
2008. május 30. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN XIX. évfolyam 5. szám 2008. május 30. 

   kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

Gyakran találkozunk jelentékeny emberek másolataival és a legtöbbeknek, akár csak a festmények közt, a 
másolatok jobban tetszenek, mint az eredetiek. 

(Friedrich Nietzsche) 

� HAVI GONDOLAT 

    

    

    

    

Ballagás... 
A ballagás a latin „valetans” (búcsúzó) szóból ered, 

a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a XIX .század 70-
es éveiben az erdészeti és bányászati Akadémia 
hallgatóik búcsúztak az iskolájuktól. 

Napjainkban ma már szokás, hogy az óvodából is 
ballagnak a gyerekek. 

Búcsúzúnk életünkben megannyiszor, sok-sok 
embertől, olykor még az is fájó, ha egy épülettől, 
tárgyunktól, avagy szokásunktól kell elválnunk.  

De vajon ballagáskor abban a kis tarisznyánkban, 
melyet ilyenkor a vállunkra akasztunk és végtére is 
jelképesen „cipelünk” egy életen át, milyen és meny-
nyi értéket viszünk magunkkal? Hogyan hasznosítsuk 
majd minden tanulmányunkat az életben? Mit kap-
tunk, s mit adtunk érte cserébe? Megannyi kérdés 
foroghat fejünkben. 

Ballagó tarisznyámban őrzőm még azt a lyukas 
kétfillérest, mely anyagi szempontból mit sem ér, de 
mily értéket  jelent számomra még ma is! 

Útmutatást, féltve őrzött emlékeket tanáraim-
ról, osztálytársaimról, iskoláimról. 

Reszkető szívvel gondolok alsó tagozatos tanár-
nőmre is, akit második édesanyámnak nevezek. 
Csodálatos, tiszteletteljes, emberi kapcsolat van ma 
is közöttünk. Választott lakóhelyén, az Idősek Ottho-
nában gyakran meglátogatom. S, hogy mit kaptam 
tőle? Megtanított írni a gyöngybetűkre, olvasni, 
számolni és még mennyi-mennyi mindenre, amelyet 
próbálok tisztességgel – ahogyan ő is tanította – 
alkalmazni az életemben. 

S a felbecsülhetetlen értékeket, a többi pedagó-
gustól, oktatóimtól! Megtanították az embertársaink 
iránti – manapság már kihalófélben lévő – tiszteletet. 
Elképzelhetetlen volt, még a legrosszabb diáknál 
sem, hogy a tanítóval illetlenül beszéljen vagy visel-
kedjen. A tekintélynek hatalma volt! 

Azon tűnődöm, a diákok és a szebbnél szebb 
virágcsokrok között az iskola folyosóján, vajon a 
ballagók tarisznyájukban a vélhető tudás mellett 
tovább viszik-e – de legfőképp is a szívűkben – azt a 
tiszteletet, esetleg szeretetet, amelyet a tanáraiktól 
kaptak, tanultak? 

Könnyes szemükből a szép dalok éneklése – ha 
azok nem magnóról szólnak – közben egy-egy könny-
csepp ugrik-e a mélybe a szülőkért, nagyszülőkért is, 
akik idáig vezetve őket útjukon segítették őszinte, 
felelősségteljes odaadással. 

Mert ez a ki nem mondott, de talán elvárható 
szívbéli hála a búcsúzó diákok arcán még szebbé 
teheti ezen a napon a fájó, de gyönyörű búcsúzást, 
elköszönést. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A MADARAK és FÁK NAPJAA MADARAK és FÁK NAPJAA MADARAK és FÁK NAPJAA MADARAK és FÁK NAPJA    
„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” 

Herman Ottótól, a hírneves tudóstól 
származik ez az idézet. 

1902-ben Párizsban az európai orszá-
gok egyezségre léptek a madarak védelmé-
nek érdekében. Az 1906. évi I. törvénycikk 
szerint minden év májusában egy napot az 
iskolákban arra kell szentelni, hogy megis-
mertessék a diákokat a hasznos madarak-
kal. A világon elıször Chernel István orni-
tológus szervezte meg ezt a napot, 1902-
ben, Magyarországon. A természetvédelmi 
törvény 43. § (3) szerint „Minden év május 
10-e a Madarak és Fák Napja. E nap meg-
emlékezéseinek, rendezvényeinek a lakos-
ság – különösen az ifjúság – természet 
iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.” A 
hasznos madarak védelme magában fog-
lalja a madarak etetését, megfigyelését. Az 
iskolákban akkoriban e napokon a gyer-
mekek fákat ültettek és ápoltak, madár-
odúkat helyeztek ki és takarítottak, aka-
dályversenyeken, vetélkedıkön, kirándu-
lásokon vettek részt, újságcikkek, könyvek 
és plakátok születtek a természet védel-
mére. Ez a szép gondolat a második világ-
háború után véget ért. Rendszerváltásunk 
után új lendületet vett a világnap, de ko-
rábbi népszerőségét nem éri el. 

1996-ban kormányrendelet született, 
amely e nap megünneplését május 10-ben 
rögzíti. Ma már húsznál is több „zöld” nap, 
világnap figyelmeztet egy-egy környezeti 
problémára. Többségüket alig tíz éve ün-
nepeljük, hisz néhányat csak az 1990-es 
évek elején rendeztek meg (március 22-ét, 
a Víz Világnapját 1993-tól, június 5-ét, a 
Környezetvédelmi Világnapot 1972-tıl, és 
a talán legismertebb „Föld Napját” április 
22-én 1970-tıl ünneplik). Az Egyesült Ál-
lamokban 1894-tıl bevezetett Madarak 
(Birds Day) és fák (Arbor Day) adta az 
ötletet Herman Ottónak, aki az Országos 
Állatvédı Egyesület 1900. februári köz-
győlésén vetette fel egy – az amerikaihoz 
hasonló – intézkedés bevezetését. Ami 
viszont mit sem változott: önzı, ostoba 
módon éljük fel pótolhatatlan erıforrása-
inkat, nem akarjuk észrevenni, nem akar-
juk meghallani a figyelmeztetéseket. Száz-
millió évek során felhalmozott kincseket 
herdálunk el évtizedek alatt. Élvezzük az 
élı és élettelen környezetünk nyújtotta 
javakat, életfenntartó és egyéb szolgáltatá-
sokat. Hisz oly természetes, hogy oxigén- 
dús levegıt szívunk be és az általunk kilé-
legzett szén-dioxid nem halmozódik fel a 
légkörben. Vajon eszünkbe jut-e, hogy ez 
az erdıségek és a tengeri növényzet szol-

gáltatása? Talán ezért nem becsüljük… 
Vagy eszünkbe jut-e, hogy az életfenntar-
tásra alkalmas idıjárás és éghajlat is a 
Természet ingyenes, de megfizethetetlen 
szolgáltatása? Nem? Hát jusson eszünkbe 
legalább most, a Madarak és Fák Napján, 
amely itt, Magyarországon született egy 
évszázada. És jusson eszünkbe, hogy a 
vadon élı növény és állatfajok kipusztulá-
sának ütemét már nem években, nem is 
hónapokban, vagy hetekben, nem napok-
ban, hanem órákban és percekben mérik… 

A Magyar Madártani Egyesület (MME) 
és a Természetvédelmi Oktatóközpontok 
Szövetsége (KOKOSZ) 2007 novemberében 
2008. májusig tartó, a Madarak és Fák 
Napja Országos versenyt hirdetett. A ver-
seny célja: versenylehetıség biztosítása 
azoknak a természet iránt érdeklıdı 10-14 
éves tanulóknak, akik tanórai, erdei-iskolai, 
szaktábori, madárgyőrőzı, vonulás-kutató, 
szakköri, természetjáró, madarász-suli stb. 
programok során szerzett ismereteikrıl, 
terepi tapasztalataikról és megfigyeléseik-
rıl közösségben – csapatverseny formájá-
ban – szeretnének számot adni. 

Elgondolkodtató, hogy Kiskundorozs-
ma egyik általános iskolája sem kapcsoló-
dott a pályázathoz. Sıt, egyetlen szegedi 
általános iskola sem. Ennyire fontos ne-
künk ez a nap, egyáltalán, a természettel 
való törıdés. De nem fontos környezetünk 
szebbé, jobbá tétele sem. Szeged hét önkor-
mányzati képviselıje (Petıfitelep, Baktó, 
Tápé, Belváros, Felsıváros, Rókus, Tarján) 
egynyári virágosztást hirdetett, mi ebbıl is 
kimaradunk, már évek óta. Kıhajításnyira 
tılünk, a szegedi Fehértó, csodálatos ma-
dárvilágával, madárleseivel, természetjáró 
körútjaival hirdeti magát évrıl évre, kör-
nyezı településeink egymással versenyez-
ve rendezik meg a „legvirágosabb város, 
legvirágosabb falu” mozgalmakat. A cser-
készmozgalom sziszifuszi munkát végez a 
természet védelme érdekében, miközben 
felelıtlen, embertelen kihasználói a tör-
vény adta kiskapuknak erdeinket folyama-
tosan irtják, feltüzelik, tájainkat kitéve az 
eróziónak. Egyáltalán, érdekel valakit is, 
hogy a jövınket tüzeljük fel? Egyszer azt 
mondta valaki: aki életében csak egy fát is 
elültetett, már nem élt hiába. Te, ember-
társunk, aki születtél, éltél, megöregedtél, 
elültettél egy fát is életedben? Jártál már 
erdın, ahol csak azért ültél le egy öreg, 
tiszteletreméltó tölgy ölébe, hogy meghall-
gasd a fülemüle énekét? 

TÓTH GYÖRGY 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Sürgıs esetben a 107-es szám hívható. 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Gulyás Antal: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 

 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 

Jenı: Dorozsma régi életérıl címő 
kötete. Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé ZRt. 
Ügyfélszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62 463-444). 

A kötet ára: 600 forint. 

ÁtadókÁtadókÁtadókÁtadók    
Április 22-én hőtıházat avattak a do-

rozsmai nagybanin. Gráf József agrármi-
niszter jelenlétében a Floratom-ker egy 
ötszáz tonna kapacitású, 1600 négyzetmé-
teres építményt adott át a piacon. A több 
mint 250 milliós beruházás uniós támoga-
tással készült. 

