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Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap, s így már nem is lesz. 

KURT VONNEGUT 

10 ÓRA INGYEN TELEFONBESZÉLGETÉS* KEDVEZŐ HAVIDÍJJAL! 
* 62-es körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Részletek és további akcióink a 11. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4000 PÉLDÁNYBAN 

HAVI GONDOLAT  

Kiskundorozsmáért 1983–2011 
Mádi György lelkipásztor nyugdíjba vonul 

Huszonnyolc év szolgálati idő egy helyen igen ritka, hát még papi 

szolgálatnál. Dr. Kiss-Rigó László püspök úr jóváhagyta Mádi György 

kanonok plébánosunk nyugdíjazási kérelmét és 2011. augusztus 1-

jei hatállyal nyugállományba helyezte, egyben áthelyezte Algyőre 

segédlelkésznek. Mádi György 1983 óta látta el a plébánosi és lelki-

pásztori teendőket Kiskundorozsmán. Szolgálta a helyi embereket, 

segített nekik mindennap erősödő lelki problémáik leküzdésében. 

Egyházi, lelki gondozásán kívül jelentős látványos építési-fenntartási 

és katolikus működésű csoportok létrehozása és működtetése fűző-

dik a nevéhez. Megtalálta a mindenkori politikai hatalommal való jó 

kapcsolati együttműködést, de mégis a független keresztény érték-

rendeket védte meg és képviselte. 

Szolgálati ideje alatt igen sokat 
kellett dolgoznia a 200 éves temp-
lom, a parókia és a ligetben lévő ká-
polna építési-fenntartási és felújítási 
munkáinak megszervezésén és anya-
giak biztosításán. A változó politikai 
környezet lehetőséget jó szervező-
készséggel használta fel az új, a már 
régebben elfelejtett vagy a nem mű-
ködtethető lelkiségi csoportok, vala-
mint a lélek templomának építésére, 
újraindítására. Ilyenek a Katolikus Kör 
újraindítása, a házas hétvégék, Baba-
Mama Klub létrehozása, cserkészet 
működtetése, egyházközségi bál, csa-
ládi nap, ovis misék, zarándokutak, 
kirándulások szervezése és egyházi 
sajtó működtetése. 

Újjászervezte az egyházközössé-
get. A közösségi munkában lehetővé 
tette a szakági személyek bevonását, 
igényelte a szakmásított működés 
megszervezését. Kiskundorozsmán igen 
sok kispap megfordult kezei alatt, 
akik időközben már önálló plébáno-
sok lettek az egyházmegye más terü-
letein. Kinevelt lektori, akolitusi (vi-
lági segítő) munkára munkatársakat. 

Működése alatt a templomon el-
végzésre került a belső világítás és 
külső villámhárító rendszer újraépíté-
se, a templom külső lábazatának, tér-
burkolatának felújítása, a padsorok 
alatti padló, padok felújítása és pad-
fűtés kialakítása, templom külső hom-
lokzatának felújítása és festése, a bel-
ső hangosítás felújítása, aquapol fal-
szárítási eljárás felszerelése, a temp-
lombelső javítása, festés-mázolás, 
szekók, képek, díszítések újrafestése, 
a kórusfeljáró, főbejárat és oldalbejá-
rati ajtók cseréje, a kültéri lépcsők 

felújítása, a szentély felújítása, bur-
kolása, a tetőszerkezet felújítása, cse-
réje, kültéri díszkivilágítás létesítése, 
a színes üvegablakok külső bevédé-
se, majd belső színes ablakok cseré-
je, az orgona felújítása, a toronysisak 
burkolatának felújítása, valamint a to-
ronyrész és vállrészek homlokzati fel-
újítása és festése. 

Plébánia épülete: tető felújítása, 
udvari épületrészek lebontása, új kö-

zösségi épület felépítése. Iroda, se-
gédlelkész szoba, fürdőszoba felújítá-
sa. Udvar újjáépítése, gyepesítés, ke-
rítés, hinták, homokozó építése. 

Liget: erdőrészek kitisztítása, ká-
polna újjáépítése, tetőszerkezet cseré-
je, külső-belső felújítás, festés, ajtó cseré-
je. Összefogás új stációkért és a ligetért. 

2009. november 29-én zsúfolásig 
megtelt a templom, ekkor ünnepelte 
Mádi György atya pappá szentelésé-
nek 50. évfordulóját. Ez alkalomból 
egyetlen ajándékot kért: Sík Sándor Te 
Deum című versét, melynek szöve-
gére Kodály Zoltán énekkari művét a 
Hozsanna énekkar énekelte Varjasi Gyu-
la vezényletével. Dr. Balogh József teo-
lógiai tanár, móravárosi plébános mél-
tatta a jubileum jelentőségét. „Hűséges 
az Isten – idézte Mádi atya az egykori, 
újmisés képére rótt igét – ezt tartom ma 
is szem előtt, minden döntésemnél. És 
így is van. Isten hűséges hozzám én is 
hűséggel tartozom iránta”, mondotta. 

Mádi atya ez év július 22-én kö-
szönt el munkatársaitól és az egyház-
község tagjaitól. Jelen volt és szívhez 
szóló beszédet mondott Nógrádi Zol-
tán országgyűlési képviselő, aki mél-
tatta az atya papi és közösségépítő 
tevékenységének elévülhetetlen érde-
meit. Bényi Mihály, az egyházközség 
világi elnöke és Mihálffy Béla önkor-
mányzati képviselő kifejezésre juttat-
ta, hogy 28 éves szolgálata során a 
dorozsmai közélet kiemelkedő szemé-
lyévé vált, és plébánosi tevékenységé-
nek befejezésével a közösség nem kö-
szön el tőle, hanem szoros kapcsolat-
ban kívánnak maradni vele. Jelen volt 
és köszöntő beszédet mondott Gordos 
Ferdinánd, Dorozsma új plébánosa. 

Ezúton kíván a Dorozsmai Napló 
szerkesztősége Mádi Györgynek hosz-
szú, boldog nyugdíjas éveket, és az 
algyői hívek szolgálata váljék Isten 
nagyobb dicsőségére! 

TÍMÁR LAJOS  
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK  KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK  

 Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 

 

 A Telefontanú ingyenes hívószáma: 

 06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 

 

   Szolgálati időben hívható KMB számok: 

 – Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 

 – Gyenes Béla: 06 20/209-5311, 

 – Varga Pál: 06 20/209–5312 

 – Gulyás Antal: 06 20/209–5333 

 – Nagy Krisztián: 06 20/209–5332 

  

 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 

NYITVA TARTÁSOK  

  AZ ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉG 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA: 

 

  Hétfő:  8.00–15.30 óráig 

  Szerda:  8.00–17.30 óráig 

 

  FIÓKKÖNYVTÁR: 

 

A fiókkönyvtár 

2011. augusztus 1–19. között 

zárva tart. 

