eső, de az olyan igazi túrázókat, mint a 
mi csapatunk, ez sem tudta eltántorítani a pihentető sétától. 

Megint késő este értünk vissza Parajdra, de házigazdáink ezt már meg-
szokták. Ráadásul a vacsora egy kissé romantikusra sikeredett, mert közben 
elkezdett dörögni, villámlani, és a faluban áramszünet lett. 

A vasárnapunk is izgalmasan kezdődött, mert amikor énekkari próbát tar-
tottunk, először kottáink nem voltak, utána pedig áram. De végül megoldódott 
minden probléma. Mádi György lelkipásztorunk itt is egy lélekemlő szép szent-
misét ajánlott fel a parajdiakért, értünk, és a Kárpát-medence összes magyarjáért. 

Azt még nem is említettem, abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy két lelkes karnagy is volt a csoportban. Pócsai György, a Hozsanna 
énekkar vezetője (egyben a kirándulás szervezője), illetve Varjasi Gyula, a 
Dóm karnagya, akit felesége is elkísért. Az egész kirándulás folyamán na-
gyon szépen együttműködött a két kántor, egyikük vezényelt, a másikuk 
orgonált. Az énekkarunk által elénekelt többszólamú művek mellett 
Mártáné Géczy Klotild és Varjasi Gyula elénekelték C. Franck Panis 
Angalicusát, Back-Gounod Ave Maria, és Bach Az Isten él című műveket.  
A szentmisét a Székely himnusz eléneklésével fejeztük be. 

Délután megnéztünk egy óvodai kiállítást. Egy lelkes helybeli óvónő 
gyűjtötte össze azt a sok régi és új gyerekjátékot, könyvet, maguk által készí-
tett szemléltető eszközt, népi hagyományokkal kapcsolatos tárgyakat, amit 
az óvodai nevelés során használtak. 

Hétfőn kora reggel szomorú szívvel vettünk búcsút vendéglátóinktól. 
Szavakkal leírni nem lehet azt az összefogást, ahogy megszervezték vendéglá-
tásunkat, azt a szeretetet, amivel körbevettek bennünket. Ízelítőt kaptunk az 
igazi székely barátságból, jellegzetes humorukból. Tanulhatunk tőlük. Eb-
ben a rohanó világban is hogyan kell egymásra odafigyelni, gondjaink-
bajaink mellett is a másikkal törődni. Jövőre mi szeretnénk őket vendégül 
látni és ebből a szeretetből, törődésből valamit visszaadni. 

A hazafelé vezető úton megálltunk a Tordai-hasadéknál. Az égiek itt is 
velünk voltak, mert amikor a hasadéknál jártunk, eloszlottak a felhők és 
tisztán lehetett látni a természetnek eme újabb csodálatos alkotását. Rövid 
pihenőt tartottunk Kolozsváron is. Megcsodáltuk a Szent Mihály templo-
mot, rövid istentiszteletre itt is futotta időnkből. Megnéztük a város nagy 
szülöttének, Mátyás királynak a szobrát. Fadrusz János alkotása valóban a 
legszebb magyar lovasszobrok egyike. 

Rövid kolozsvári sétánk után a Királyhágón keresztül buszoztunk szű-
kebb hazánk, Magyarország felé. Fáradtan, de élményekben gazdag kirándu-
lásról tértünk haza. Köszönjük ezt az utat a Gondviselő Istennek, Mádi 
György plébánosunknak, Pócsai György karnagyunknak, aki szívét-lelkét 
beleadva szervezte ezt az utat. Köszönet illeti a Tisza Volán Zrt. két autó-
buszvezetőjét, Rácz Zsoltot és Kalmár Lászlót is, akik az öt nap során biz-
tonságosan vittek bennünket mindenhová. 

MÉSZÁROSNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 
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mai Napok színhelyét mi már meg is találtuk. 
Most a díszburkolat sem hiányzott. Jól éreztük 
magunkat a szikes talajon, mi, kiskun-
dorozsmaiak! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

hip-hop slágerekig sajátságos előadásmódban 
adott elő óriási sikerrel, olykor 200 főből álló 
kórussal. Jutalmára lettek a szakácsok és pékek, 
akik a bográcsos pörkölteket főzték, kemencé-
ben sült pogácsát, kiflit készítettek. A díjat a 
rendezvény rangjának megfelelően a magyaror-
szági borlovagrend kiváló kiskundorozsmai 
borásza, Újvári Mihály adományozta és adta át. 
Újvári urat egy új oldaláról is megismerhettük, 
szellemesen, profi módon vezette le a díjátadó 
procedúrát. Este 9 órakor tűzijátékkal fejező-
dött be a nyárbúcsúztató buli. 