A szövetkezet jövıbeni tervei között 
szerepel a raktár tovább bıvítése. További 
hatszázmillió forintot szánnak még a piac-
ra jutás feltételeinek javítására. Gráf Jó-
zsef az átadáson ígéretesnek nevezte a 
zöldség ágazatot, amelynek az igényeket 
követve a friss termékek felé kell mozdul-
nia. 

Május 18-án a nagybanin 12 göngyö-
legtárolót is átadtak. A 6 milliós beruhá-
zás elsısorban a kereskedıket szolgálja. 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
Tóth József fogadóórái: 
Június 9-én 17 órakor a Családsegítı 

Központban; 
Június 23-án 17 órakor a Petıfi Sándor 

Mővelıdési Házban. 
 
Fábián József fogadóórái: 
Június 18-án 16 órakor az Önkormány-

zati Kirendeltségen; 
Június 18-án 17.30-kor a Jerney János 

Általános Iskolában. 

Mégiscsak lesz összevezetéses eboltásMégiscsak lesz összevezetéses eboltásMégiscsak lesz összevezetéses eboltásMégiscsak lesz összevezetéses eboltás    
Áprilisi számunk lapzártája után érte-

sültünk az illetékes szervek korábbi dönté-
sük megváltoztatásáról, a lakosság igényét 
is figyelembe vevı utcai összevezetéses eb-
oltás megszervezésének engedélyezésérıl. 
Az elızı számunkban közölt cikkel ellen-
tétben tehát lesz eboltás. Ennek megfelelı-
en, Kiskundorozsma területén dr. Farkas 
Attila az alábbi idıpontokban és helyen 
tart eboltást: 

2008. június 4-én, szerdán 16.30-18.30-
ig a Sziksós téri buszfordulóban. 

2008. június 6-án, pénteken a Széksósi 
úti kispiac melletti parkolónál. Dr. Komá-
romi János június 4-én, szerdán 17-19.30-
ig olt az Új téren. Subasán júniusban min-
den szombaton és vasárnapon 10-12 óra 
között a Rebarbara utca 15. alatt (a Ba-
golyvár vendéglıtıl 100 méterre) várja a 
hívásokat ill. a helyben oltást. 

 
 
Az oltás ára kutyánként 2500 forint + 

a féreghajtó tabletta ára (100 Ft/10 dkg). 

Akadálymentesített Akadálymentesített Akadálymentesített Akadálymentesített 
gyógyszertárgyógyszertárgyógyszertárgyógyszertár    

A Szent István Gyógyszertár munka-
társai és a hozzánk járó vásárlók nevében 
szeretnénk köszönetet mondani Tóth Jó-
zsef képviselı úrnak, hogy képviselı alap-
jából elkészülhetett a gyógyszertár aka-
dálymentesítése. 

 
SÓKI ANDRÁS 

gyógyszerész 

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS    
2008-ban a X. Dorozsmai Napok ren-

dezvénysorozat keretében a Somogyi-
könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtára kiállí-
tást rendez. A témája a DOROZSMAI 
SZÉLMALOM. Kérünk minden kedves 
dorozsmai lakost, akinek valamilyen tár-
gyi emléke, képeslapja, fotója, dokumentu-
ma, festménye van bármelyik helyi szél-
malomról, azt hozza be a fiókkönyvtárba. 
A kiállítás után természetesen visszaszol-
gáltatjuk a kölcsönadott emlékeket. 

Olimpiai játékokOlimpiai játékokOlimpiai játékokOlimpiai játékok    
2008 az olimpia éve. A médiában egy-

más után indítják a különféle vetélkedı-
ket, játékokat emlékezve a régebbi olimpi-
ákra, ill. hangulatkeltınek a nyári, pekin-
gi játékokra. 

Úgy gondoltuk, hogy a dorozsmai lako-
sok számára készítenénk egy hatfordulós 
(júniustól-novemberig terjedı) olimpiai, 
játékos vetélkedısorozatot. Minden hónap-
ban, az újságban megjelennének a kérdé-
sek, és adott határidıre kellene beküldeni 
a megfejtéseket a Szerkesztıségbe, vagy a 
fiókkönyvtárba. 

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-
könyvtárának dolgozói vállaljuk, hogy a 
kérdéseket összeállítjuk, ill. kijavítjuk. 

 
FARKAS LÁSZLÓNÉ 

fiókkönyvtár-vezetı 

Fogyatékosok HeteFogyatékosok HeteFogyatékosok HeteFogyatékosok Hete    
A Szegedi Mozgássérültek Alternatív 

Egyesülete 2008. július 9-13-án rendezi 
meg a VI. Nemzetközi Fogyatékosok Hetét. 
A rendezvény több mint 200 fogyatékkal 
élınek (legfıképp mozgássérültek) nyújt 
kikapcsolódási, sportolási, lehetıséget. 

A programból: 
2008. július 9. Megérkezés, nosztalgia, 

humor, ismerkedési est. 
2008. július 10. Megnyitó, kulturális 

találkozó. Kiállítás megnyitója (szájjal és 
lábbal festık alkotásaiból készült mővek), 
konferencia (6722 Szeged, Ady tér 10.). 
Fáklyás felvonulás, tőztánc Szeged belvá-
rosában. 

2008. július 11. Hidas Sándor Kerékpá-
ros és Handle-cycle Emlékverseny. Poczik 
Gábor Boccia Emlékverseny. Kézmőves 
foglalkozások. 

2008. július 12. Hidas Sándor Kerekes-
székes Emlékverseny. Ülıröplabda torna. 
Sakk, Malom Verseny. Bográcsos fızı ver-
seny, Tápai Hagyományırzı Együttes fel-
lépése. 

2008. július 13. Kirándulás a Szegedi 
Vadasparkba. Hazautazás. 

 
Színes programjainkra szeretettel vá-

runk mindenkit! A részletes programmal 
kapcsolatban érdeklıdni lehet az alábbi 
elérhetıségek bármelyikén: 

Tel.: 62/444-897, 70/3328990; 
E-mail: szma@t-online.hu, 
Cím: Szeged, Veresács u. 17/b. 
 
Továbbá Egyesületünk várja a rendez-

vény megvalósítását elısegítı pénzbeli, 
vagy tárgyi támogatásokat (promóciós ter-
mékek a sportversenyeken sikeresen sze-
replık díjazásához). 

Számlaszámunk: 11735005-20399618 
Ezúton szeretnénk megköszönni Ré-

vész Ferenc Andrásnétól, a Petıfi Sándor 
Mővelıdési Ház igazgatójától érkezett 
felajánlást. 

FEKETE ALBERTNÉ 
egyesületi elnök 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
A Negyvennyolcas utcai Óvoda dolgo-

zói, Szülıi Közössége, valamint megannyi 
jó érzéső, gyermeket, felnıttet egyaránt 
féltı dorozsmai ember nevében szeretnék 
köszönetet mondani Tóth József képviselı 
úrnak az óvodánk elıtt kialakított sze-
mélygépkocsi parkolóért. A beruházással 
kulturált környezetben biztonságosabbá 
vált a gyermekek óvodába érkezése és 
távozása, a megújult járda a balesetmen-
tes közlekedés feltételeit javította. 

Szinte hihetetlen, hogy 50 m2 parkoló 
és 40 m2 járda megépítése is okozhat örö-
met, megnyugvást és biztonságot. 

A gyerekek biztonságát tovább fokozná 
egy kijelölt gyalogátkelıhely kiépítése, 
sebességkorlátozó tábla, vagy legalább a 
Gyerekek! tábla jelentésének tudomásul 
vétele. Reméljük, a közeljövıben ez a kí-
vánságunk is valóra válik. 

PETÁK ANGELA 
tagóvoda vezetı 

X. Falunapok!X. Falunapok!X. Falunapok!X. Falunapok!    
Dorozsmán a X. Falunapok június 20-

án kezdıdnek. Este 18.30-kor Egyházzenei 
Hangverseny lesz a templomban. Közre-
mőködik: Kuzma Levente és Vojtovics 
Tímea orgonamővész, Bátki Fazekas Zol-
tán és Veréb Judit énekmővész, valamint 
a templom Hozsanna kórusa. 

A templom búcsúja június 22-én, va-
sárnap 9 órakor kezdıdik ünnepi szentmi-
se körmenettel. 
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A 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbot    
Szőkre volt szabva az idım. Nem gon-

doltam, hogy Mádi György plébános atya 
ennyire szigorú beosztás szerint él, hogy a 
napja minden órája pontosan megterve-
zett, kiporciózott. Bı egy órát tudott rám 
szentelni e cikk megírásához szükséges 
beszélgetésre, ahhoz, hogy ezen egy órába 
sajtoljam bele kérdéseimet és a válaszait, 
amelyek egy negyed század munkáját mu-
tatnák be. Annak a képnek a megfestésé-
hez, amelyhez talán egy egész heti beszél-
getés kellene, hogy jól megérthessem, bele-
láthassak ennek az idıs, de vitalitásából 
mit sem vesztett ember életének egy sze-
letkéjébe. Kis bevezetıként a Dorozsmáig 
megtett útról faggatom. 

– Az állomások... 
– Pesten a teológiát négy és fél évig 

tanultam, de jöttek az 1956-os események, 
amelyek félbevágták a tovább tanulást. Az 
ötödik év közepén, 9 félév után a felszente-
lésem püspöki jóváhagyással megtörténhe-
tett Budapesten. 3 évig sekrestyés haran-
gozó voltam Újszászon, ahol papi tenniva-
lókkal is megbíztak. Káplánéveimet Mono-
ron, Kartalon, Isaszegen töltöttem. Beval-
lom, legkedvesebb állomáshelyem már ön-
álló plébánián, a Bács megyei Móric-gáton 
volt 1969-tıl 1971-ig. Tisztalelkő emberek 
közötti tanyavilágban. 1971-83 között Ti-
szaföldváron voltam, ezek után vezényel-
tek Kiskundorozsmára, majd a Váci Egy-
házmegyétıl a Szeged-Csanádi Egyházme-
gyéhez csatolták ezt a települést. A váltás 
könnyen ment, közeli rokonaim laktak 
Szeged–Móravárosban és több szegedi pap 
barátom is volt itt. 