 

Nyitás: 

2011. augusztus 22-én, hétfőn. 

  Augusztusban nem lesznek képviselői fogadóórák. 

 

  Önkormányzati zöld szám: (80) 820–302. 

 

  Önkormányzati kirendeltség száma: (62) 461–030 

 

  Polgárőrség száma: 06 30/621–6254 

 

  Közterület-felügyelet: (62) 479–431 

 

  SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS: 

 

  A 2011. augusztusi szerkesztőségi ülés időpontja: 

 augusztus 12., péntek, 17 óra. 

RÖVIDEN   

ISMÉT megrendezték a Nyári-kupa kézilab-

datornát, idén öt csapat részvételével a 

dorozsmai Orczy-sportcsarnokban. A kemény 

összecsapások után a végeredmény: a Do-

rozsma Öregfiúk nyerték meg a tornát, vala-

mint a legjobb játékos és a gólkirály is az 

Öregfiúk csapatának egyik tagja, Virág Sán-

dor lett. 

URBÁN FLÓRIÁN, az egykori válogatott 

lett a megyei I. osztályban szereplő Kiskundo-

rozsma labdarúgócsapatánál az utánpótlásért 

felelős szakmai vezető. 

Tájékoztató a részönkormányzat július 19-i üléséről 

A legutóbbi részönkormányzati 
ülés napirendjének keretében a térfi-
gyelő kamerák kihelyezése és egy pá-
lyázat támogatása került megtárgya-
lásra, valamint az előző lapszámunk-
ban közreadott közvélemény-kuta-
tással kapcsolatos visszajelzéseket, 
tapasztalatokat is átbeszélte a testü-
let. 

Elsőként egy dorozsmai vendég-
látó egység tevékenységének bővíté-

séhez kapcsolódó pályázat támogatá-
sa ügyében is döntöttek. 

Második napirend keretében a Kis-
kundorozsmán utóbbi időben rend-
szeresen visszatérő deviáns magatar-
tás következtében megnyilvánuló van-
dalizmus, köztéri rongálások kiszűré-
sére térfigyelő kamerák kihelyezésé-
nek ügyét tárgyalta meg a testület. 
Megtárgyalásra kerültek azok a he-
lyek, ahol első lépésben indokolt len-

ne kamerák elhelyezése, valamint ezek 
létesítési, műszaki költségének felté-
telei és lehetőségei, valamint a rend-
szer üzemeltetésének költségkihatá-
sai. A megfelelő megoldás kialakítá-
sa további vizsgálódást, felméréseket 
indokol a végleges döntés meghoza-
talához. 

A közvélemény-kutatás eredmé-
nye még nem ismert. 

TL 

Lakossági összefogás nélkül nem megy 
a vandalizmus megszüntetése! 

Július 16-án, szombaton reggel 

újra lecsapott a rossz Dorozsmá-

ra. Ismét suhancok garázdálkod-

tak. A templomdombon a feszü-

let előtti pad deszka ülőkéjét el-

törték. 

Másnap reggel fél hatkor a Jer-
ney utcai óvoda melletti játszótéren 
időzött egy fiatalokból álló csoport. 
A közelmúltban földlabdával ültetett 
fák közül egyet gyökerestül kihúztak. 
A frissen ültetett fák merevítő lécke-
retei közül hármat letörtek és azok-
ból tüzet rakva melegedtek. A környé-
ken lakók közül volt, aki látta a tör-
ténteket, mégsem értesítette a rend-
őrséget. 

Ebben az évben átlagosan min-
den második hétvégén éjszaka előfor-
dultak vandalizmuson alapuló, értel-
metlen rongálások. Ezek közé tartoz-
tak a temetőben sírok, villanyóra szek-
rények, templom kilincsek, reflekto-
rok, sportcsarnok épülete szerkezete-
inek rendszeres rongálása, KRESZ-
táblák, buszmegálló üvegének ismét-
lődő összetörése, tizennégy ház graf-
fitivel való elcsúfítása, a Subasa hely-
ségnévtábla tönkretétele. Ezek a károk 
már ez évben meghaladják a milliós 
értéket. 

Vélhetően a rendszeres járőrözés 
miatt a Polgárőrség gépkocsi kereké-
nek kiszúrása, a gépjármű maró 

anyaggal való leöntésére és önkény-
uralmi jel felrajzolására is vetemed-
tek ismeretlen rongálók. 

Ismereteink szerint ezek a kár-
okozások többségében a hétvégi ittas 
és tudatmódosító szerek hatása alatt 
randalírozókkal függnek össze. 

Tisztelt dorozsmai polgárok, 
Tisztelt szülők! 

Ne tűrjük el, hogy a köz javait 
rendszeresen megrongálják, tönkrete-
gyék. A szülők kérjék számon gyere-
keiktől, hogy hol jártak éjjel, nézze-
nek utánuk, ellenőrizzék le őket. Kér-
jük a lakosságot, hogy éjjel bármi-
lyen rendellenességet észlel (csopor-
tos hangoskodók vonulása, utcákon és 
tereken való rendetlen magatartás), 
azonnal értesítsék a rendőrséget a 
107-es telefonszámon. Utólag is, ha 
tudomásukra jut az elkövetők kiléte, 
tegyenek feljelentést, vagy szóbeli 
bejelentést a rendőrségen. Név nélkül 
utólag is lehet bejelentést tenni a 
telefontanú 06-80-555-111-es számán, 
amely Budapesten magnetofonra ke-
rül rögzítésre, és az ügyet utóbb az 
illetékes rendőrkapitányság kivizs-
gálja. Ha valaki fél ennek visszake-
reshetőségétől, és mindenképpen név-
telen akar maradni, akkor nyilvános 
telefonról is hívhatja ingyenesen ezt 
a számot. Így már biztosan nem tud-
ják visszakeresni, ill. személye, neve 
nem kerülhet nyilvánosságra. 

 
 

MIHÁLFFY BÉLA  

önkormányzati képviselő VALAKINEK NAGYON AZ ÚTJÁBAN VOLT A TÁBLA. 