Elmondhatjuk, hogy az 
igazi Dorozs-

Ismét bebizonyosodott, hogy a dorozsmai 
emberek nagyon sokan és nagyon jól, fegyelme-
zetten tudnak szórakozni. Sári Attila és Sári Éva 
10 éve kezdte el építeni ezt a tanyát, ahol jelen-
leg lovas iskola működik. A nyári szünidőben 
reggeltől estig napközis lovastábor működik. 
Erről bővebben a következő hónapban megjele-
nő lapunkban írunk. Becslések szerint közel 
600-700 ember vett részt a frenetikus hangula-
tú rendezvényen. Nagyon sajnáljuk, hogy a 
meghívott képviselők közül egyik sem jött el. 
Viszont itt volt Balázsfi Lajos zenész, aki a szív-

bemarkoló Dankó nótákból a mai 

Családi hétvége a Sári TanyánCsaládi hétvége a Sári TanyánCsaládi hétvége a Sári TanyánCsaládi hétvége a Sári Tanyán    
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HippHippHippHipp----hopp, jön Dórahopp, jön Dórahopp, jön Dórahopp, jön Dóra    
Folytatva a kiskundorozsmai tehetségek be-

mutatását, ezúttal Kiss Dóra „Érdemes sporttán-
cos” kitüntetett hölgyet mutatjuk be az olvasók-
nak. 

– Megítélésem szerint, aki ebben a műfajban 
ilyen fiatalon benne van az ország legjobb 10. fel-
nőtt táncosa között, az már a pelenka cserénél is le 
volt kötözve. Biztos vagyok benne, hogy te már ovis 
korod óta táncolsz. 

– Á, nem. Az iskolában kezdtem el sportolni. 
Első osztályos koromban atlétizáltam, kézilabdáz-
tam. Harmadikban kezdtem el a kezdőben táncol-
ni. Középhaladótól már versenyeztem. Gyermek 
kategóriában az Európa Bajnokságon Szczecinben 
csapattal a formációs kategóriában döntős helye-
zést értünk el. Brémában a világbajnokságon 

hatodik helyezést értünk el Junior kategóriában. 
Ekkor megkaptuk az „Érdemes sporttáncos” ki-
tüntetést. 2007-ben volt Grazban az ifjúsági Eu-
rópa Bajnokság, ahol felnőtt kategóriában a csa-
pattal ötödik helyezést értünk el. Ezért az eredmé-
nyért 2008 májusában a szakági táncgálán kitün-
tetést veszünk át, ahol hip-hop, electric-show 
disco, break elemeket mutatnak be, mely elemek 
sikert arattak a világversenyen. 

– Mely szervezettől kapjátok a kitüntetést? 
– Két szövetség is díjazza az eredményeinket, 

a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség és a Mo-
dern Táncsport Szövetség. 

– Ez kilenc év termése? 
– Ehhez még jött a májusi VB Brémában, 

ahol formáció kategóriában csapattal ötödik, 
Babinyecz Tímea duótársammal második helye-
zést értem el. 

– Ilyen őrületes tempó mellett jut időd a tanu-
lásra és a szórakozásra? 

– A Kőrösy József Szakközépiskola harmadi-
kos tanulója vagyok 4,3-as átlaggal. Jövőre érettsé-
gizem. 

– Nem akarom magamra haragítani a pasidat, 
aki az utcán már türelmetlenül várja az interjú 
végét, ezért csak egy kérdést teszek fel neked. Röviden 
meséld el egy napodat. 

– Reggel fél hétkor kelek, suliba megyek. 
Délután fél négy körül érek haza. Hétfő-szerda-
péntek hattól edzés. Este 9-10 körül még átnézem 
a tanulnivalót, aztán szundi. 

 
Kiss Dóra a szóló kategóriában a magyar 

ranglistán jelenleg a harmadik helyre van rangso-
rolva. Gratulálunk! 

MILITÁR MIKLÓS 

KÖNYVEK KÖZT 

Márait olvasvaMárait olvasvaMárait olvasvaMárait olvasva    
– Ne kapcsoljunk villanyt, hogy láss is? 
– Ne! Annyi fény van, pár oldal múlva úgyis 

befejezem a könyvet, és a buszom is indul. 
– Aztán meg csodálkozol, hogy nem látsz, bár 

a szemüveg még úgyis hiányzik a munkádhoz. 
– Már feltalálták a kontaktlencsét, a szemeim 

meg így is, úgy is vörösek. Egyébként is befejez-
tem, már csak írnom kellene róla. 

Keretes szerkezet. Egy hónapja kialvatlanul 
ültem a szerkesztőségben, kerestem az aktuális 
havi gondolatot, de egyik sem fogott meg. Unal-
masnak láttam az életet, írnom is kellett volna, de 
egyik témáról sem volt pozitív emlékem. Céltala-
nul böngésztem a neten, amikor rátaláltam. Havi 
gondolatnak hosszú volt, de rádöbbentem, hogy 
valaki egyszer már tudta, hogy én abban a pilla-
natban mit érzek. Így kezdődött: Ez a legnyomo-
rultabb érzés. – és így végződött: És mégis várod. 
Márai Sándor Az igazi című művéből volt az 
idézet. Én csak azt tudtam, hogy el kell olvasni az 
egészet, bár ezen kívül a pár soron kívül semmit 
nem tudtam róla. Végül ott volt a kezemben. És 
olvastam buszon, klubban, ágyban, és ha úgy 
adódott, hát felolvastam belőle. Mert minden 
oldalon volt legalább egy mondat, amit meg akar-
tam osztani valakivel. Ez kicsit nehéz lett volna, 
de már így is kölcsön ígértem három embernek. 
Szeretném a Te kezedbe is adni, kedves Olvasó, 
de nem tehetem, csak remélem, hogy egyszer 
Magadtól is előveszed. És az utolsó sorok után itt 
ülök kialvatlanul a szerkesztőségben, mert követ-
tem annak az egy bekezdésnek a szavait. És ennek 
a kialvatlanságnak már van értelme. 