– Mit jelent papnak lenni, mi a hitval-
lása? 

– A legfontosabb dolgokban szolgálni 
az embereket, hozzásegíteni ıket az Úris-
tennel való kapcsolat felvételére. 

– Minden lelkész választ jelmondatot. 
Az Öné? 

– „Hőséges az Isten!” Ez a jelmonda-
tom, érezni, hogy van Valaki, aki az én 
esendıségemet vállalja. E mondatot írat-
tam az elsımisés képemre… 

– Be tudta-e tartani papi fogadalmát? 
– A papság nem, a szerzetesek tesznek 

fogadalmat. De van konkrét része, a papi 
ígéret arra, amit szolgálatnak nevezünk. 
Amiben a püspök a papi szentelésben fel-
hatalmazást ad ennek elvégzésére. Amikor 
megkérdi: „engedelmességet fogadsz-e ne-
kem, és utódaimnak?” E szolgálat és foga-
dalom egyik fontos eleme pl. a papi cölibá-
tus, amelynek lényege, hogy mindent fél-
reteszek azért, hogy csakis a papi élettel 
foglalkozhassak. Sikerült ennek megfelel-
ni, eleget tenni, a korlátaimhoz képest 
mindent igyekeztem megtenni. 

– Ön és a hívık – a hívık és Ön: a biza-
lomról. 

– Móricgáton 2000 lakos él. Egy 1910-
ben épült tanyai épület a plébánia. Egy kis 
kutya fogadott engem, megérezte bennem 
a régi gazdáját, a korábbi papot, aki el-
ment onnan. Magára maradt ı is, a tanya-
siak is. Nagy várakozással voltak irántam, 
a pásztort várták bennem és tılem. Az 
embereknek szükségük van a vezetésre, az 
irányításra. Nagy ajándék ez, hogy elfo-
gadnak engem, mint talán egy karmestert 
a zenekar, aki muzsikál nélkülem is, de 
mégis van, aki összefogja az egészet és 
mindig akkor int, amikor arra szükség 

van. Akárhová megy az 
ember, bizalommal 
megy. Bíztam a kedve-
zı fogadtatásban, bíz-
tam abban, hogy meg-
felelek majd. Nem ért 
csalódás Dorozsmán, 
hogy nem kaptam vol-
na vissza ezt a bizal-
mat. Rövidesen nagy 
beruházási munkák 
jöttek, és megtapasz-
taltam, hogy az embe-
rek mellém álltak, lel-
kesek. Hogy nem célta-
lan dolgokra ment el a 
befektetett munka, az 
arra áldozott pénz. Az 
elsı évtized után már 
közös kirándulások, za-
rándok utak szervezıd-
tek, egy csomó szemé-
lyes kapcsolat jött lét-
re. Megismerkedtem a 
„házas hétvége”, lelki-
ségi mozgalommal, 
amelynek célja és értel-
me a jó házasságok 
fenntartása, tovább 
erısítése. A beszélgeté-
sek során a személyes 
kapcsolatokat végigve-
szik, kiboncolják, pozi-
tív példák felsorolásán 
keresztül. Sokszor kap-
tam meghívást ezekre. 
Interaktív ez a kapcso-
lat, adok és kapok is 
tanácsokat. Bizony, 
nemcsak osztok, igény-
lek tanácsokat én is. 
Tanulok, és figyelembe veszem mások 
munkásságát, sok bölcsességet merítek 
ezekbıl, pl. a református lelkész, pszicho-
lógus és író Gyökösi Endre könyveibıl. Sok 
dologgal nem foglalkoztam eladdig, nem 
tartottam lényegesnek, vagy elkerülte a 
figyelmem, míg nem figyelmeztettek rá. 
Bevallom, új volt, jólesett és változtatott 
rajtam. 

– A pap, mint az emberi problémák 
kezelıje? 

– A problémákat inkább megérzem, 
nem tudatosan, de talán ösztönösen keze-
lem. A pszichológia, a lélektan része a pap-
képzésnek, de nem a lényegi iránymutató-
ja, ám egy idı után kialakul az emberek-
kel való beszélgetések során annak tapasz-
talata, hogy rá lehet érezni a helyes útra 
térés, a fájdalmak lelki orvoslásának irá-
nyítására. XXIII. János pápa után, aki azt 
vallotta: „Engedd Uram, hogy beleéljem 
magam a más helyzetébe”. Ez a példa, az 
empatikus viselkedés sokat segít nekem is. 
A gyónás világában rendkívül sok szoron-
gás elıjön, mindig az adott szituáció adja a 
probléma megoldásának kézenfekvı mód-
ját, a segítséget mindig az egyénhez kell 
igazítani, általánosítani nem szabad. 
Azonban mégis a leghelyesebb, ha a hívet 
afelé irányítom, hogy maga találja meg 
saját problémájának a megoldásához veze-
tı utat, nagyobb a sikerélménye, ha hiszi, 
maga tudta kivezetni magát a gondjaiból, 
ha segítségemmel is, de ı talált rá a helyes 
útra. Az embereknek azonban nem biztos, 
hogy kizárólag rám, a papra van szüksé-

gük. Egy lelki vezetı kell, aki nem biztos, 
hogy én vagyok. De valaki, aki iránt feltét-
len bizalommal tudnak fordulni. Ilyen volt 
például áldott emlékő Viktória néni. Van 
pozitív visszacsatolásom ezen a területen, 
mikor megtapasztalom a hívek ragaszko-
dását, ha jönnek hozzám, látom, érzem, 
kérésemre, tanácsomra pozitívan változik 
emberek életformája. 

– A hit és a mai fiatalság kapcsolata... 
– Szomorú, hogy nem széles körő, de 

él, létezik ez a kapcsolat. Szeged közelsége 
miatt a fiatalok inkább a kisközösségekhez 
csatlakoznak. Itt ülnek fel sokszor a temp-
lom elé, a padokra, lépcsıkre, spontán 
szóba elegyedek velük és érzem, tapaszta-
lom, hajlanak a jó szóra, aminek úgy lá-
tom, nagy híján vannak. Elfogadják szelíd 
korholásomat, látom, sok dolgon elgondol-
kodnak és igazat adnak nekem. Látom és 
hirdetem: ha az ember tisztelettel fordul 
feléjük, nem a fenyegetés, a szitok hang-
ján, vagy felsıbbrendően okoskodva, ık 
ugyanúgy tudnak viszonyulni a jó szóhoz. 

– Gonoszkép – mai felfogásban. 
– Nincs „mai” és „régi” gonoszkép. 

İrök érvényő, ha valaki a mások elutasí-
tásával akar boldogulni, elutasítja azt, 
akihez, amihez tartozik, aki iránt tartozik. 
Aki a SZERETET ellen tesz. 

– Mit tesz a pap „mikor nem pap”? 
– Olyan nincs. De fiatalabb koromban 

nagyon érdekelt a technika, most is ennek 
világa érdekel. 

 
(Folytatás a 4. oldalon) 

Mádi György kanonok plébános 2009-ben tölti papi szolgálatának 50. évét, 
Kiskundorozsmára idén júniusban lesz 25 éve érkezésének. Plébánosi 
teendőinek ellátása során a lélek templomának és a közösség építése 
terén nyújtott érdemei elévülhetetlenek. 
Működése során megújult, ill. felújításra került a harangok elektromos 
vezérlése, a templom belső és külső térvilágítása, valamint a templom 
külső és belső részeinek vakolása, díszítőfestése és a freskók újrafestése. 
Ezen kívül: a liget rendbe tétele, a plébánia tetőzetének cseréje, a közössé-
gi épület felépítése, a harangozóház felújítása, az orgona felújítása, a 
templomablakok cseréje, padok teljes felújítása és elektromos fűtése, új 
szembemiséző oltár elhelyezése és a szentély padozatának cseréje. Jelen-
leg folyamatban van a templomtetőzet cseréjének előkészítése. 
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Könyvünk nyománKönyvünk nyománKönyvünk nyománKönyvünk nyomán    
Kapható Felpétzi-kötetünk, olvashatták 

újságunkban jó néhány hónapja. 
Segítı információt kaptunk egy olva-

sónktól arra vonatkozóan, hogy e jeles 
könyv írója, Felpétzi Gyıry Jenı (elhunyt 
1941-ben) és leánya (elhunyt 1937-ben) itt 
van Dorozsmán eltemetve. A temetı fıbe-

járatától balra fekvı patinás sírboltot szin-
te már teljesen ellepte a borostyán. Ké-
pünkön már a megtisztított sír látható. 

Idıközben munkatársunk egy hozzá-
tartozója Budapesten kapcsolatba került 
Belényessy András úrral, akinek a nagy-
anyja Felpétzi Gyıry Jenı nıvére volt. 
Telefonálás és e-mail váltások során meg-
tudtuk, hogy a család többi tagja már 1941 
elıtt elhunytak. Megkaptuk Gyıriné szül. 
Hegedős Irén doktornı által kiadott gyász-
jelentést, amely szerint – életének 58. évé-
ben – férje Felpétzi Gyıry Jenı 1941. már-
cius 27-én hajnali 4 órakor hunyt el. Te-
metése az evangélikus egyház szertartása 
szerint történt. 

Gyıriné szül. dr. Hegedős Irén a 60-as 
évekig Dorozsmán élt és praktizált a Tas 
utcában (volt Árpád u.). A jelenlegi idıs 
korosztályt még orvosolta, nyugdíja éveit 
nem itt töltötte, Budapestre költözött. 
Valószínő, hogy ott hunyt el. 

Belényessy úr örömmel fogadta jelent-
kezésünket, készségesen áll rendelkezé-
sünkre. Hozzájárult a sírnak a Dorozsmai 
Napló Baráti Kör által való rendbetétel-
éhez. Szeretnénk elérni, hogy mint díszsír-
hely az önkormányzat által gondozásra 
kerüljön. Belényessy úr le fog utazni 
Dorozsmára, és hozzátartozóként tárgyal 
az ügyben illetékesekkel. 

A 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbotA 25 éve faragott pásztorbot    
(Folytatás a 3. oldalról) 

 
Valamikor „kristályos” rádiókat építet-

tünk, most pl. a számítógép világa raga-
dott meg, csak több idım lenne rá. Érde-
kelne a kertészkedés, a gyümölcsfák, de 
ehhez már nincs erım. 