EGYÜTTÉRZŐ RÉSZVÉTTEL 
tudatjuk, hogy Balogh Gábor, aki 
korábban újságunk munkatársa volt 
és rejtvényeivel szerzett kikapcso-
lódást olvasóinknak, tótkomlósi 
otthonában elhunyt. Örök nyuga-
lomba a tótkomlósi temetőben he-
lyezték. 
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Hawaii hangulat Dorozsmán 

A Dorozsmai Napokon rengeteg 
fellépő közül válogathattak a szóra-
kozni, kikapcsolni vágyók. A hangu-
lat fokozásának mesteri összeállításá-
val a hastáncos lányok kedveskedtek. 
Azok is kedvet kaphattak a tánc mű-
vészetének gyakorlásához, akiknek eset-
leg se ritmusérzékük, se affinitásuk 
nincsen a tánc iránt, de azok is, akik 
már régóta fontolgatják, hogy akár 
hobbinak, vagy sportnak a táncot vá-
lasztják. 

A hastáncos lányok nagyon ked-
vesek, segítő szándékkal, jótékonysá-
gi okokból léptek fel kis színpadun-
kon. Mint utólag kiderült, 2007-ben 
alakult a csoport, így már 4 éve aktí-
van gyakorolják a hastánc igen nehéz 
technikáját. Majd ezen technika töké-
letes elsajátítása után jöhetett a ka-
csingatás a hawaii táncok felé, illetve 
a hastánc ötvözése a korábban tanul-
takkal. A tánccsoport üllési, forrás-
kúti, bordányi és kiskundorozsmai 
tagokkal büszkélkedhet. A korosztály 

a 7 évestől a 37 éves korig bezárólag 
igen változatos. A tánccsoport veze-
tője tanítja be a tagoknak a koreográ-
fiát.  A lányok a közeli településeken 
szoktak inkább fellépni, például Pusz-
tamérgesen, Bordányban, Forráskúton, 
Szegeden és Kiskundorozsmán. Falu-
napokon, esküvőkön, fesztiválokon 
jótékonysági célzattal kápráztatják el 
a közönséget. 

A hangulatot fokozta a lányok fan-
tasztikus kinézete, hiszen apró melltar-
tók és fűszoknya tette még izgalma-
sabbá a fellépést. A férfiak nagy örö-
mére a fedetlen testrészek látványa, a 
fűszoknya alól kikandikáló csupasz 
lábak megpillantása lebilincselő él-
ményt nyújtott. A hölgyek számára is 
felettébb figyelemfelkeltő volt a lá-
nyok magabiztossága, a mozdulataik-
ban, tekintetükben rejlő nőiesség, és 
a hastánc legszimpatikusabb vonása, 
a női csáberő megnyilvánulása, a csá-
bítás fortélyaiba való bepillantás. 

VÉR BERNADETT  

„Színház az egész világ” 
A Dorozsmai Versmondók Köre 

meghívására érkezett a Bordányi 

Amatőr Színjátszók Körének tár-

sulata közös tapasztalatszerzésre, 

eszmecserére július 16-án, amely-

nek a Petőfi Sándor Művelődési 

Ház adott otthont. 

 
Egy közösen elfogyasztott ebéd 

után kellemes, kötetlen beszélgetés 
folyt. Tisztes helye van ott a színé-
szetnek, mítoszteremtésnek, ahol a 
helyi polgármester és a képviselő 
hölgy maga is aktív tagja a körnek, 
fogékony arra, miként a vendég bor-
dányiaknak, mondhatnánk kissé elfo-
gult könnyedséggel. 

De a kedv, idő, kreativitás, teát-
rális játékmód, az anyagiak megte-
remtése, és sok más mind-mind szük-
ségesek egy művészcsoport sikeres 
működéséhez. 

A vendégeket lázas szomjjal ost-
romolta „szakmai” kérdéseivel Tóth 
György. 

Szó esett a próbák gyakoriságá-

ról, díszletekről, a megkonstruált te-
rekről, jelmezekről, fény- és hang-
technikáról, a zene jelentős szerepé-
ről, apró műhelytitkokról és mind-
azokról a fortélyokról, amelyek a ku-
lisszák mögötti előkészületekhez tar-
toznak, és szükségesek ahhoz, hogy 
miután felgördül a függöny, a nézők 
élvezhessék az előadást. 

Mindig a maximális teljesít-
ményre törekedve a két művészcso-
port – bár amatőrökként – profi mó-
don és kitartással igyekszik a gesz-
tus, testbeszéd, mimika nyelvén szó-
rakoztatást nyújtani. Vallják Diderot 
elképzelését, miszerint „a színésznek 
az érzelem külső jegyeit kell vissza-
adnia, és külső testi jegyekkel kell 
mímelnie az érzelmeket.” 

A közös cél, a tapasztalatok át-
adása, az összefogás, barátság jegyé-
ben töltött délután mondhatjuk, kel-
lemesen telt el, és hasznosnak bizo-
nyult mind a vendéglátók, mint a ven-
dégek számára. 

GRANDPIERRE CECÍLIA  

A DOROZSMAI VERSMONDÓK KÖRÉNEK CSAPATA. 

Kiskundorozsmáért 
Szívélyes mosollyal invitált ottho-

nába a Kiskundorozsmáért Em-

lékérem új tulajdonosa, Harkai 

Jánosné Editke. Enyhe zavarban, 

megilletődve fogadja kérdésem: 

hasonlítsa önmagát az eddig dí-

jazottakhoz. 

 
– Nem tudom, megérdemeltem-

e, mindenesetre óriási megtisztelte-
tésnek érzem azok sorába lépni, akik 
már ezt a díjat korábban megkapták. 
Váratlanul ért, meglepett, ráadásul 
jól titokban tartották az átadásig. Ez 
talán az én dorozsmaiságomnak csúcs-
pontja. Köszönöm mindazoknak, akik 
ezt megszavazták, felterjesztették. Akár 
megérdemeltem, akár nem, úgy ér-
zem, valami keveset tettem azért Do-
rozsmáért. 

– Mégis, minek tudható be? Érzi, 
sejti? 

– Úgy gondolom, talán elsősor-
ban a múltbéli iskolai munkámnak 
tudható be, hiszen régóta munkál-
kodtam szerteágazó dolgokon, ezáltal 
igen sok emberrel kerültem kapcso-

latba. De úgy 
érzem, nem csak 
a nevelői múl-
tamat honorál-
ták ezzel, ha-
nem a dorozs-
mai élet során 
akár pedagógus-
ként, akár ma-
gánemberként 
igyekeztem eleget tenni az elvárások-
nak. A másik, amiben még részt ve-
szek, az a kémiai tanulmányi verse-
nyek eredményeihez kapcsolódhat. 
Szép teljesítményt nyújtottunk, ami a 
tanulóknak köszönhető. Ma már csak 
a szervezés területén munkálkodom, 
oktatási feladatot már nem látok el, 
az iskolai tehetséggondozás területén 
látom el a rám bízott feladatokat. 