Ez a regény két regény. Vagy négy. Vagy 
három és egy kicsi. De összetartozik. Négy ember 
mesél az életének egy-egy szeletéről. Őszinte vallo-
mások ezek, a mesélők által igaznak hitt verziók, 
amit a legjobb barátaikkal osztanak meg kettesben 
cukrászdában, kocsmában, szobában, bárpultnál. 
Ismerős helyzet, sokszor ültem egy-egy emberrel 
kávéházban „csak még a következő buszig maradj, 
addig mesélek” helyzetben mindkét oldalon. És 
akkor az ember mesél, és reméli, hogy hisznek 
neki. Az első részben a feleség mesél. Az első fele-
ség. Talán nem kezdene hozzá, ha nem lép be a 
volt férj, és nem kavarodik fel benne a tíz évvel 
korábban véget érő házasságuk. De valami olyan 
érzés fűzte ehhez az emberhez, ami nem nyugszik. 
S a válás óta egyedül élő nő fegyelmezettsége 
megtörik, minden keserűség – a hideg házasság, a 
gyermeke elvesztése, a másik nő szelleme, kétség-
beesett próbálkozásai – kiömlik, és még mindig 
keresi a választ: van-e igazi? 

A második a férj története. Később, kocsmá-
ban, a második válása után. Az első feleségről nem 
sokat beszél, a két történet csak néha simul egybe. 
Neki nagyobb törést jelentett az esküvő után 
megismerni azt a nőt, aki miatt elhagyta végül az 
első feleségét, s aki után tizenkét évig vágyakozott, 
bár szinte tudattalanul. Ő az, akit szerettek, és aki 
szeretett. Csak a személy nem egyezett, ha néha 
úgy is tűnt. Idősebb ember. Élettapasztalattal 
beszél, és úgy érzi, már tényleg mindent tud. Azt 
is, hogy van-e igazi. De ő is egyedül van, a szabá-
lyait megtartotta, ha a pénze már el is fogyott. Ez 
a merev ember mégis tudja, mi a szenvedély. 

A harmadik rész a második feleség meséje. 
Érezhető a változás, hiszen ezt az első két részt 
tartalmazó regényhez már egy negyven évvel ké-
sőbb csatolta. Ismét ugrunk az időben, ő már 
többet beszél a férjéről, de másról akar mégis, 
valakiről, akit sosem kapott meg, csak mellette 
volt egy ideig. Fiatal, műveletlen zenész szeretőjé-

nek mesél róla, aki nem is figyel, bele-belealszik. 
Az benne a szép, hogy az eredeti, polgári házaspár 
után új beszédstílust kapunk a nyomorból felka-
paszkodott, majd kissé visszasüllyedt úrinő szemé-
lyében, aki belül végig cselédlány maradt. 
Márainál egy nő női gondolatokat mond női 
kifejezésekkel, stílussal, és nem egy nő mögé bújt 
férfi, ezért hiteles. Legyen az akár az úrinő, akár a 
cseléd. 

Végül megszólal az Amerikába kivándorolt 
fenti szerető is. Csak úgy mellékesen. Nála csak 
ürügy a kapcsolat a történethez. A háború a ko-
rábbi történetekben is háttér, itt a kommunista 
diktatúrával való ellenszegülés a lényeg, a szereplő 
disszidálása pedig Máraiéval egyidőben történik. 
Itt már senki nem beszél az igaziról. Ez a minden 
rendszert bíráló Márai kommunista és kapitalista 
társadalomkritikája. 

Ez nem az a boldog véggel kecsegtető mű, a 
szereplőknek semmiképp. Én mégis pozitív érzé-
sekről számoltam be. Mert van abban valami 
megnyugtató, hogy az emberi kapcsolatok az 
egyéni színezet ellenére valahogy mégis egyfor-
mák. Talán ezért el sem ronthatjuk az életet. Ilyen 
és kész, és ülünk tovább kávéházakban mesélve, 
hogy a mi helyzetünk mégis más. És boldogsá-
gunk vagy bánatunk közepette is ránézünk a belé-
pő emberekre, hiszen lehet, hogy ő az igazi. És 
tovább vitatkozunk azon, hogy talán nincs. 

És mégis várjuk… 
 

ZSÓFIA 

FelpétziFelpétziFelpétziFelpétzi----kötetünk elékötetünk elékötetünk elékötetünk elé    

1925-ben Kiskundorozsma közgyűlése pályá-
zatot írt ki a település monográfiájának megírásá-
ra. A nyertes pályázót, Sztriha Kálmán esperes 
plébánost azzal a feladattal bízta meg, hogy a 
község újratelepítésének kétszázadik évfordulója 
alkalmából írja meg a község történetét. A könyv 
elkészítését időhöz nem kötötték, az 1937-ben 
jelent meg, pontosan a II. világháború kitörése 
előtt. 

Volt egy másik pályázó is, Felpétzi Győry 
Jenőnek hívták. „Feladatom, hogy Sztriha Kálmán, 
dorozsmai esperesplébános nagyszabású, jeles 
községtörténelmi munkájának megjelentetésével 
kapcsolatosan én is írjak a régi községi és népélet-
ből merített, színes apróságokat.” – írja a szerző. 
Az ő rövidebb összeállítása a Sztriha-könyv kiegé-
szítő köteteként jelent meg még ugyanabban az 
évben. Címe Dorozsma régi életéről volt, és hosszú 
időre feledésbe is merült. 