– Gondjai, fájdalmai, kudarcélményei? 
– Sokkal inkább és sokkal korábban fel 

kellett volna venni a kapcsolatot azokkal, 
akik nem voltak közel hozzám. Nekem 

kellett volna közelednem. Nyitni feléjük. 
régebben „nem díjazták” a nyüzsgı papot. 
Ma másként teszik. Ma már több mindent 
bíznék hozzáértı emberekre, korábban 
kellett volna ezt megtennem, kezdemé-
nyeznem. Mindenek ellenére úgy érzem 
volt haszna eddigi életemnek, örülök, hogy 
erre vezetett az Úristen. Ahogy tudtam, 
tettem a dolgom. 

– Intelmek, tanácsok a ma emberének? 
– Keressék az értelmes életet, ne elé-

25 év szolgálatban25 év szolgálatban25 év szolgálatban25 év szolgálatban    
Beszélgetés Turcsányi Imrénével, a Dorozsmai Vöröskereszt elnökével 

Nagy ünnepség színhelye volt a 
Mővelıdési Ház 2008. április 28-án, 
annak apropóján, hogy Turcsányiné 
Panni néni 25 éve áll a Dorozsmai 
Vöröskereszt élén. Beszéljen most ı a 
múltról, az ünnepségrıl és egy kicsit a 
jövırıl. 

 
– Van mit beszélnem mindhárom té-

máról, de most az ünnepséggel kezdeném. 
Saját tagjaink mellett meghívottak is részt 
vettek az április 28-i rendezvényen. A kör-
nyezı települések vöröskeresztes klubok 
vezetıi is jelen voltak. Eljött meghívá-
sunkra Korom István, a városi Vöröske-
reszt elnöke és helyettese, Horváthné Icu-
ka, a helyi önkormányzati képviselık, Ki-
rály Endréné, a Családsegítı Ház igazga-
tója. A társkluboktól 11 tag is köszöntött 
jelenlétével. 

A díszbeszédet Révész Ferenc András-
né igazgatónı mondta el, és ı vezette le az 
egész ünnepséget is. 

El kell mondanom, habár a Vöröske-
resztes klubbéli munkám 25 éves, már 
több mint 30 éve dolgozom ezen a vonalon. 
Kaptam már kitüntetést és oklevelet is 
munkám elismeréseként. Nagyon boldog 
voltam. Az oklevelet berámázva adták át, 
rengeteg virágot és ajándékot kaptam a 
dorozsmaiaktól és a társkluboktól. Versek-
kel és énekekkel is készültek, bizony elér-
zékenyültem, viszont hogy eddig eljutot-
tunk, nem csak az én érdemem, hanem a 
tagoké és a vezetıségé is. 

Négy asszony áll a hátam mögött, akik 
mindig segítenek: Farkas Sándorné, Szabó 
Pálné, Terhes Anna és Miklós Ferencné. 
Nekik tényleg nagyon sokat köszönhetek. 
Maróti Károlyné a varrásban segít. Van-
nak külön olyan tagjaink is, akik betegein-
ket látogatják. Nem csak a klub és a mun-
ka a lényeg, a betegeken és a rászorulókon 
is segítünk. Nagy Sándorné nagy odaadás-
sal végzi ezt a karitatív tevékenységet, de 
megemlíthetném még Szabó Pálné és 
Hidvégi Mihályné nevét is. 

– Hogy szolgál az egészséged? 
– Köszönöm, most már jobban. Betöl-

töttem a 82. évemet. Sokat járok az utcán, 
a bevásárlás órákig is eltart, annyian állí-
tanak meg és beszélgetnek velem. 

– Hogyan gondol a jövıre, ami a Vörös-
kereszt munkáját illeti? 

– Sajnálom, hogy még nincs olyan utód-
jelölt, akire rábízhatnám az irányítást. 
Olyan agilis fiatal kellene, aki az irányítá-
som alatt betanulná a szakmát. Hiszem, 
hogy találunk alkalmas embert erre a ne-

mes társadalmi mun-
kára. 

– Hogyan tovább? 
– Ismét véradást 

szervezünk, mert nagy 
szükség van rá. Foly-
tatjuk a különbözı 
vöröskeresztes klubok 
látogatását, most pél-
dául Algyı hívott meg 
bennünket. Követke-
zik a júniusi záróün-
nepség, majd a nyári 
szünet, szeptembertıl 
pedig minden kezdı-
dik elölrıl. 

– A tagdíjakból mi 
marad itt? 

– Az egész a központba megy. Igény 
szerint kapunk támogatást a költségeink-
re. Győjtést is a központ szervezi meg ál-
talában, mi itt a beteglátogatás költségei-

re, koszorúzásokra stb. szoktunk győjteni. 
– Köszönöm az interjút, és gratulálok 

munkájához és sikereihez! 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

gedjenek meg önmagukkal, igyekezzenek 
teljes életet élni az emberek. Keressék 
tetteik értelmét, nézzenek hosszabb távra 
elıre, mérlegelni mi, hová vezet, ami a 
többieket segítheti. Legyenek igaz embe-
rek, akiknek gondolatai, szavai egybevág-
nak tetteikkel! 

– Köszönöm az interjút. 
 
 

TÓTH GYÖRGY 
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Képriport a Sári TanyárólKépriport a Sári TanyárólKépriport a Sári TanyárólKépriport a Sári Tanyáról    

A majális főszervezői: Sári Attila, Sári Éva, Militár Miklós és Deák György. Segítőik 
voltak: Simon Ferenc festőművész, Sipos Mihályné mézeskalácsárus, Joó Mária 
(arcfestés), Bartáné Papp Andrea (kézműves). 

OLAJOS ÁGNES: 

Sári TanyaSári TanyaSári TanyaSári Tanya    
Mint nagy hófehér tünemény Gólyafészek, miegyebek, 
kerékbe tört ablakokkal jó érzés itt minden óra, 
áll a ház és olyan szerény, örülök, hogy itt lehetek. 
agyagba zárt. – Állat sok van. teli hangon szól a nóta. 
 

De támadt valami vihar 
behúzhattuk fülünk-farkunk, 
úgy eláztunk, hogy csak ihaj, 
mulatni nem így akartunk. 

OLAJOS ÁGNES: 

Május elseje (majális)Május elseje (majális)Május elseje (majális)Május elseje (majális)    
Amikor a fák könnyeznek De most tavasz ontogatja 
bánatukból könnyebbednek. virágait, s bontogatja 
Siratják az elmúlt telet zölden leveleit! Érzem, 
mikor pihenni lehetett. ez igazán tavasz. S nézem. 
 
 
A virágba borulásra Szomorú fűz. Nagyon árva. 
és ezer-zöldbe bomlása belebúsul a világba. 
felvidítja a lelkemet A Könnyező Szomorú Fűz 
amennyire azt csak lehet. majálisi könnyet betűz. 

KöszönetnyilvánításokKöszönetnyilvánításokKöszönetnyilvánításokKöszönetnyilvánítások    
Május 13-án Anyák napja volt a Családsegítı Ház „Bölcsek 

klubjában”. 
Hagyományainkhoz híven a Bölcs utcai Óvoda gyerekei lep-

tek meg bennünket mősorukkal, mellyel sok idıs szemébe a 
meghatottság könnyeit csalták. Köszönjük szépen. 

A CSALÁDSEGÍTŐ HÁZ IDŐSEI ÉS DOLGOZÓI 
 
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik május 6-án a Bölcs 

utca végén történt kerékpáros balesetemnél segítettek. 
TOMASOVSZKYNÉ 
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„KIDS CLUB” avagy „Kölyök Klub” tábor „KIDS CLUB” avagy „Kölyök Klub” tábor „KIDS CLUB” avagy „Kölyök Klub” tábor „KIDS CLUB” avagy „Kölyök Klub” tábor 
DorozsmánDorozsmánDorozsmánDorozsmán    

A nemzetközi Kids Club hálózatába 
hazánk több városa bekapcsolódott már. 
Szegeden eddig egyedül Raffai Erika ta-
nárnı vállalta az angliai székhelyő szerve-
zet képviseletét. 

Mondhatnánk: „Egy fecske nem csinál 
nyarat...” De nyári tábort? Igen! 

A Jerney János Általános Iskola peda-
gógusa – aki tanítói valamint angol tanítói 
diplomával és tapasztalattal is rendelkezik 
az angol tanári szak mellett – már több 
Uniós pályázaton is díjat nyert tanítvá-
nyaival. Most is lelkesen készül legújabb 
terve megvalósítására: Kids Club tábor 
létrehozására Dorozsmán. 

– Kik vehetnek részt az angol nyelvi 
táborban? – kérdezem. 

– Általános iskolás kisdiákok, de akár 
ügyes óvodások is jelentkezhetnek, mivel a 
Kids Club módszereit és programját külön-
bözı korosztályok változó érdeklıdésének 
megfelelıen alakították ki. Az sem baj, ha 
nem tanultak még angolul, mert abszolút 
kezdık számára is kitőnı segédanyagok 
állnak rendelkezésünkre. 

– Mi a Kids Club célja? 
– Az angol nyelv megkedveltetése, a 

gyerekek szókincsének és kommunikációs 
készségének fejlesztése vidám, játékos, 
szinte észrevétlen tanulás formájában. 
Emellett betekintést nyernek más népek 
kultúrájába is. 

Az SZMJV Önkormányzat 
Óvodák Igazgatósága által 
szervezett gyermekrajz 
versenyen I. helyezett lett 
a 7 éves korosztályban 
Atlasz Viola, a Jerney utcai 
Óvoda ovisa. Különösen 
értékes ez az eredmény, 
hiszen a város 51 óvodájá-
nak részvételével zajlott ez 
a verseny. Gratulálunk 
Violának és a büszke szülei-
nek is! 
 
PAPPNÉ SÖRÖS JULIANNA 

tagóvoda-vezető 

– Hogyan lehet mindezt megvalósítani 
az ötnapos táborban? 

– A programok egy aktuális téma, a 
nyaralás köré csoportosulnak. Délelıtt játé-
kos nyelvi foglalkozások lesznek sok dallal, 
mondókával, érdekes feladatokkal. Emellett 
kézmőves foglalkozásokon apró remekmőve-
ket készítünk majd. Délutánonként hip-hop 
tánc teszi még változatosabbá a tábor életét. 
Az utolsó napon a gyerekek kis angol színjá-
tékkal mutatják be a hét folyamán szerzett 
tudományukat a szüleiknek. 