– Reméljük, hogy bár nyugalom-
ba vonult, a közéleti munka, a rész-
önkormányzatban vállalt szerepe so-
rán még sok területen számíthatunk a 
munkájára, aktivitására és tehetséges 
emberek fognak az Ön segítségével 
Dorozsma értékes polgáraivá válni! 

A mecénás iskola 
Nagy taps köszöntötte a XIII. Do-

rozsmai Napokon Kádár Mihály-

nét, aki az Orczy István Általános 

Iskola igazgatójaként átvette a ci-

vil szervezetek szavazata által ez 

évben az iskolának ítélt Mecénás 

díjat. 

 
– Milyen érzés 
díjazottnak len-
ni? – puhato-
lom az igazga-
tó asszonytól, 
aki – bár nyári 
szünet van –, 
mégis elenged-
hetetlen mun-
káját végzi iro-
dájában. 

– Természetesen jó érzés – mo-
solyog Gabriella, miközben büszkén 
tartja maga elé az emlékplakettet – ez 
egyfajta kitüntetése munkánknak, erő-
feszítéseinknek. Talán nem is tudja 
az átlag dorozsmai ember, mi minden 
van e mögött: városi, megyei, orszá-
gos tanulmányi versenyekre való fel-
készülés, ami a szép eredményeinket 
szülte, tanulóink szorgos munkája, a 
felkészítő tanárok szabadidejének fel-
áldozása, az utazások fáradalmai, a 
megmérettetések drukkja. A települé-
sünk életében, ha kissé látens, nem 
reklámozott módon, de mindenütt ott 
vagyunk, mindenben részt veszünk.  
Dorozsma hírét elvisszük hazánk min-
den nagyobb városába, sőt, külföldre 
is, ahol beszámolunk életünkről, ne-
vezetességeinkről, ételeinkről, az itt élő 
emberekről, tájunk jellegzetességei-
ről. Magyar nyelvi versenyen vettünk 
részt pl. Sátoraljaújhelyen, ahol orszá-
gos helyezést értünk el, Szolnokra, 

Csongrádra, Szentesre járunk folya-
matosan, megyei döntőkre. Az Olasz 
Intézettel napi kapcsolatban állunk, 
Bécsben szövegértési megméretteté-
sen vettünk részt, úgy érzem, megfe-
lelően szponzoráljuk szűkebb pátri-
ánkat.  

Két éven keresztül 11 országgal 
álltunk kapcsolatban a Comenius-
program keretein belül, az iskolák kö-
zötti kapcsolattartás terén. Az inter-
neten keresztül kerestünk kapcsolatot 
külföldi intézetekkel, így ismerked-
tünk meg egy olasz iskolával, amely 
szintén kapcsolódott a Comenius-prog-
ramhoz, mert ők is, hozzánk hasonló-
an, meg szerettek volna ismerkedni 
más népek kultúrájával, módszerei-
vel. Egymás meglátogatásával nagyon 
hasznos ismeretekre teszünk szert, 
nem beszélve arról, hogy a sajnálato-
san nagy létszámban nálunk tanuló, 
jól teljesítő, de hátrányosabb helyze-
tű gyerekeket is tudtuk ilyen módon 
jutalmazni, hogy egy külföldi, olasz, 
vagy németországi utazásban része-
sülhettek. Ami – megjegyzem – egyéb, 
családi oldalról talán soha nem jönne 
létre. Ezeket az utakat uniós finanszí-
rozással tudtuk megvalósítani. 

A Rókusi iskolában kiírt „Gyön-
gyök és gyémántok” versenyt szinte 
menetrendszerűen a mi tanulóink nye-
rik, de ez mondható el a Százszorszép 
Gyermekházban rendezett versenyek-
re is. Összegezve elmondhatjuk, hogy 
ezek a gyerekek, és az őket irányító, 
felkészítő tanárok teljesítményükkel, 
Dorozsmára hozott dicsőségükkel 
megfelelő mecénásai településünk-
nek. 

 
TÓTH GYÖRGY  
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RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

Bemutatkoznak a Dorozsmai Részönkormányzat képviselői 
(3. rész) 

HORVÁTH DEZSŐ 

Horváth Dezső vagyok, 70 éves, 
a Nyírségből származom. A 8 osztály 
elvégzése után Budapestre kerültem, 
15 éves koromban már munkát vál-
laltam egy kertészeti szövetkezetben, 
ahol lehetőségem nyílt munka mellett 
a szakmát megszereznem. 1963-ban 
Dorozsmán telepedtem le, ahol gép-
kocsivezetőként a Volánnál, később 
kamionra kerültem. Pár év múlva visz-
szaálltam az eredeti szakmámhoz, ahol 
jelenleg is a fiatalabb fiammal közös 
fóliás kertészeti vállalkozásunk van. 

A rendszerváltás után minden 
ciklusban részönkormányzati képvi-
selő voltam és jelenleg vagyok is. 
Szeretném megköszönni a dorozsmai 
választóknak, hogy a bizalmukat min-
den választáson elnyertem. Azon i-
gyekszem, hogy a lakosság kívánsá-
gát a lehetőségekhez képest segít-
sem. Már közel 50 éve a dorozsmai 
sportért és ezen belül a labdarúgásért 
tettem a legtöbbet. Hosszú időn ke-
resztül elnökségi tag voltam, jelenleg 
is az egyesület alelnöke vagyok. Min-
dig szívügyemnek tartottam, hogy 
egészséges életmódot biztosítsunk a 
futballpályán a pici gyerekektől a fel-
nőttekig, hisz az edzettség, a testmoz-
gás megelőzi a betegségeket. Jelen-
leg is több, mint 100 igazolt labdarú-
gónk van, és azért dolgozunk, hogy 
továbbra is biztosítani tudjuk a jövő-
jüket. Tervünk a közeljövőben a sport-
pálya világításának kialakítása, hogy 
az edzés lehetősége ősszel is biztosít-
va legyen. 

A hónap első napján megjelent a 
Dorozsmai Naplóban egy vélemény-
kutatás arról, hogy Dorozsma váljon 
külön Szegedtől. Az utolsó önkor-
mányzati gyűlésen megbeszéltük, hogy 
a véleményt a megjelölt címekre le 
lehet adni a lakosságnak. Az a tapasz-
talatom, hogy az emberek egy része 
közömbösen fogadta ezt a hírt. Szinte 
minden második lakos azzal érvel, 
hogy drágább lesz a Dorozsma–Sze-
ged közötti közlekedés. Próbálom meg-
magyarázni, hogy eddig még erről 
szó sem volt, sem a közlekedéstől, 
sem a várostól ilyen információt még 
nem kaptunk, hogyha leválnánk, ak-

kor drágább lenne a közlekedés. 
Azért több személytől tapasztaltam, 
hogy igenis lelkesednek, csak bővebb 
felvilágosításra lenne szüksége a la-
kosságnak. Az a meglátásom, hogy 
jó szervezéssel, bővebb felvilágosí-
tással a lehetőségek sikeresek vol-
nának. Sok tévhittel, kósza hírekkel, 
kitalálásokkal próbálják egymást fél-
revezetni. Remélem, egyre többen le-
szünk, akik igennel fognak válaszolni. 
Utólag szeretném megjegyezni: nagyon 
sokan nem értik, hogy itt Dorozsmáról 
van szó, nem párt hovatartozásról. 
Egyesek olyan véleménnyel vannak, ha 
nem szimpatizálnak a Fidesszel, akkor 
inkább Szeged mellé állnak. 