De mint ismeretes, minden könyvnek meg-
van a saját sorsa. A Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezet 1990-ben hasonmás kiadványként újra 
megjelentette Sztriha Kálmán könyvét. 2007. 
novemberében pedig kiadja egyesületünk Felpétzi 
Győry Jenő munkáját is. Bizonyára számos do-
rozsmai család könyvespolcáról hiányzó kötetet 
sikerül pótolnunk. 

Következő számunkban már nyilatkozni 
tudunk a kötet pontos áráról, megjelenésének 
időpontjáról, valamint az előrendelés részletei-
ről. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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KézilabdázóinkKézilabdázóinkKézilabdázóinkKézilabdázóink    

Férfi NB1/B: Kiskundorozsma – Orosháza 30-35 
A mérkőzést Lele Ambrussal és a betegeskedő 

Vladan Matič társaságában néztük végig. A két volt 
világválogatott szerint a Kiskundorozsmai csapat jól 
játszott az első félidőben. A második játékrészben a 
támadásnál elkövetett hibáknál az Orosháza gyors 
kontrákkal nyerte meg a mérkőzést. 

 
Női NB1/B Csömör – Dorozsma-Algyő 24-19 

Dankó Ervin vezető edző: Nagyon sokan 
voltak a Csömör csapatában. Ketten megkülön-
böztetett öltözékben. 

Férfi mérkőzések: 
 
Szeged KKSE – Orosháza 2007. szeptember 16. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Tiszaföldvár 2007. szeptember 30. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Cegléd 2007. október 14. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Kecskemét 2007. október 21. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Kiskunfélegyháza 2007. november 11. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Salgótarján 2007. november 18. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Diósgyőr 2007. november 25. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra. 

Női mérkőzések: 
 
Szeged KKSE-Algyő – Csömör KSK 2007. szeptember 16. vasárnap Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Orosháza-Gyopárosfürdő KSC 2007. szeptember 22. szombat Felnőtt  

16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Dabas-Inárcs KC 2007. szeptember 30. vasárnap Felnőtt 17 óra, Ifjúsági  

15 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Tököl KSK 2007. október 6. szombat Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Hajdúnánás Termál SC 2007. október 13. szombat. Felnőtt 17.30 óra, 

Ifjúsági 15.30 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Bőcs KSC 2007. október 27. szombat Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Szentendre NK 2007. november 4. vasárnap Felnőtt 15 óra, Ifjúsági 16.45 

óra 
Szeged KKSE-Algyő – Fenstherm-Füzesabonyi SC 2007. november 10. szombat Felnőtt 16 óra, 

Ifjúsági 14 óra 
Szeged KKSE-Algyő – DVSC-Aquaticum II: 2007. november 17. szombat Felnőtt 16 óra, Ifjúsági 

18 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Csorvási SK 2007. november 24. szombat Felnőtt 17 óra, Ifjúsági 15 óra 
Szeged KKSE-Algyő – Ferbonex-Gyulai SE 2007. december 1. szombat Felnőtt 16 óra, Ifjúsági  

18 óra. 

A Matič jön, Sziki megy!A Matič jön, Sziki megy!A Matič jön, Sziki megy!A Matič jön, Sziki megy!    
Befejezte felkészülését mindkét kézilabda 

csapatunk a 2007-2008-as idényre. Az indulás 
előtti helyzetről faggattam ifj. Miksi István techni-
kai vezetőt. 

A felnőtt csapatból távozott Avar Gyuri és jött 
helyette a Pick Szeged mestere, Vladan Matič 
sokszoros szerb válogatott játékos, aki már magyar 
állampolgár. Ilyen szintű játékos még nem szere-
pelt a csapatunkban. Kettős játékengedéllyel a 
Pick Szeged két fiatal tehetsége, Kiss Olivér és 
Lele Ákos erősíti a csapatot. Több fiatalt igyekez-
tünk beépíteni, főleg azért, hogy pörgősebbé te-
gyük a csapatjátékot. 

A hölgyeknél már több változás történt. Jött 
Baunok Bernadett, akit nem kell bemutatni a 
kézilabdát kedvelőknek. Lövő poszton egy tehet-
séges fiatal a Cornexiből Kovács Anita. Visszajött 
a Fradiból a kapus Illés Vera. Kettős játékenge-
déllyel szerepel Hajdúch Csenge és Szögi Timi, ők 
a Békéscsaba csapatában is szerepelnek. Beálló 
posztra Zsilinszki Betti szintén Békéscsabáról jött. 
Visszatért Kormány Dóra, eltávozott Bodor Andi. 
Érzékenyen érintett bennünket Borosné Sziklai 
Andi visszavonulása. A népszerű örökifjú Szikit 
nagyon szerette a Kiskundorozsmai közönség is. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Elveszett zsömle színű labrador/magyar 
vizsla keverék kutyánk szeptember 20-án csütör-
tök este! 

Kedveskedő, bújós természete miatt min-
denkivel könnyen barátkozik! Nekünk viszont 
nagyon hiányzik! Aki látta, vagy befogadta, 
értesítsen minket! 