– Hol és hogyan lehet jelentkezni a Kids 
Club táborba? 

– A program helyszínén, a Jerney Isko-
lában, június 13-ig lehet beiratkozni a 
tábor összdíjának (16000 Ft) felének befi-
zetésével. A díj tartalmazza a napi három-
szori étkezést, a 8–16 óráig tartó progra-
mok és kellékek költségeit, valamint aján-
dék Kids Club pólót és ingyenes regisztrá-
ciót egész nyárra a BabelZone internetes 
weboldalhoz. Nagyszámú jelentkezés ese-
tén két turnus indul: június 23-27-ig, illet-
ve jún. 30-júl. 4-ig. 

 
Bár ebben a táborban még csak képze-

letbeli utazáson vehetnek részt kis nebuló-
ink, de az itt megszerezhetı nyelvi alapok-
ra és magabiztosságra építve késıbb jó 
eséllyel indulhatnak majd valós célok felé. 

OLLAINÉ PUSKÁS ÉVA  

KözbiztonságiKözbiztonságiKözbiztonságiKözbiztonsági    
tájékoztatótájékoztatótájékoztatótájékoztató    

Dorozsmán az éjszakai besurranásos 
lopások terén a helyzet változatlan, annak 
ellenére, hogy a rendırség és a polgárırség 
az utóbbi idıben fokozott figyelmet fordít 
szolgálatainak szervezésére és együttmő-
ködésére. Általában éjszakai lopások ak-
kor történnek, amikor nincs rendır vagy 
polgárır Dorozsmán szolgálatban. Nagyon 
szervezettek a bőnelkövetık: ahogy abba-
maradnak a rendıri vagy a polgárıri szol-
gálatok, indulnak a lopások és a gépkocsi 
feltörések. Vélelmezhetıen a mobiltelefo-
nos „figyelıszolgálattal” tudják megszer-
vezni a bőnelkövetéseket. 

Kérjük a lakosságot, hogy házak, laká-
sok ajtaját tartsák zárva, belülrıl hagyják 
a zárban elfordítva a kulcsot! Több esetben 
megtörtént, hogy a nyitott utcai ablak 
szúnyoghálóját kivágva hatoltak be az 
épületbe és lopták el az értéktárgyakat. 

Az udvaron ne hagyjunk értékes tár-
gyakat, hanem tartsuk azokat zárt helyi-
ségben. Azoknál a házaknál, ahol komo-
lyabb értékeket tárolnak, szereltessenek 
riasztót, mozgásérzékelıt. 

Mivel minden utcasarokra nem lehet 
rendırt és polgárırt állítani, ezért a min-
dig kéznél levı szomszéd jelenti a leghaté-
konyabb védelmet. Szervezzük meg lakó-
körzetünkben is a Szomszédok Egymásért 
Mozgalmat! Szólítsuk meg az utcán közle-
kedı idegeneket, házalókat, írjuk fel a 
gyanús gépkocsik rendszámát, és minden 
gyanús esetet jelentsenek be a rendırség 
107-es telefonszámán. 

POLGÁRŐRSÉG 

Ki védi meg a polgárőröket?Ki védi meg a polgárőröket?Ki védi meg a polgárőröket?Ki védi meg a polgárőröket?    
Avagy a bűnözők visszavágnak 

 
A polgárırség az utóbbi idıkben azt 

tapasztalta, hogy hatékonyságra és ered-
ményességre törekedve a figyelı szolgála-
tuk során látómezıbe került bőnözık, ész-
lelve a figyelésüket, rendre visszavágnak. 
Két hónappal ezelıtt kiszúrták a polgárır 
autójának gumiját, figyelmeztetésként. 

Május 22-én éjszaka a rendırök a polgár-
ırökkel közös szolgálatot láttak el. Igazolta-
tásokat és vendéglátó egységek ellenırzését 
végezték. Ez idı alatt a polgárırség autóját 
tárolási helyén, egy udvar hátsó részében, 
takarásban, bosszúból megrongálták, szélvé-
dıjére két erıs ütést mértek. Idıközben a 
dorozsmai KMB tagjait az ügyelet a város 
más helyszínére irányította, tehát itt nem 

volt járırözı rendır. Miközben a megrongált 
autó helyszínelését a technikusok és a pol-
gárırök végezték, a Szélmalom Vendéglıt a 
hátsó, Tas utcai telken keresztül behatolva 

kirabolták, a helyiséget gázolajjal fellocsol-
ták. Mindez azt igazolja, hogy a bőnelkövetı 
banda mobiltelefonos figyelırendszere haté-
konyan mőködik. 

Egyértelmővé vált tehát, hogy hatéko-
nyabb, szervezettebb bőnügyi megelızı 
intézkedéseket kellene foganatosítani. 
Hatékonyabb módszereket kellene a rend-
ırségnek bevetnie a szervezett bőnözés 
megelızésére. Ehhez viszont a jogi környe-
zet újragondolására és megváltoztatására 
lenne szükség. A rendırségnek nagyobb 
jogbiztonságot és mozgásteret kellene biz-
tosítani feladatainak eredményes ellátásá-
hoz. Nem lesz itt addig rend, amíg a rend-
ırnyomozók, vizsgálók túlnyomó részben 
jelentıs késedelemmel kullognak a bőn-
esetek után. A zéró tolerancia jogalkotási 
szintrıl való deklarálásával a bőnmegelı-
zési tevékenységre, a közterületen látható 
rendırökre kellene az erıket koncentrálni. 
Ezt csak úgy látjuk kívülállóként kivite-
lezhetınek a jelenlegi létszámfeltételek 
mellett, hogy ha az irodai állományt mun-
kaidejének egy részében éjjel utcai járır-
szolgálatba állítanák. 

 
Ezúton is köszöni a polgárırség Rácz 

Gábornak, hogy a polgárırség autójának a 
bőnözık által megrongált szélvédıjét so-
ron kívül díjmentesen kicserélte. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

A közbiztonság javulásának alap-
feltétele: 

Állítsák meg a társadalom ketté-
szakadását és a megélhetési bőnözés 
hallgatólagos legalizálását! 



2008. május 30. 7. oldal 

Szabadság – mitől és mire? 
 
Habár számos filozófus nem ismeri el, hogy a politika elválaszthatatlan a filozófiai vizsgálódás 

területeivel, még fennállhat a veszélye annak, hogy kiszolgáltatják magukat bizonyos primitív 
politikai felfogás, például egy vulgáris történelmi materializmus, önkényének (Julien Benda sokat 
vitatott könyve, Az írástudók árulása pontosan ezt a problémakört elemzi). 

A 19-20. századi európai politikai gondolkodástól elválaszthatatlan a szabadság eszméjének a 
feltárása, elemzése és körvonalazása. A korszak olyan gondolkodói, mint Benjamin Constant, 
John Stuart Mill, Jeremy Bentham vagy Isaiah Berlin egyaránt olyan polgári demokrácia képét 
teremtik meg írásaikban, amelyekben az állampolgárokat széles egyéni és társadalmi szabadság 
illeti meg. Egységesen elvetik az uralom mindenféle totalitárius, zsarnoki rendszerét. 

Berlin A szabadság két fogalma címő írásában a szabadság „alkalmazott” formájának két 
vetületét elemzi: a pozitív és a negatív szabadságét. Kényszeríteni valakit azt jelenti, írja, hogy 
megfosztjuk ıt a szabadságától. Ez a szabadság egyaránt értendı általános, személyes szabadság 
(freedom) és politikai szabadság (liberty) alatt. A negatív szabadság alatt azt értjük, mennyire 
megengedett az egyén számára az, amit megtenni képes, vagy hogy olyan legyen, amilyen akar; a 
pozitív szabadság annak a kérdése, hogy ki az, aki megszabhatja az egyénnek, mit tehet és mit 
nem, illetve, hogy a hatalom meddig mehet el eme gyakorlatában. 

A politikai szabadság az a terület, amelyen belül az egyén anélkül cselekedhet, hogy mások ebben 
megakadályoznák. Ellenben ha megszabják az egyénnek, hogy mi az a minimális terület, amelyen 
belül mozoghat, akkor ıt kényszerítik, illetve leigázzák. A politikai szabadság hiánya tehát az, ha 
mások megakadályoznak bennünket bizonyos célok elérésében. Természetesen egy cél elérésére való 
képtelenség nem biztos, hogy aktív akadályozás miatt történik – példának okáért ha szegény vagyok, 
bizonyos javakat egyszerően nem áll módomban megvásárolni, mert nincs rá pénzem; de ettıl még 
lehetek politikailag szabad. A marxista koncepció szerint nem vagyok szabad ekkor, mert a szegény-
ség azért jutott osztályrészül számomra, mert mások úgy rendezték, hogy ne rendelkezhessem sok 
anyagi eszközzel – vagyis ekkor gazdasági rabszolga, gazdasági elnyomott vagyok. 

Minél szélesebb tehát a be nem avatkozás sávja, annál nagyobb a szabadságom, de ez koránt-
sem lehet határtalan, hiszen ez társadalmi káoszhoz vezetne. Az emberek ezért készek voltak 
bizonyos célokért korlátozni a szabadságot. Így születtek a törvények. Azt is feltételezték, hogy 
kell lennie egy minimális térnek, amelybe még a törvény sem szólhat bele. Így határvonalat kel-
lett húzni a magánélet és a nyilvános hatalom között, de hogy hol van ez a határ, az számos vita 
tárgya. Egyesek szabadsága például másokénak korlátozásán alapul, és vannak olyanok is, akik 
nem tudnának mit kezdeni a szabadságukkal. A szükség sokszor törvényt bont; vannak olyan 
helyzetek, ahol a szabadság az utolsó, amire az embernek épp szüksége van. 