 
 

MANGÓ FERENC 

Mangó Ferenc vagyok, 37 éves 
nős egy gyermek apukája. Eredeti 
szakmám karosszérialakatos, majd el-
adói később boltvezetői szakképesí-
tést szereztem. Közel 12 évig az or-
szágot jártam gépkocsivezetőként. 7 
éve az épületgépészeti kereskedelem-
ben dolgozom, ahol a szanitertől a 
fűtési rendszereken keresztül a meg-
újuló energiával működő berendezé-
sekig a gépészet teljes szortimentjét 
forgalmazzuk. 

Szüleim kiskundorozsmai lako-
sok 1967 óta, így én születésem óta 
dorozsmai vagyok. Ideköt minden em-
lékem és élményem, nagyon sok te-
lepülésen megfordultam kis hazánk-
ban, de soha nem költöznék el innen. 

Kosik Dénes képviselő úr felké-
résére indultam a részönkormányzati 
választáson, mert úgy gondolom, az 
embernek ne csak elvárásai legye-
nek, hanem kötelezettségeket is: vál-
lalnia kell ahhoz, hogy élhetőbbé te-
gye a környezetét, ahol él. 

A konkrét számok ismerete nél-
kül Szeged véleményem szerint rend-
kívül kevés pénzt juttat vissza Do-
rozsmának, így nemhogy fejlesztés-
re, de sürgető felújításokra is alig jut 
pénz. Hangsúlyozom, nem ismerem a 
helyi vállalkozások által befizetett 
iparűzési adók, ingatlan és egyéb adók, 
valamint a minden, gépjárművel ren-
delkező dorozsmai által befizetett 
súlyadó (most már teljesítményadó) 
együttes összegét, amely mind a sze-
gedi önkormányzathoz folyik be. Úgy 
gondolom, hogy az állami normatí-

vákkal kiegészítve jobban járna a te-
lepülés a különválással. 

Fontosnak tartanám a csapadék- 
és belvízelvezetés problémáit mie-
lőbb megoldani, mert nagyon sokun-
kat érint. A buszközlekedés hiányos-
ságai is komoly problémát okoz so-
kaknak, akár a temetőbe szeretnének 
eljutni, akár a Széksósi úton vagy an-
nak vonzáskörzetébe laknak, és még 
sorolhatnám. 

Sajnos, szinte minden pénz kér-
dése. Persze, pénz nélkül is érhetünk 
el eredményeket, ha egy kis összefo-
gást tanúsítunk, és például nem lenne 
eredménytelen a felhívás a polgárőr-
ség részéről a tagtoborzásra. Mind-
annyian szeretnénk „jó közbiztonsá-
got”, még sincs jelentkező. Ha nem 
csak a saját utcánkban tartanánk be a 
30-as határt a 30-as zónában, mert ott 
ismernek, hanem mindenütt. Ha a fi-
atalokban is sikerülne tudatosítani, 
hogy az üveg, amit a buszmegállóban 
kitörnek, az mindannyiunk kára. Ha 
már a pénz kevés, legalább ami raj-
tunk múlik, azt tegyük meg. Segítve 
ezzel Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
munkáját, és kicsit könnyebbé téve 
magunknak a hétköznapokat. 

 
 

NAGY MIHÁLY 

Nevem Nagy Mihály, nős, 4 gyer-
mek apja, cigány származású dorozs-
mai lakos vagyok. Szüleim is itt él-
tek, haltak. Az iskoláim elvégzése u-
tán 1982-től 1990-ig a Szegedi Ruha-
gyárban helyezkedtem el szabóként. 
1990-től 2000-ig személyszállító kis-
iparos voltam. 2000-ben személy és 
vagyonőri vizsgát tettem, jelenleg egy 
bankban dolgozom. 

Társadalmi megbízatásaim: „El-
szalasztott 1000 év” Csongrád me-
gyei Cigány Érdekvédelmi Szerve-
zet Közhasznú Egyesület elnöke va-
gyok. 2010. október 3-tól a Szegedi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke, 2011. február 25-től Szeged-
Kiskundorozsma városrészben tele-
pülésrészi önkormányzati képviselő. 

Fő célom: a Szegeden élő hátrá-
nyos helyzetű cigány kisebbség tár-
sadalmi esélyegyenlőségének előse-

gítése, érdekeinek képviselete, érdek-
érvényesítése, képzése, oktatása, fog-
lalkoztatása, munkaerő-piaci integrá-
ciójának elősegítése, szociális szol-
gáltatás-nyújtás, egészség-közösség és 
ifjúságfejlesztés, sport és szabadidős 
programok szervezése, kulturális ha-
gyományainak megőrzése, ápolása. Az 
itt élő romák integrálódásának elősegí-
tése a többségi társadalomba, esély-
egyenlőség elvű támogatás keretében, 
esélykiegyenlítési programok indítása. 

Ma Magyarországon a romák 
helyzete kis kivétellel sokban hasonló. 

Sajnos a rendszerváltás, az Unió-
hoz való csatlakozás az amúgy is sze-
gény sorsú emberek, köztük a romák 
számára nem hozta meg a jólétet, 
csupán erősödő rasszizmust és még 
nagyobb nyomort. Mindenki tudja, 
hogy a romáknál sajnos hatványozot-
tan jelentkezik a munkanélküliség prob-
lémája, mely szoros összefüggésben áll 
az alulképzettséggel, az analfabétizmus-
sal és a romagyűlölettel. 

Mindezekkel szoros kapcsolat-
ban, ok-okozati összefüggésben áll-
nak a szociális körülmények is. (Ha 
nincs megfelelő munkahely, jövede-
lem, egyedül esélyük sincs a felemel-
kedésre.) Összetett problémáról van 
szó, és ez komplex megoldást igényel. 