Köszönjük segítségét! 
Cím: Vitorla u. 2. 
Gazdája neve: Papp Ferenc és Pappné Sörös 

Julianna – Jutka óvónő 
Tel: 06-20-9364-714, 06-20-3424-222, 
460-819. 
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WOMA KFT. 
 

Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 

Konténeres törmelék, szemét, 
föld, vályog szállítása. 
Tel.. 06 20/337-9102 

Köszönet…Köszönet…Köszönet…Köszönet…    
…a homokhátsági gazdáknak, termelőknek, a 

Mórahalmi TÉSZ-nek és Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselőnek, hogy ebben az évben már 
háromszor adományoztak terményt a dorozsmai 
embereknek. Alkalmanként 70-80 család jutott 
friss zöldséghez. 

Köszönjük a megajándékozottak nevében! 

Az anyatej minden cseppje „aranyat” ér!Az anyatej minden cseppje „aranyat” ér!Az anyatej minden cseppje „aranyat” ér!Az anyatej minden cseppje „aranyat” ér!    
Az anyatej természetes, mindig megújuló 

erőforrás. A szoptatás a világ legősibb, legtermé-
szetesebb tevékenységei közé tartozik. Az anyatej 
az életet jelentette a múltban és a jelenben is. Az 
anyatej nem csupán eledel, hanem szoros kapcso-
latot teremt az anya és gyermeke között. Egyetlen 
táplálék a csecsemő életének első hat hónapjában, 
melyre szüksége van. 

2007. augusztus 24-én délután négy órakor a 
kiskundorozsmai Művelődési Házban az Anyate-
jes Világnap tiszteletére gyűltünk össze. 

Ezen a szép, meleg, késő nyári délután jó 
érzés volt látni a sorra érkező várandós kismamá-
kat, édesanyákat, kik babakocsiban tolták csecse-
mőjüket, nagymamákat, kik kézen fogva érkeztek 
unokáikkal, a játszósarokban botladozó, bukdá-
csoló, játszadozó gyerekeket. 

Szép környezetben, jó hangulatban telt el pár 
óra, melyben a szakmai ismertetéseken túl jelképe-
sen egy szál virággal köszöntöttük azokat az édes-
anyákat, akik más rászoruló csecsemők részére is 

biztosítottak anyatejet. Vendégkönyvünkben 117 főt 
regisztráltunk, mely névsort a program végi tom-
bolahúzásnál ismét elővettünk. 

Köszönjük szponzorainknak, hogy termékeik-
kel és anyagi támogatásukkal hozzájárultak ren-
dezvényünk színvonalasabbá tételéhez. 

Szponzoraink: Nemes vegyesbolt, Király 
László sarok ABC, Alex & Alen Divat, Sas Patika, 
Sanofi Aventis, Huszárné Inci – fodrász, Szélma-
lom virágüzlet – Pintérné Bálint Bea, Zöldsziget 
gyógynövénybolt, Bayer Hungária Kft., Chio 
Chips, HIPP-Kft., Újvári Lászlóné, Bugyi 
Tamásné – Méry Vegyi diszkont, Hódi féle Száz-
forintos bolt, Bányai cukrászda, Szélmalom Ven-
déglő, dr. Vízi Ilona, Tóth József önkormányzati 
képviselő, Fábián József önkormányzati képviselő, 
PRO-Mama Bp. 

A legtöbb, amit egy édesanya adhat gyerme-
kének, az a szoptatás. 

Tartós, boldog szoptatást kívánunk! 
VÉDŐNŐK 

GratulálunkGratulálunkGratulálunkGratulálunk    
Gratulálunk Balpataki Istvánnak, aki Szege-

den a Roosevelt téri Halászcsárda által szervezett 
Nemzetközi Tiszai Halvesztivál 2007 „A szegedi 
híd alatt…” nevű rendezvényen a Szegedi Halász-
lé szépasszony módra fantázia nevű étel elkészíté-
sével a Gyémántbogrács érdemrend-fokozatot érte 
el. 

A díjat a MATUR Csongrád Megyei Szerve-
zete és a Roosevelt téri Halászcsárda adta át. 

A szegedi kisvasút történeteA szegedi kisvasút történeteA szegedi kisvasút történeteA szegedi kisvasút története    
 Szegedet és a város tulajdonában lévő, Kis-

kunhalas irányába elnyúló hatalmas tanyavilágot 
1927. február 1-jétől 1975. augusztus 30-ig 
keskeny nyomtávolságú vasút kötötte össze. A 
kisvasút hét község és a tanyavilág összesen mint-
egy 30 ezer lakosát kapcsolta Szegedhez. A vasút 
végállomása a város központjában, a Rudolf 
téren volt, és Szeged-átrakón csatlakozott a nagy-
vasúthoz. A kisvasúton 27 állomás és 13 árukeze-
lő-rakodó helyet létesítettek. Az úgynevezett 
„Alsótanyai vasút” észak-nyugati szárnyának 
végpontja Pusztamérges, míg déli szárnyának 
végállomása Ásotthalom község volt. 