Amit a liberális gondolkodók fontosnak tartanak, hogy senkinek sincs joga mások rovására 
élvezni személyes szabadságát. A szembeszökı egyenlıtlenség ellen áldoznia kell annak, akinek 
több jutott – ez a „kell” belsı szükségletté, a szeretet által diktált érzéssé kell, hogy váljon. A sza-
badság nem az egyetlen cél ugyanis; az igazság, a méltóság nevében csökkenhet a szabadság azok 
javára, akik nyomora az ıket elnyomó társadalmi rend miatt jött létre. A folyamat kétirányú, 
bizonyos szabadság elvesztésével szert lehet tenni például gazdasági szabadság növelésére. Mégis, 
hogyan lehet mindezt megtenni, ha elfogadjuk a szabadság szent és sérthetetlen voltát? 

John Locke és J. S. Mill úgy gondolta, a fejlıdés összhangba hozható a magánélet minél több 
területen való sérthetetlenné tételével. Mások, mint például Thomas Hobbes, a központi hatalom 
növelésében látták a garanciát arra, hogy az egyének ne váljanak „egymás farkasává”. Abban 
viszont egyetértettek, hogy zsarnoksághoz vezet, ha az egyén magánéletét teljesen ellenırzése alá 
vonja a publikus hatalom. Az a minimum, amelynek meg kell maradnia, a szabadságnak az a 
foka, amely nélkül emberi mivoltunk szőnne meg. A határ kijelölése a valamitıl való szabadság 
kijelölése. Mill hangsúlyozza, az egyéni szabadság hiányában a civilizáció nem képes fejlıdni; az 
egyéni szabadságot akár erıszakkal is, de meg kell védeni. Az individualisztikus emberfelfogás az 
egyéni jogok mellett és a közhatalom túlkapásai valamint mások kizsákmányolása ellen való kiál-
lást jelenti. De: nem minden kényszer rossz, ellentéte, a be nem avatkozás pedig nem mindig vezet 
eredményre. Az igazság feltárása, az önmagunkban lévı géniusz kifejlesztése olyan közösségekben 
is mőködik, amelyekben alapvetıen nincs nagy tere a személyes szabadságnak. Nincs szükségsze-
rő összefüggés a demokrácia és az egyéni szabadság között. Michel Foucault ezt komolyan vette: 
azt írta ugyanis, hogy még a mai, nagyon szabadelvő demokráciák esetében is meg kell látnunk a 
„láthatatlan” hatalom elnyomó erejét; az egyén szabadság még itt sincs biztonságban, mert a hata-
lom fennmaradásának alapfeltétele a hatalom gyakorlása. 

Ha nem azt kérdezzük, hogy mit szabad tennem, hanem hogy ki mondja meg, mit tehetek és 
mit nem, a szabadság pozitív értelmére kérdezek rá. A pozitív szabadság: szabadságom valamire. 
Hogy ember maradhassak, ne mások tárgya. Akarattal, cselekedeteimért felelısséggel rendelkezı, 
tudatos lény kívánok lenni. 

A szabadság negatív és pozitív fogalma nyílt konfliktusban áll egymással. Az emberek ráéb-
redtek talán arra, hogy van egy „uralkodó énjük”, a célokra törekvı én, az ész, amely szembeáll az 
alantasabb ösztönénnel, és amely túllép az egyénen és a társadalmat tekinti az „egésznek”? Lehet-
e a közösség erıszakának igazolása az, hogy ık az egyént a szabadság magasabb szintjére kíván-
ják emelni még akkor is, ha az egyén szőklátókörősége miatt erre nem hajlandó? Kétélő fegyver 
ez az érvelés. A szabadság pozitív fogalma viszont azt sugallja, hogy az önmagunk fölötti uralom 
alapján kell szabadságunkat meghatároznunk, és ez a szemlélet alkalmasabb arra, hogy énünk 
felosztása egy vezérlı és egy leigázandó részre végbemehessen. Az én eme megkülönböztetése 
világosabbá válik, ha megvizsgáljuk azt a két formát, név szerint az önmegtagadást és az önmeg-
valósítást; mindkettı az embernek az önmaga irányítására törı vágyából fakad. 

Az önmegtagadás: meg kell szabadulni olyan vágyaktól, amelyek elérése külsı vagy belsı elégte-
len körülmények miatt nem lehetséges. El kell határoznom magam arra, hogy semmi elérhetetlent 
nem fogok kívánni. Elkerülöm ezzel az összes olyan kudarcot, amely bukásommal, sikertelenségem-
mel járna; ez a módszer az aszkétáké és sztoikusoké, akiknek a világ semmiféle értékével nem kell 
törıdniük, akik izoláltságukban védve vannak mindenféle sóvárgástól elérhetetlen dolgok iránt. 

„A paternalizmus az elképzelhetı legnagyobb zsarnokság” – írta Immanuel Kant. De az emberek 
ösztönzése elérhetetlen dolgok elérésére szintén gyalázatosnak tekintendı. Az ember nem objektum, 
hanem önmagában való cél. A negatív szabadság nem kielégítı, amennyiben ez a tárgyalt lemondás, 
önmegtagadás azt a lehetıséget is magában foglalja, hogy azért érzik az emberek szabadnak magu-
kat, mert egy zsarnok befolyásolása alatt feloldódtak összes vágyaik. Különbség van a szabadság érzé-
se és a ténylegesen létezı szabad állapot között. Nehéz belátni, hogy az önmegtagadás hogyan vezet a 
szabadság növekedéséhez. Mert az is igaz, hogy ez az aszketizmus a végletekig folytatva öngyilkosság-
hoz is vezethet. Nem az önmegtagadás az egyetlen útja az akadályok elhárításához: akkor növelhetjük 
szabadságunkat, ha leküzdjük ezeket az akadályokat – olykor mások szabadságának rovására. Ez a 
szabadság negatív fogalmának elvetése a szabadság pozitív fogalma által. 

A tudás felszabadít – hirdeti már Epikurosz is. A megértés, mondja Marx, maga a megfelelı 
cselekvés. De ez a tudás, a körülmények megértése azzal szabadít fel, hogy elfogadtatja a racionális 
elmével, hogy mi várna ránk, ha a lehetetlenre vállalkoznánk. Ha ésszerően gondolkodom, csak raci-
onális célokat tőzhetek ki magam elé, és nem dönthetek másként. Ezeket a célokat azért akarom, 
mert megértettem természetüket. Ez az ész útján való felszabadulás pozitív elmélete. (folyt. köv.) 

SOMOGYI GÁBOR 

A sokszínű kiállításA sokszínű kiállításA sokszínű kiállításA sokszínű kiállítás    
A Petıfi Sándor Mővelıdési Ház aktu-

ális kiállítása a „Szegedi Alkotók Függet-
len Társasága” képzımővészeinek alkotá-
saiból látható. A tárlatot Szuromi Pál mő-
vészettörténész nyitotta meg. 

A válogatás nagyon változatos techni-
kailag is, témaválasztás szerint is: kréta, 
akvarell, tus, grafika, szén. Színes és feke-
te-fehér alkotásokat vonultatnak fel az 
alkotók, akik általában egy-egy mővel 
szerepelnek. Az árny–fény játékát magas 
szinten őzı mővészek a formákat is jól 
látva ábrázolják. 

A téma, a technika és a kidolgozás 
megfelelı mértékének összhangja jellemzi 
a tárlatot. 

A sok akt különbözısége a megválasz-
tott technika és a nézıszög eltérésében 
rejlik. A Vasalóház, az Erdırészletek el-
lensúlyoznak. A Hajnali fények, a Míto-
szok földjén, a Tükrözıdés a nonfiguratív 
ábrázolásmódot képviselı alkotások. 

A kiállítás képei a mővelıdési ház 
nagytermében, nyitva tartási idıben má-
jus 31-ig tekinthetık meg. 

OLAJOS ÁGNES 

OLVASÓI LEVELEK 

Balesetveszély!Balesetveszély!Balesetveszély!Balesetveszély!    
A Dorozsmai úton a kerékpárút bal-

esetveszélyes. 
Már az elkészítéskor észrevételeztük 

lapjukban a hibát: nagyon keskenyre sike-
redett az út. Ezután javítottak ugyan rajta 
egy járólapnyi szélességet, sajnos a nem 
hozzáértés végett rosszul lett kivitelezve. 
Ugyanis a toldás között 8-10 cm rés húzó-
dik, késıbb befoldozták, de mára tönkre-
ment. 

Az a rés pedig éppen elég széles ahhoz, 
hogy a kerék beleszoruljon, és már kész is 
a baleset. Még szerencse, hogy az ott köz-
lekedı autó alá nem vágódott még senki. 

Csak egy hét leforgása alatt két bal-
esetrıl tudok. Mivel én is járok kerékpár-
ral, tudom, ha szembejön valaki velem, 
félek, mert nem tudom, hogyan sikerül a 
„manıver”. 

A járdalapot tehát szorosan a kiöntött 
beton kerékpárút mellé kellene illeszteni. 

A lakosság kéri, hogy minél hamarabb 
orvosolják az illetékesek a problémát. 

 
KALMÁR VINCÉNÉ 

Ez a szelektív hulladékgyűjtő konténer ugyan kinek 
állhatott az útjában? 



8. oldal 2008. május 30. 

LOVRANITS JÚLIA: 

A CsodarétA CsodarétA CsodarétA Csodarét    
Az alábbi kis novellát egy biológus szakos tanítványom írta, 

aki természetfilmek készítésével is foglalkozik. A Csodarét 
Ásotthalom határában van, 20 évvel ezelıtt a botanikusok ne-
vezték el így ezt a nevenincs sömlyékes gyepterületet az itt ta-
lálható meglepıen sok botanikai érték miatt. Azonban nemcsak 
Ásotthalmon van Csodarét, hanem vidékünkön, a dorozsmai-
majsai homokhát területén minden település határában lehet 
néhányat találni. Nekünk, dorozsmaiaknak van Nagyszékünk, 
Daruhalmunk, Rózsalaposunk, Öreghegyünk és még néhány 
csodálni való kis darabka természetünk. Ide is viszem a hallga-
tóimat, hátha másoknak is támadnak ilyen szép gondolataik, 
mint Julinak! (Margóczi Katalin) 

 
 
– Nahát, nem is tudtam, hogy te is jössz ma túrázni!– valaki 

belevigyorog a képembe, és nagy vidáman kérdez egy csomó 
minden, valószínőleg egészen hétköznapi apróságot, de vasár-
nap reggel nyolckor nem is olyan egyszerő válaszolgatni. Végre 
a kérdezı személyét is beazonosítom: csíkos póló, bicikli, kissé 
Rudolf Péteres figura: ahá, ez a Cickány. 