Van egy álmom, egyben célom 
is: minden egyes közintézményben 
legyen több roma származású dolgo-
zó, pl.: rendőr, ügyész, bíró, ápolónő, 
tanár és saját jogon választott ország-
gyűlési és helyi képviselő, akik majd 
munkájukkal kivívják a többségi tár-
sadalom és a romák megbecsülését, 
nem utolsó sorban képviselnék a ro-
ma társadalmat. 

Ahhoz, hogy ebből az álomból 
valóság legyen, el szeretnék indítani 
Szegeden egy tanodai programot, 
amely a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek felzárkózását segíte-
né. A tanoda azt a programot nyújtja 
délutánonként az oktatás (korrepetá-
lás, tehetséggondozás) mellett, ame-
lyek szociális, vagy kulturális okból 
kimaradtak a gyermekek életéből, vi-
szont az eredményes tanuláshoz, majd 
a továbbtanuláshoz nélkülözhetetle-
nek. Ehhez különböző iskolák igaz-
gatóival, fejlesztő pedagógusokkal 
folytattunk megbeszéléseket, akik tá-
mogatásukról biztosítottak bennün-
ket. A mi programunk már az óvodá-
ban elkezdődik, mert több ilyen korú 
kisgyermek nem, vagy csak alig be-
széli a magyar nyelvet, és emiatt is, 
az egyéb más problémákon túl, lema-
radnak a velük egykorú, nem roma 
származású társaiktól. 

Ezért gondoltunk arra, hasonlóan 
más városokhoz, ahol az ilyen jellegű 
programok már jól beváltak, hogy 
olyan óvodákban, ahol jelentős a ci-
gány származású gyermekek aránya, 
legyen roma származású dajka is. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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PROGRAMAJÁNLÓ   

Augusztusi programok a 
művelődési házban 

Augusztus 1. és 14. között technikai okok miatt 

a művelődési ház zárva tart. 

 

NYÁRI TÁNCTÁBOR A SZEGEDI 

NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEINEK 

SZERVEZÉSÉBEN 

Gyermektánc, néptánc, balett, társastánc és 

modern táncórákkal. 

Teljes ellátással, pedagógus felügyelettel, 

meseelőadással, kézműves-foglalkozásokkal. 

Várjuk a táncolni szerető óvodás és kisiskolás 

gyerekeket! 

Időpontja: augusztus 15-19-ig, 8-16.30-ig 

A tábor díja: 13 500 Ft. 

Érd.: 06-70/943-13-27 

 

„MÚLT ÉS JELEN” 

POSTATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A 

DOROZSMAI POSTA 

MEGNYITÁSÁNAK 130. ÉVFORDULÓJA 

ALKALMÁBÓL 

Időpontja: augusztus 16-án, kedden 17 órakor 

A tárlatot megnyitja: Széllné Tóth Ibolya, a 

Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi igazgatója 

Közreműködik: Dorozsmai Versmondók Köre, 

Fodor Henrietta, Herczeg Krisztián, Vass 

József, Gyuris Imre, Mózes János, Mészáros 

Mária 

A kiállítás megtekinthető 2011. augusztus 

16-20 között a művelődési ház nyitva tartási 

idejében. 

 

SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNYEK: 

 

Augusztus 19-én, pénteken 

 

18.30-tól Dorozsmai tehetségek a színpadon: 

Oláh Regina és Metál Szabolcs 

19 órától Somogyi András stand-up humorista 

műsora 

20 órától Közkedvelt operettrészletek a 

Szegedi Pinceszínház előadásában 

21 órától Utcabál a Salsa Juanita Band-del 

Augusztus 20-án, szombaton 

10 órakor ünnepi megemlékezés és 

koszorúzás a Polgármesteri Hivatal kiskun-

dorozsmai kirendeltsége előtti téren. Ünnepi 

beszédet mond: Nógrádi Zoltán, országgyűlési 

képviselő, Mórahalom polgármestere 

Verset mond: Vass Józsefné 

 

ANYATEJES VILÁGNAP 

Ünnepség keretében mondanak köszönetet a 

védőnők azoknak a kismamáknak, akik 

anyatejet adtak az elmúlt évben. Az 

ajándékokat helyi önkormányzati képviselők 

és vállalkozók ajánlották fel. A szervezők 

szeretettel várják a kismamákat, kispapákat 

és a gyerekeket. 

Időpontja: aug. 26-án, 16 órától 

 

Augusztus 24-től a következő foglalkozások 

újraindulnak: 

 

NŐI ALAKFORMÁLÓ TORNA 

Ízületkímélő, mélyizomtorna, kritikus 

területek formálása, fogyás 

Időpontja: szerdánként 17.30-18.30-ig 

Vezeti: Juhász-Szélpál Rita 

 

GERINCTORNA 

Hátizmok erősítésére, kialakult problémák 

kezelésére, problémák megelőzésére 

Időpontja: szerdánként 18.30-19.30.ig 

Vezeti: Juhász-Szélpál Rita (70/9414493) 

 

Kresz-tanfolyam indul a művelődési házban! 

Beiratkozás: aug. 15-én, hétfőn 16 órától 

Érdeklődni lehet Mihály Máriánál a 

30/943-6184-es telefonszámon! 

 

VÁSÁR 

Aug. 17-én, 23-án 9-11 óráig 

 

Az Alkony Nyugdíjas Klub első őszi foglalkozása 

augusztus 29-én 16 órakor lesz a művelődési házban. 

Faragónapi ifjúsági labdarúgó torna 

2011. szeptember 17-én kispá-
lyás labdarúgó torna kerül megrende-
zésre a Faragó téren a kiskundorozs-
mai önkormányzati képviselők, Mi-
hálffy Béla és Kosik Dénes támoga-
tásával. 

Olyan csapatok jelentkezzenek, 
melynek tagjai még nem töltötték be 
a 22 életévüket. 

A nevezéseket korlátozott szám-

ban 2011. szeptember 12. napjáig kér-
jük eljuttatni a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házba, vagy a Família Presz-
szóba Takács Mihálynak. 

A sorsolásra 2011. szeptember 
12-én 17 órakor a Művelődési Ház 
nagytermében kerül sor. 

Érdeklődni: Lukovics Jánosnál a 
06-30/403-48-17-es telefonszámon. 