 
A kisvasút története 1897-ben kezdődött, 

amikor két szegedi vállalkozó előmunkálati enge-
délyt kapott a kereskedelemügyi minisztertől Sze-
ged és Kiskunhalas között egy normál nyomtávol-
ságú, gőzüzemű, helyiérdekű vasút építésére. Ez a 
terv azonban a szükséges tőke hiányában nem 
valósult meg. Annyi eredmény azonban mégis 
született, hogy az érdeklődők figyelme a vasútépí-
tés felé fordult, különösen az alsótanyai lakosság 
harcolt a vasútért, akik lovas kocsival közlekedve, 
6-8 óra alatt értek a városba. 1899-ben 500 aláírás-
sal kérelmet nyújtottak be Szeged város törvényha-
tóságához, amiben sürgették a vasútépítést. A 
beadvány alapján a törvényhatóság megbízta 
Stelczel Frigyes mérnököt, a MÁV szegedi üzletve-
zetőségének vezetőjét, hogy készítsen általános 
tervet a vasút vonalvezetésére, várható forgalmára 
és gazdaságos üzemeltetésére. A tervben keskeny 
nyomközű vasút építése szerepelt, amit a város 
elfogadott, de a már említett sajtóvita annyira 
felerősödött, hogy ha a szükséges tőke rendelkezés-
re állt volna, a vasútépítés akkor is elmarad.  

Felkérték 1906-ban Sármezey Endrét, az Al-
földi Első Gazdasági Vasút igazgatóját is: mondja 
el véleményét a vasútépítés ügyéről. Tanulmányá-
ban többek között ezt írta: „… Feltétlenül szüksé-
ges, hogy Dorozsma nagyközség felkaroltassék. Ez 
úgy Szegednek, mint Dorozsmának és a vasútnak 
fontos érdeke… Dorozsmáról a vasút a Sósfürdőn 
át vezetendő két irányban…”.  

Szesztay László műegyetemi tanár 1910-ben 
íródott keskenynyomközű vasúti terve más elkép-
zelésekkel rukkol elő. Szesztay az egyik vasúti 
bizottsági ülésen az alábbiakat mondta Dorozsma 
vasútjáról: „… Bár Dorozsma számottevő sze-
mélyforgalma a tervezett gazdasági vasút jövedel-
mezőségét kedvezően befolyásolná, a vonalvezetés 
nem áll sem az Alsótanya lakosságának, sem Sze-
ged közönségének érdekében, Szeged és 

Dorozsma helyi forgalmának lebonyolítására a 
közúti villamosvasút lesz hivatva…” 

Szeged város törvényhatósága 1924-ben végre 
elhatározta, hogy 2 millió 871 korona költséggel 
kiépíti a 69 km hosszú keskeny nyomközű gazdasá-
gi vasutat. A 760 mm nyomtávolságú vonalat 11 
állomással, 7 megálló-rakodóhellyel és 13 táblás 
megállóhellyel 1927. február 1-én nyitották meg.  

A vonal induló állomása Szegeden a belváros 
közelében a Tisza-híd szegedi hídfőjénél a Rudolf 
(ma Roosevelt) téren lévő piacnál volt, ahol közvet-
lenül a teherkocsikból is árulták terményeiket a 
tanyavilág lakói. A vasútvonal – a mai Kiskun-
dorozsmát elkerülve, de tisztes távolságból dél-
délnyugatról átkarolva – Kunhalomnál „Y” alakban 
elágazott, és egyik végállomása Várostanya (ma 
Ásotthalom), másik – Domaszék, Zákányszék, 
Ruzsa érintésével – Pusztamérges volt. A gőzmoz-
donyokat a MÁV Gépgyárban készítették. A sze-
mélykocsikban 20 ülőhely és 14 állóhely volt. 

1940-ben a vasút járműállománya 4 dízel-
villamos mozdonyból, egy kéttengelyes motorkocsi-
ból, 15 személykocsiból, 24 nyitott és 34 fedett 
teherkocsiból állt. A Gazdasági Vasút 1949. január 
1-jén történt államosítással került a MÁV kezelésébe. 

Szeged város területrendezési terve alapján 
1950-ben megszüntették a Roosevelt-tér és Szeged 
Átrakó pu. közötti két kilométer hosszú vonalsza-
kaszt, amely a klinikák előtt vezetett, és megszün-
tették az említett téren a piacot is. Ezzel egy idő-
ben először villamos, majd autóbuszjáratokkal 
összeköttetést létesítettek az Átrakó pu. és a város 
más részén lévő Marx téri piaccal. A közbeiktatott 
átszállás azonban annyira lerontotta a piac forgal-
mát, hogy végül ezeket a járatokat is megszüntet-
ték. A gazdasági élet fejlődésével ugyanakkor 
rohamosan növekedett a hivatásforgalom.  

A naponta iskolába és munkába járókkal már 
olyan zsúfoltak voltak a személyvonatok, hogy az 
utazási igények jobb kielégítése érdekében 1960. 
márciusától a belvárosból Mórahalom–Ásott-
halom útvonalon autóbuszjáratokat is indítottak. 
Meg kell említeni, hogy az 1940-es évek végén 
komoly kisvasúti hálózatfejlesztési tervek szület-
tek, amelyekkel később is foglalkoztak, de a nagy- 
ívű tervekből nem valósult meg semmi. Korszerű-
sítették azonban a járműveket. Ahogy az autó-
buszjáratok és az egyéni közlekedési eszközök 
szaporodtak, úgy csökkent a már nem versenyké-