Ballagunk tovább együtt az újszegedi új biológiai épület felé, 
és én igyekszem a korai keléshez mérten is értelmesen társalog-
ni, azt hiszem, kevés sikerrel. 

 
Épp akkor érkezünk a sulihoz, amikor a Tanárnı kiszáll az 

autójából: lábán valószínőtlenül kékeszöld gumicsizma. 
– Au! – kapunk a fejünkhöz szinte egyszerre. Merthogy csiz-

mát, azt mi nem hoztunk. 
– De hát tegnap csak úgy zuhogott az esı, nem gondoltátok, 

hogy a semlyékes ilyenkor csupa víz? – kérdezi a Tanárnı. 
Nem, nem gondoltuk. Mint utóbb kiderül, sok mindenre nem 

gondoltunk: Cickány a szendvicskészítésre, én a növényhatáro-
zóra, Marcsi arra, hogy vasárnap van, és ilyenkor nem jár a 
feles busz… A gumicsizma meg a Tanárnın és Piroskán kívül 
végképp nem jutott eszébe senkinek. 

De végül a Tanárnı kiosztotta a kincstári, tanszékes gumi-
csizmákat, megvártuk, amíg Marcsi befutott a késıbbi busszal, 
valakinek volt egy növényhatározója, Cickány meg úgy látszik, 
lényegesen jobban tőri az éhezést, mint egy igazi cickány. 

Bezsúfolódtunk a land-roverbe a Tanárnı Gazsi nevezető, 
fekete labradorja mellé, és végre elindultunk az ásotthalmi Cso-
darét és a Tanaszi-semlyék felé. 

 
Az Ásotthalmi Csodarétet egy környékbeli hölgy fedezte fel: 

a szántók között megmaradt gyepterület, régen legeltettek és 
kaszáltak rajta. Ennek a többféle kezelésmódnak köszönhetı, 
hogy ennyire sok és különleges növényfaj él itt: kardvirágok, és 
a hazai orchideák, a kosborok. Elıször hitetlenkedve hallgat-
tam, mikor mesélték, hogy Magyarországon is élnek orchideák, 
de valóban nyílnak nálunk is ezek a csodálatos virágok. És bár 
jóval kisebbek, mint az ıserdık lombkoronái között élı egzoti-
kus fajok, de legalább olyan szépek és érdekesek: Magyarorszá-
gon itt, a Csodarét mellett található a legnagyobb pókbangó 
állomány. Ez a virág úgy poroztatja be magát a rovarokkal, 
hogy azok nıstényeit utánozza: szegény rovar azt hiszi, párra 

talált, helyette csak ráragad egy jó adag virágpor, és mehet út-
jára. (Azt hiszem, vannak ilyen típusú emberek is). 

Kicsit korán van az orchideáknak, még csak egyetlen, alig 
négy-öt centiméteres agárkosbort találunk a réten. Apró, fino-
man pettyezett, lila-fehér virágaival igazi orchideához méltóan 
kecses, törékeny, mint egy elıkelı, picike királylány. Kis meg-
hajlással üdvözöl bennünket, és mély sajnálattal közli, hogy 
nıvérei, a vitézkosbor, meg a vitézvirág még nem tudnak fogad-
ni minket, ezzel kénytelenek vagyunk várni májusig. De tolmá-
csolja a Csodarét tündéreinek szeretetteljes üdvözletét. 

Megcsodáljuk, körbefényképezzük ıt és a hazáját, még egy 
darabig elidızünk itt, és gyönyörködünk a fürtös gyöngyikék 
lila-kék tengerében, miközben Gazsi önfeledten kergeti a nyula-
kat. De aztán indulunk tovább: hiszen máshová is hivatalosak 
vagyunk, a Tanaszi-semlyékre. 

 
A Tanaszi-semlyék, a rettenetesen hangzó neve ellenére 

szintén szép, üde rét. Egy mélyedésben van, sokkal nedvesebb, 
mint a körülötte levı területek, ennek köszönheti, hogy megme-
nekült a beszántástól. Lakói itt is kedves meglepetéssel fogad-
ják az érkezıket: Piroska bíbicfészekre akad a főben. Gyorsan 
tovább állunk, hogy az anyamadár mielıbb visszaülhessen a 
tojásaira, de örülünk is, hogy láthattuk a barna foltos tojásokat. 
Rengeteg bíbic repked mindenfelé, ezek elegáns, keleti urakra 
emlékeztetnek zöld-fehér tollruhájukkal, bóbitás kalapjukkal. 
Két sárgabillegetı is leül a közelünkbe, engedik, hogy megbá-
muljuk élénksárga tollukat, majd mennek tovább ık is, meg mi 
is velük. 

A billegetı tollához hasonló aranysárga az út melletti rét: jó 
tizenöt- húsz centi magas, nagyfejő, széles levelő virágok nyíl-
nak rajta. Izgatottan a növényhatározó fölé hajolunk, és talál-
gatjuk, hogy mi ez a virág. 

– Salátaboglárka! 
– Nem! 
– De valami boglárka. Óriás boglárka. 
– Nem, a boglárkák nem is nyílnak még ilyenkor! 
– Gyerekek! – képed el a Tanárnı. – Hát nem ismeritek a 

gólyahírt?! 
 
„Mi szél hozott, kis futár? 
Nem szél hozott, napsugár! 
Kedves gazdád ki lehet?! 
Főnevelı kikelet. 
Mi a jó hír aranyom? 
Sárgul már a kalapom! 
Jó a hír, jó a hír, 
„Isten hozott, gólyahír!” – dünnyögöm Gryllus Vilmosék gye-

rekdalát, amíg a csoport után ballagok. Hazafelé még benézünk 
a kísértettanyára, ami messzirıl egészen olyannak látszik, mint 
egy hétköznapi házikó: a piros tetı, meg a szürke kémény barát-
ságosan kémlel ki a bokrok közül. De azért mégis van benne 
valami hátborzongató: már jó régen üresen áll, a tulajdonosa 
meghalt, és bent a tárgyak mind ugyanúgy maradtak, ahogy a 
falinaptár szerint 1995-ben hagyták: a rengeteg gomb, meg a 
cérnaspulnik az asztalon, a tésztaszőrı, konyhai eszközök, ka-
bátok gondosan a falra akasztva, kicsi játéktrombita, egy vekni 
kıvé keményedett kenyér, és mindent vastagon borít a por. 

Hajléktalanok járnak még be a régi házba, lassan széthord-
ják a tárgyakat, emlékeket, amikért esetleg némi pénz kapható. 
Aztán majd a ház is ledıl, telenövi a gyom, omladoznak majd a 
falai, és a tanya helyén megint csak a mezı lesz, és csak a szét-
töredezett cserepek ırzik a helyét, vagy az sem. 

 
Talán velünk is ez lesz. Velünk, emberekkel. Leomlik az a 

ház, amit olyan gondosan elhatároltunk már a természettıl, az 
egész épített környezetünk eltőnik egy napon. És nem tudom, 
abban a kataklizmában mi és mennyi pusztul még velünk, nem 
csak egy-egy rét tündérei, madarai, virágai, hanem  mindenféle 
erdei és mezei népek, akiket magunkkal rántunk a nemlétbe. 
Nagy csend lesz akkor megint, és belep minket a por. 

 
 
Talán majd a papucsállatka meg a csótány alapítanak egy új 

világot a romhalmazon, ahogy azt egy ismerısöm mondta, nem 
minden irónia nélkül. Lesz élet utánunk, mert túl kicsik va-
gyunk ahhoz, hogy mindent megöljünk, csak a magunk házát 
romboljuk le. 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfın és szerdán 8-15 óráig, kedden és 
csütörtökön 14-18 óráig, pénteken 8-12 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 
Telefonszámunk: 06-62-463-444. Internet címünk: www.szelmalomktv.hu. 

EGYÜTT HAVI 500 FORINTTAL OL-
CSÓBB! 

Ha most rendelsz Kábelnetet, a kábeltévé szolgáltatás díjából havi 500 Ft díjkedvezményt kapsz 1 éven keresztül. 
 

Nincs még kábeltévéd? Ha most rendelsz, a kábeltévé díjából  

40 digitális tévécsatorna már az Ön otthonában is! 
 
Fizessen elı kibıvült digitális szolgáltatásunkra, és élvezze mősorainkat digitális kép és hangminıségben. 
Április közepétıl már 40 digitális csatorna mősorából válogathat kedve szerint, miközben a megszokott 
analóg csatornái is megmaradnak! Ha Ön már digitális szolgáltatás elıfizetı vagy most vásárol új digitális 
elıfizetést, áprilisban valamennyi tematikus digitális csomagunk kínálatát díjmentesen elérheti. 

Ha Ön elıfizet bármelyik digitális szolgáltatásunkra további digitális csatornákat biztosítunk grátisz. 

Ha Ön KTV Start vagy KTV Szuper analóg elıfizetéssel rendelkezik, akkor új digitális elıfizetésével a TV6, 
Viasat3, VIVA, MCM Top, Eurosport, ATV, HírTV, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE mősorait 
külön havidíj nélkül digitálisan is nézheti. (A TV6, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE csak digitálisan 
érhetı el). 

Ha Ön KTV Hiper vagy KTV Extra csomagunk elıfizetıje, akkor az elıbbieken túl még az AXN, Cool, Film+, 
Sport1, Sport2, Sportklub, Hallmark, Movies24, Eurosport2 mősorai is elérhetık digitálisan, melybıl a 
Movies24 és Eurosport2 csatornák kizárólag digitálisan foghatók. 
* A programcsomagban szereplı mősorok vételéhez digitális vevıre van szükség, ami egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén havi 150 Ft-ért bérelhetı. 
** Az ár egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A mősor vételéhez szükséges digitális vevıt a szolgáltatás részeként biztosítjuk. 