Röviden a stációkról 
Mint tudjuk, a Ligetben a Ke-

resztút stációinak felújítása van folya-
matban. A körülmények megfelelő 
ismertetése mellett továbbra is várjuk 
a dorozsmaiak anyagi felajánlásait. 
Ennek érdekében a katolikus temp-
lomban mise alkalmával Mádi György 
plébános úr kérte a felújításhoz szük-
séges anyagi hozzájárulást, a híveket 
adakozásra buzdítva. A templom fali-
újságán megjelölte az e célra elkülö-
nített bankszámlaszámot. A napokban 
személyre szóló levélben kapnak tá-
jékoztatást a dorozsmai vállalkozók is, 
amely mellékletében megtekinthetik 
a készülő stációk látványterveit. Ed-
dig 4 árajánlat érkezett be a kivitele-
zőktől, további két árajánlat bekérése 

folyamatban van. A stációk kivitele-
zési tervében megjelöltük az építmény 
tető, párkányzat és lábazatának mű-
kőből való elkészítését, engedélyezés 
céljából a hatóság elé terjesztettük. Cé-
lunk a kivitelezés darabszámra meg-
határozott ráfordítását legalább 300 
ezer Ft alá csökkenteni az árajánlatot 
tevőknél. Az anyagi fedezet ígérete 
eddig 9 darab stációra érkezett be, 
ezeket konkretizálni kell. A Művelő-
dési Házban megtekinthetők az elké-
szített és benyújtott tervek. 

Számlaszám adakozáshoz: OTP 
Bank: 11735036-20053952 

Közlemény: Ligeti stációk felújí-
tására 

HG 

RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

(Folytatás a 4. oldalról) 

 
Valamint, hogy azokban az isko-

lákban, ahol szintén jelentős a roma 
származású tanulók aránya, alkalmaz-
zanak roma származású szociális se-
gítőket. 

A rászorulóknak szabadidős prog-
ramokat, sport- és kulturális rendez-
vényeket is kívánunk szervezni, eze-
ken túl környezetvédelmi illetve e-

gészségügyi szakköröket. Büszkén el 
tudom mondani, hogy ebben a nagy 
munkában vannak támogatóink, segí-
tőink, a Szirtesi házaspár és lányuk, 
Zsuzsika, Hajdú Géza művelődési ház 
igazgató, Borbélyné Nagy Mária, a Sze-
gedi Munkaügyi Központ vezetője, 
Nógrádi Tibor, Nógrádi Zoltán, Kosik 
Dénes és Mihálffy Béla képviselő 
urak. 

(Folytatjuk) 

Bemutatkoznak a Dorozsmai 
Részönkormányzat képviselői (3. rész) 

Felhívás! 
Ezúton kérném mindazokat a ba-

rátokat és ismerősöket, akik részt 
vettek a Cside&Diesel emlékkoncer-
ten és videós felvételeket is készítet-
tek a megemlékezésről, hogy a videó 
egy másolatának eljuttatásának céljá-

ból legyenek szívesek megkeresni a 
06 30/323–2623-as mobilszámon. 

 
Köszönettel: 
 

CSIDE PÁRJA, MARIKA  

Sziki, kamionok, dübörgés 
Ez évben is volt kamionos találkozó 

Július 15-én, pénteken ismét dü-
börögtek a kamionok Dorozsma fő-
utcáján ki Sziksósfürdőig. Ahogy múlt 
évben, idén is lehetett nevezni sörivó-, 
rugóemelő-, kötélhúzó-, női vizespó-
ló-, női-férfi szkander-, kamionhúzó- 
és rodeóversenyre. 

Ám nemcsak a sofőrök, a család-
tagok és az érdeklődők, hanem a jár-

művek is megmérkőzhettek egymás-
sal: a kamion-szépségverseny zsűrijé-
nek feladták a leckét a látványosabb-
nál látványosabb „dögök”. 

A találkozó fénypontja idén is ter-
mészetesen a gyorsulási verseny volt, 
amelyet idén nem a parton, hanem a 
Kereskedő közben rendezték meg. Este 
koncert szórakoztatta a közönséget. 
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Teremtés-szeletünk Majsától Dorozsmáig 
Környezet-fotográfiai vándorkiállításnak adott helyet a Művelődési 

Ház. A július 15-i rendezvényre a Magyar Ökoszociális Fórum Euró-

pai Kommunikációs Intézete szervezett képkiállítást. Nagyszerű, egy-

ben elgondolkodtató cél vezérelte a résztvevőket: nem csak hazánk 

építészeti műremekeit, hegyeit, várait, kastélyait kellene reklámoz-

nunk, ne a csodás budapesti panorámát láttassuk folyton, amikor 

gyönyörű Alföldünk apró falvai is megannyi meglepetést tartogatnak 

számunkra. 

Észrevétlenül lapulnak meg az utak 
menti kis falvak, a szántók, vetések 
mögött kies rétek, apró színes virága-
ikkal, földbe lapuló tanyák, gondo-
zott kiskertek, a vidéki, tanyasi élet 
küzdelmes valóságképei. Ki ismeri 
vajon ezeket? Senki nem áll meg egy 
lélegzetvételre sem, elhajt az úton, s 
nem is tudja, milyen értékeket rejt ez 
a táj. A falakon körben a homokhát 
pillanatképeit villantják fel vajdasági, 
majsai, szatymazi, maglódi, bodog-
lári fotóművészek a föld, a mezei vi-
rágok, a délalföldi vidék apró szelet-
kéit tárva a rácsodálkozó szemeknek, 
„…nahát, jéé”– sóhajtások röppen-
nek – „hát ilyen is van? S itt, nálunk? 
Hát hol volt ez idáig?” – kérdik meg-

lepetten, s egymást túllicitálva jegy-
zik fel az általuk legszebbnek vélt 
képek legszebbikének nevét a mellé-
kelt felmérőlapra… 

A tárlatot Kondé Lajos, a szegedi 
Dóm plébánosa a Szentírás gondola-
tait idézve vezette be. – „Parányi ré-
sze ez országunknak – mondta – de 
ha itt vagyunk, látjuk, a szeretet ben-
nünk van, rajongásig kell szeretnünk 
ezt a tájat, mert utódainknak adjuk 
majd át, hogy ők is megszerethessék. 
Ez a mi felelősségünk. Nem tehetünk 
mást, mint óvjuk, védjük.”  

Dr. Győri-Nagy Sándor kultúr-
ökológus, a rendezvény védnökeként 
féltő szavakkal méltatta annak gon-
dolatát, mennyire fontos megőriznünk 
ezt a vidéket, melyre mi legalább 
olyan büszkék lehetünk, mint más tá-
jak a híres-neves építményeikre, hi-
szen nekünk mindazt, ami körülvesz 
bennünket, maga a természet építette. 
– „Közel kell hajolnunk ehhez a táj-
hoz, hogy lássuk a szépségeit. Autó-
pályáink keresztülvágják ezt a vidé-
ket, gátat vetnek az ezeket tápláló 
ereknek. Pedig nekünk teremtménye-
iként, s nem uraként kellene óvni e 
tájat, s mennyire fontos lenne, hogy 
hűek legyünk hozzá!” 