pes kisvasút forgalma. Végül 1975. augusztus 31-
én a kisvasút forgalmát beszüntették. Az érintett 
térség személy-és áruforgalmát a szegedi autóköz-
lekedési (VOLÁN) vállalat vette át, amely már 
addig is jelentős szerephez jutott a nagy kiterjedé-
sű vidéken. 1979 áprilisában tartott utolsó szem-
lén az illetékes tanácsi szervek megállapították, 
hogy a kisvasút létesítményeinek és területének 
hasznosítási munkái befejeződtek. Amikor – gaz-
dasági okok miatt – szóba került a sínpálya felsze-
dése, a kisvasút megszüntetése, a Délmagyarország 
közvélemény-kutatást kezdeményezett, de amikor 
csak a megmaradás mellett érvelő cikkek futottak 
be – pánikszerű gyorsasággal szakadt meg a leve-
lek közlése. Akkor már rajta volt a pecsét a dönté-
sen, viharsebesen felszedték a sínpályát, mielőtt a 
közvélemény felocsúdott, tiltakozott volna. Pedig 
sokféle haszna lehetett volna ennek a szelíd, fehér 
falú, árnyas tanyák, szőlők, gyümölcsösök között 
kanyargó kisvasútnak. Terményeket szállíthatott 
volna Szegedre. Visszafelé építőanyagot, műtrá-
gyát stb. vihetett volna sokkal olcsóbban, mint a 
teherautók. Szegednek nincs erdője, s milyen 
gyönyörű kirándulóhely lehetett volna az ásott-
halmi hatalmas erdő! S maga a vonatozás ezzel a 
romantikus kisvasúttal!  

A tanyavilág, amit a megszüntetett kisvasút – 
vasutas zsargonban „öcsivasút” – összekötött a 
várossal, hatalmas fejlődésen ment keresztül. A 
virágzó és egyre fejlődő, szépülő vasút által érin-
tett községek – Bordány, Üllés, Ásotthalom, Pusz-
tamérges – mellett Mórahalom már városi rangra 
emelkedett. Mindehhez talán hozzájárult a lassan 
feledésbe merülő kisvasút is... 

Engi József vasúttörténész forrásértékű kuta-
tásainak és írásainak felhasználásával összeállította: 

SZENTES BÍRÓ FERENC 
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F ig ye l em !  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

Peugeot Boxer (12 m3) 
Ford Transit (9 m3) 
Lakókocsi (4-6 fı) 

 

Érd.: Kiskundorozsma, Balabás u. 5. 
Tel.: 06-30-310-8655 

Honlap: www.lobotrade.hu 

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 1.) 
dr. Bihari Lajos ügyvéd új szolgáltatása 
Dorozsmán, az Erzsébet utca 3. szám 

alatti alirodán minden hét csütörtökén 17 
órától és szombat 9 órától kihelyezett 

ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 

 

Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 

telefonszámokon lehet. 

Régebbi sírkertek lefedését 

mőkılappal, kémények átrakását, 

társasházak (panel) külsı feljáró 
lépcsı cseréjét, egyéb 

kımőves, mőköves munkálatok 

pontos, megbízható kivitelezését 

vállaljuk. 
 

Tel.: 62/266-826, 06 70 235-1931 

Személyi jövedelemadó-pótlást és 

javítást, adótanácsadást, folyószámla-
egyeztetést, ıstermelıi bevallások 

készítését és APEH-nél ügyintézést 

vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 
20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Kéz– és lábápolás, 
mőkörömépítés 

SPA Detox méregtelenítı 
kezelés 

 

Gyuris Mariann 
 

Bejelentkezés: 
06 20/580-8517 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. 

(Dorozsmán a Takarékkal szemben) 
 

Alkalmi csokrok, fali és asztali díszek, 
cserepes virágok. Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, 

sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! 
Dorozsmán ingyenes kiszállítással! 

Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 
Eszékiné Gyöngyi 

Dr. Farkas Attila állatorvos rendelése 
átmenetileg a Jerney u. 6. sz. alá (ügyvédi 

iroda) költözött. 
A rendelı szolgáltatásai változatlanok. 

Mobil: 30 972-3016 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

MERLIN CIPÖBOLT 

NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!    

Dorozsmán a Panoráma Üzletházban. 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

 

(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 
 
 

1 l Bols vodka ......................3199,- 
1 l Select vodka....................1899,- 
0,5 Select vodka.................... 999,- 
0,5 Mézes Bitter ...................1599,- 
0,5 Prince sör dobozos............. 109,- 
0,5 Karpackil sör dobozos ......... 119,- 
0,5 Roger sör dobozos .............. 95,- 
0,25 ml Bomba energiaital ........ 229,- 

 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

Negyvennyolcas u. 94. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Telefonok 400 Ft-tól 
 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

 Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, 
hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 

kiárusítása a készlet erejéig 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 

 

 
ANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVAT    

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgal-
mazásával, javításával, bizományos értékesítésével 
bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 

Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Homlokzati Hőszigetelő 

Rendszer 
 

–4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 

visszadolgozott): 1 015 Ft/m2 

– Műgyantás, vödrös 

vakolat: 323 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 
2007. augusztus 20-tól 

a készlet erejéig! 

Tel: 06 30/547-6854 

Tel/Fax:06 62/310-946 

Ingyenes házhozszállítás! 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 

piaccal szemben. 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestı-mázoló 

MOLNÁRMOLNÁRMOLNÁRMOLNÁR ANTALANTALANTALANTAL 
Telefonszám változás! 

06-20-560-7623 
Barátság u. 22. F. 1. 