Csomag Programok Tematika Havi díj 

DTV1 
Sportklub+  

MusicMax/Adult 
F&H Halászat és vadászat  

Foci, zene, erotika,  
halászat, vadászat 

400 Ft* 

DTV2 
TV Paprika  
TV Deko  

gasztronómia, házépítés, 
kertszépítés, barkácsolás 

400 Ft* 

DTV3 

DOQ 
Discovery Science 

Discovery Civilization 
Discovery Travel& Living 

Emberi történetek,  
ismeretterjesztı filmek,  

történelem, életmód. utazás 
450 Ft* 

DTV4 
AXN Crime 
AXN SciFi 

Filmmúzeum 

Krimi, akció, sci-fi, fantasy 
klasszikus filmek, sorozatok 

400 Ft* 

DTV5 
Boomerang 
Jim-Jam 
KidsCo 

Rajz- és mesefilmek, sorozatok 
kicsiknek és nagyoknak 

400 Ft* 

HBO Pak 
HBO 
HBO2 

HBO Comedy 
A legnagyobb sikerfilmek 1200 Ft** 

HBO Maxpak 

HBO,HBO2 
HBO Comedy 

Cinemax 
Cinemax2 

A legnagyobb sikerfilmek  
és filmek a mozi szerelmeseinek 

1700 Ft** 

Discovery World 
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BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Megérkeztek a tavaszi-nyári 
bébi– és gyermekruhák! 
Térjen be üzletünkbe és 
gyızıdjön meg széles 

választékunkról és kedvezı 
árainkról! 

 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Ballagási arany, ezüst 
akció a dorozsmai 
ékszerüzletben! 

 

10-20% árengedmény! 
 

Törtaranyát 2000 Ft/g 
áron beszámítjuk, 
ha üzletünkben 
vásárolja le! 

 
Hozott anyagból készítés, 
javítás, átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
 

 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-12. 

Kutyák veszettség elleni 
védıoltását, háznál vagy 

lakásomon rendelımben, minden 
nap, szombat-vasárnap is vállalom. 
Hívásra házhoz megyek az elıre 

megbeszélt idıpontban. 
Rendelımben az oltás minden nap 

6-10 és 15-17 óra között. 
 

Dr. Komáromi János állatorvos 
Szeged, Dorozsmai út 122/B. 

Tel.: 461-750 

Angol szakos tanár 
korrepetálást, pót– és 
nyelvvizsgára való 
felkészítést vállal. 

 

Tel.: 06 20/296-89-22 

K é n y e z t e s s e  m a g á t  a  
C S O K I  T E R Á P I Á VA L  

 

Tel.: 451-075     Pál Éva 
kozmetikus mester 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 

Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 62/460-010 
 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

Hirdetésfelvétel: 06 20 470-6587; 
06 30 469-2694. 

OLVASÓI LEVELEK 

Szomorú vagyok…Szomorú vagyok…Szomorú vagyok…Szomorú vagyok…    
Szomorú vagyok. Magyarországon 700 

000 nyugdíjas havi juttatása nem éri el az 
50 000 forintot, pedig egész életüket végig-
dolgozták. Szomorú vagyok. Családok, 
idısek, fiatalok nem tudják kifizetni a 
közüzemi számlákat. Szomorú vagyok. 
Több ezer gyermeknek nem tudják szüleik 
a háromszori étkezést biztosítani. Szomo-
rú vagyok. Sok tehetségek fiatal elkalló-
dik, mert a család nem tudja fizetni az 
iskolát. Szomorú vagyok. Több mint 300 
ezer embernek nincs munkája és biztos 
megélhetése. Szomorú vagyok, mert ma-
gam körül is ezeket a gondokat látom. 

Nem kellene ennek így lennie! De mit 
tesz a politika? Növekvı adók, újabb meg-
szorítások, a közüzemi díjak emelése, a 
kedvezmények megnyirbálása, értelmetlen 
reformok. Pedig politikusaink a mi képvi-

seletünkre esküdtek fel, és arra, hogy az 
ország és az egyének helyzetét jobbá te-
gyék. Várjuk el tılük, hogy tegyenek az 
érdekünkben! Aki dolgozik, annak legyen 
tisztességes megélhetése. A családok ne 
egyik napról a másikra éljenek. Az az idıs 
ember, aki végigdolgozta az életét, ne azon 
aggódjon, hogy ki tudja-e fizetni a hó végi 
számlákat, és a fiataloknak ne legyen kilá-
tástalan a jövı. 

De addig is, míg a politika ezeket meg-
valósítja, mi is tehetünk egymásért! Ami-
vel tudjuk, segítsük a másikat! Ki ado-
mánnyal, ki egy jó szóval, megértéssel, 
szeretettel. Ha figyelünk a másikra, jobbá 
tehetjük az életét. Ha így lenne, én sem 
lennék szomorú! 

 
MIHÁLFFY BÉLA 
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HÓDI PÉTER 

Személyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadó----pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, 
adótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámla----egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, 

ıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEH----nél nél nél nél 
ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-

zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.    
 

Telefon: 
20/986-3203 
20/527-2958 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. (a Takarékkal szemben) 

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok  

kiszállítással vidékre is. Ballagásra 
csokrok nagy választékban, 

elırendeléssel! 
 Nyitva: H-P: 8-16, Szo.: 8-12, V: 7-10. 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

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 
Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Cement, mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

Figyelem! 
 

Mindenfajta ócskavasat, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 

villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 

be idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

A U T Ó S Z E R V I Z 
 

– Személy– és tehergépjármővek 
javítása; 
– karosszéria-javítás; 
– mőszaki vizsgára felkészítés. 

Fémforgácsolás. 
Könyvelés, adótanácsadás. 

 

K Ö K A R   K f t. 
Szeged–Kiskundorozsma, Tóth János dőlı 1. 

Telefon: 30/488-0251 

ÚJ ÁLLATORVOSI RENDELİ 
NYÍLT KISKUNDOROZSMÁN! 

 

Dr. Farkas Attila állatorvos új helyen, 
teljesen felújított rendelıben folytatja 

rendelését a Negyvennyolcas u. 11. alatt 
(Papírbolt mellett). 

 

Rendelési idı: 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.15–9.30, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 
Telefon: 314-662 (rendelési idıben). 

Kibıvített szolgáltatások: gyógykezelések, 
védıoltások, mőtétek mikrocsip útlevél. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, minıségi 

tápok széles választékban 
Telefon: 06 30/972-3016 

Homlokzati hıszigetelı-rendszer, 840 
Ft/m2-tıl színes, mőgyantás vakolat 542 
Ft/m2 színfelár nélkül a készlet erejéig. 

Hıszigetelı centrum 
Tel.: 06 30 547-6854 

Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 94. 
Az árak bruttó árak. 

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 

Tel.: 62/470-720 
www.stopautosiskola.hu 

OKÉV: 06-0109-06 

A Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria zártkörő rendezvé-
nyek lebonyolítását vállalja 25-30 fıig. 

Az ételválaszték igény szerint 
történik. 

ÍzelítÍzelítÍzelítÍzelítı kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból:    
– Újházi tyúkhúsleves 
– Tárkonyos pulykaragu leves 
– Sertéskaraj diplomata módra 
– Francia alappal töltött csirkecomb 
– Tejszínes pulykaragu juhtúrós 
galuskával 
– Halpörkölt baconös túrós csuszával. 

A desszert a cég ajándéka! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

TelTelTelTel.: 62/461-023 

POLAROID napszemüvegek nagy 
választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

WOMA KFT. 
 

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

Konténeres törmelék, szemét, 
föld, vályog szállítása. 
Tel.. 06 20/337-9102 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 
 

2 l Traubi........................250,- / ü. 
1,5 l Aqua vital szénsavmentes60,- / ü. 

Üveges és dobozos Karpackie 
sörök nagy választékban. 
Alkoholtartalom: 4-9%. 

Van-Pur dobozos alkoholmentes 
sör ................................ 109,- 

Folyamatos pezsgıakció! 
 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

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 

F i g y e l e m !  
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 

   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    

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

Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

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

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
 

Vasárnaponként svédasztalos 
ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 
5-féle fıételbıl 

falatozhat kedvére. 
 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

ANTENNA SZERVIZ 
 

UPC, DigiTV akció! 
Egyéb antennák szerelése, javítása 

 

Illés Tibor 
antennaszerelı kisiparos 

06 30 943 9200 
06 20 387 0090 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, ál-

mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 

 

� 20/358-1660 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

Vásároljon különleges 
virághagymákat a 

 

TULIPÁNVILÁG 
június 15-én 

 

megjelenı színes 
katalógusából! 

 

Tel.: 70/521-4178 
(Nóllné) 

Hirdetésfelvétel: 06 20 470-6587; 
06 30 469-2694. 
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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: 

Bartha László 
Motortekercselı és 
villanyszerelı mester 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
�: 62/463-614 ATI–Császárné Bt. 

Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

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

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

számítógépen való gyakorlási lehetıség. 
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.: 20/361-9670, 62/462-565 

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

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 
Mobil: 30 329-0567 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

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 autó-alkatrészek 

kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben 
részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

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

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek 
– számlatömbök, 
nyomtatványok 

– ajándéktárgyak. 
 

 
Parkolószelvény és buszjegy-értékesítés. 
Délmagyarország és Déli apró kapható. 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés. 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Cím: Szeged–Dorozsma, 48-as u. 11. 

Tel: 62/460-306 

Kımőves vállal belsı átalakítást, 
falazást, betonozást, ajtók, ablakok 
cseréjét, kémények, javítását, hıszi-
getelést, aláfalazást, régi házak fel-
újítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

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: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák telepítése, 
szerelése, karbantartása 

 

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

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS ÉRTÉKBECSLİ IRODA 

FÖLDHITEL ÉS JELZÁLOG KER. BANK ZRT. ÉS 

RAIFFEISEN BANK ZRT. HITELÜGYINTÉZÉS 
 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket közvetítésre 
 

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

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17 
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. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Marha kocka 999,Marha kocka 999,Marha kocka 999,Marha kocka 999,---- Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1----re és ballagásra pacalre és ballagásra pacalre és ballagásra pacalre és ballagásra pacal–––– és birkahús rendelés! és birkahús rendelés! és birkahús rendelés! és birkahús rendelés!    
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Gumigyár üzemi konyha: Szeged, Budapesti út 10. Tel.: 62/ 566-979 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Hetente újuló nyári ruházat a család apraja 
nagyjának. 

AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

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 

 

Kertbarátoknak 
Mulcsot ajánlunk 