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

MunkaruházatMunkaruházatMunkaruházatMunkaruházat----gyártás ésgyártás ésgyártás ésgyártás és    
----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: férfi és női munkaruha, 
cégeknek feliratozva is. 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 

Kötözés- és 
csomagolástechnikai 

szaküzlet 
6791 Szeged, 

Negyvennyolcas u. 24. 
 

Telefon/Fax: (62) 444-244 Mobil: 20/346-2021 
E-mail: naposagro@invitel.hu 

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17, Szo.: 7.30-12 
Növénytartó hálók, kertirácsok, kútszitaszövetek, 

csomagoló tömlık és klipszelıgép, mőanyag rekesz, 
hıszigetelı légpárnás fólia, talajtakaró szövet, 

halász-, sport– és védıhálók, szúnyoghálók, répa-, 
retek-, virágcsomózó texturáltraffia, bálakötözı 
zsinegek, paprika-, paradicsom-, uborkakötözı 

zsinegek, kenderzsinegek, raschel zsákok és hálók, 
mőanyag zsákok, ragasztószalagok, pántológép és 

szalag, mőanyag és kenderkötelek, gumiköt., 
redınyhevederek, reluxa zsinórok. 

Fólia (fekete, natúr, siló), fátyolfólia. 
 

PVC ponyva és tartozékai – PONYVAKÉSZÍTÉS 

GázkészülékGázkészülékGázkészülékGázkészülék----javításjavításjavításjavítás    
Pontos, precíz, megbízható 

Gázkazánok, FÉG falikazánok, vízmelegítık, 
konnektorok javítása. 

Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461----594, 30/358594, 30/358594, 30/358594, 30/358----3082308230823082    

Hirdessen a 
Dorozsmai Naplóban! 

 
06 20 470-6587 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-
ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

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: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

( 20/9431-444; 62/422-240) 
Tanfolyamok indulnak: 

Moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 

való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 
gyakorlási lehetıség számítógépen. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu; 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási és szerszámgépek 
javítása. 

Villanyszerelést vállalunk. 
Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennemő asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belsı lépcsık 

Ingyenes helyszíni felmérés 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 
Értesítjük Tisztelt 
Partnereinket, hogy 

Szeged, Móra u. 38. alatt 
megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Új és használt bébi– és 
gyermekruhák nagy 
választékát kínáljuk. 

İszi és téli holmikat bizo-
mányba átveszünk. Ezúton 

kérjük, hogy a nyári ruhákat 
mihamarabb vigyék el. 

 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Idıpont-egyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkatrészek 
kedvezı áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben 
részesül. 

RÓZSA MEAT Bt. 
İszi ajánlataİszi ajánlataİszi ajánlataİszi ajánlata    

Kocsonyahúsok széles választéka. 
Kolbászhúsok, tıkehúsok, füstölt házias 

készítmények. 
ÚJDONSÁG! Mangalica és 

szürkemarhából gyártott hagyományos 
technológiával készült termékek, 
amelyek tartósítót és színezéket, 
állagjavítót nem tartalmaznak. 

Elırendelést továbbra is felveszek. 
Tel.: 30 488-0254 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Csomagolóanyagok 
– Bizsuk, csokoládék. 

 
 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés, 
gravírozás. 

Busz- és parkolójegy értékesítés. 
Déli apró, Délmagyarország kapható. 

 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: 62/460-306 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és 

szellızıberendezés-szerelı és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 

és forgalmazása; 

–csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 70 - 6 587 ;  0 6  2 0  5 30 - 4 514 .  

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Veres dokinál nincs vizitdíj! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelı mellett) 

 

Jön a hideg, ne fázzon: paplannal 
takaróddzon! AVON tanácsadás. 

Tel.: 06 30/254-1440 

 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 
Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
AKCIÓ! Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) ára: 140 Ft/db 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építı anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
INGATLANKÖZVETÍTİ ,  ÉRTÉKBECSLİ ,  HITELÜGYINTÉZİ  

 

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

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körő ügyintézéssel, idıponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékrıl is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

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

Családi házak, társasházak, 
melléképületek építésének 

valamint bıvítések, átalakítások felelıs 
mőszaki vezetését, mőszaki ellenıri 

tevékenységét vállalom. 
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!    
 

Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5----ttttıl l l l minden szerdán a nálunk 
készült termékekbıl (sütemény, pizza) 

20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt adunk. 
A pizzériában rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk. Az ételválaszték 
megbeszélés szerint történik, a desszert a 

cukrászda ajándéka. 
Kínálatunkat alkoholos és 

alkoholmentes koktélokkal bıvítettük. 
Minden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sok    

szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!    
BÁNYAI CUKRÁSZDA ÉS PIZZÉRIA 

Tel.: 62/461-023 

ÚJRA MEGNYÍLT 
A HÚSBOLT 

A POSTÁVAL SZEMBEN! 
 

Nyitva tartás: K-P: 6.00-16.30 
Szo.: 6.00-12.00 

 

KÍNÁLATUNK: 
 

Sertés-, tıkehúsok, marha. 

Birka rendelésre. 
Füstölt áruk. 

 
Rendezvényekre rendelést felveszünk, 

igény szerint elkészítjük. 
Hideg étkezési utalványt elfogadunk. 

 
TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 70 326-8115, 

06 30 387-3729 