A környező települések is szív-
ügyüknek tekintik a rendezvény cél-
ját. Csólyospálos és Zsombó küldött-
sége polgármestereik vezetésével tisz-
telték meg a kiállítást, magukkal hoz-
va községük, közösségük üdvözletét, 
tájjellegű finomságaikkal, ételeikkel, 
italaikkal látva vendégül a jelenlévő-
ket. Mindezt zenével-dallal fűszerez-

ték a Csólyospálosi Tamburás Együt-
tes 12 tagja jóvoltából. 

Gyuris Zsolt, Zsombó polgármes-
tere elmondta, maguk is most kezdik 
felismerni a tájban megbúvó és az ott 
lakó emberek lelkében rejtező értéke-
iket. Felkutatni, mennyire fontosak 
gyökereik, hagyományaik, hiedelme-
ik, mint a Szentháromság Vasárnapon 
tartott lápostói fogadalmi mise a bá-
bai csőszharangnál, ahol a hagyomány 
szerint megkondított harang elűzi a 
jégesőt. „A faluban felépített temp-
lom eltérítette a híveket ettől a ha-
gyománytól, a helytől, ma már újra 
fontos része a falu hitéletének a régi 
hagyomány felelevenítése, az egyko-
ri színhelyen a valaha volt emlékek 
újraélése. Ezért felújítottuk a harang-
lábat, fedett misehelyet alakítottunk 
ki. Újra felfedeztük egykori természe-
ti értékünket, az őslápot, amely Zsom-
bó Dorozsma felőli részén húzódik, 
amellett, hogy egyébként is természe-
ti védett terület, melynek növényeit, 
állatvilágát óvnunk kell.” 

Csólyospálos polgármestere, Áb-

rahám Fúrús János méltán lehet 
büszke településére. Virágos, burkolt 
utcák barázdálják, rendben karbantar-
tott külterületi utak határolják a szép, 
rendezett falut. Elégedett lakossága 
óvja, védi értékeit, mint pl. a nemré-
gen felfedezett homoki mészkő ritka-
ságot, széleskörű kultúrprogramokkal 
sűrűn tarkítva szabadidejüket – ápol-
ják a népi hagyományokat. Tánchá-
zukban néptánccsoportok, népdalosok 
és népzenészek szerveznek nagy ér-
deklődést kiváltó műsorokat, mely-
ben a helyiek szívesen és nagy szám-
ban vesznek részt szereplőként és me-
cénásként egyaránt. Kemény munká-
val, a sívó homokban lábukat erősen 
megvetve küzdenek a mindennapi 
megélhetésért-eredményesen. 

Már estébe hajlott az idő, a láto-
gatók mégis érdeklődéssel állták kö-
rül a vendég-vendéglátók finomsá-
gokkal telt asztalait, s szóba elegyed-
ve velük, egymás sorsának hallgatása 
közben ismertek rá – saját magukra. 

 
TÓTH GYÖRGY  

A CSÓLYOSPÁLOSI TAMBURÁS EGYÜTTES. 

KONDÉ ATYA MEGNYITÓ BESZÉDET MONDOTT. 

Zsuzsi Divat 
Van, aki ne tudná Dorozsmán in-

nen és túl, hogy hová forduljon, 

ha gombostűtől a nagykabátig bár-

mit vásárolna? Csak igen keve-

sen. A Zsuzsi Divat tulajdonossal, 

Ocskó Zsuzsával beszélgettem. 

– Szinte nincs olyan nagy múltú 
üzlet, amely ilyen hosszú időn át élet-
ben tudott maradni. Hogy kezdődött? 

– Ez egy immáron harmadik ge-
nerációs vállalkozás. A nagyszülők ala-
pították 1969-ben. Az Ocskó házas-
pár bonyolította az üzletvitelt. Majd 
1980-tól én is a pult mögé álltam. A 
lányom, Tóthné Timi úgyszólván be-
leszületett a boltba. 

– Néhány hónapra bezárt a sarki 
üzlet, és átköltöztek a régi kisboltba. 
Mi történt? 

– Pontosan 10 hónapig működ-

tünk a 16 m2-es kis üzletben. Nehéz 
volt mindannyiunknak, de szükséges. 
Időszerű volt egy nagyobb renoválás 
és modernizálás. Az épület szigetelé-
se vált szükségessé, és ezzel egyide-
jűleg egy új belső tér kialakítása is 
megtörtént. Július 20-án nyitottunk 
ki újra a teljesen megváltozott, nagy 
helyen, minden eddiginél bőségesebb 
árukészlettel. Az új arculat és sokrétű 
kínálat kialakítása a lányom, Timi és 
Tanácsné Márti hozzáértését dicséri. 

– Mi a titka a hosszú távú műkö-
désnek? 

– A divat világa igen szeszélyes 
és gyorsan változik. Megpróbáljuk áru-
készletünkben kialakítani azt a szolid 
középutat, ami bármilyen élethely-
zetben megfelelő megjelenést bizto-
sít vásárlóinknak. Igény szerint öltöz-

ködési tanácsokkal, kiegészítőkkel ál-
lunk a hozzánk betérők rendelkezésé-
re. Sokan vagyunk az átlagtól eltérő 
alkatúak. Róluk sem feledkezünk meg, 
konzervatívtól a fiatalos, kisszériás 
modellig igen széles palettával vár-
juk azokat, akik számára a világ ke-
rekebb, mint másoknak. Mottónk: csak 
öltözni kell! 

– Hogyan tovább? 
– A munkálatok még folynak. A 

régi kis üzlet is új bérlőre talált, ősz-
szel nyitnak. Nagy munka áll mögöt-
tünk. Szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik munkájukkal, türelmük-
kel hozzájárultak és járulnak ahhoz, 
hogy mindez megvalósulhatott. 

TÍMÁR L. 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

A takarmányboltos 

Fehér Lóránttal, a Purina Takar-

mányok forgalmazójával beszél-

gettünk, aki a párjával karöltve 

2010 októberében indította el el-

ső saját vállalkozását Kiskundo-

rozsmán az Adél köz 1. szám alatt. 

 
– Meséljen az olvasóknak, hogy 

indították el vállalkozásukat? 
– Az üzlet megnyitása előtt a 

Miksi Tüzépen dolgoztam. A keres-
kedelmi tapasztalataim egy részét ott 
szereztem, valamint már ott is em-
berközpontú munkát végeztem. En-
nek és tanulmányaimnak köszönhe-
tően a kommunikáció és a szervezés 
egyik erősségemmé vált. Szóval az 
alapok adottak voltak, a Purina pedig 
egy biztos, stabil és meghatározó már-
ka, ami csak megkönnyítette a döntést. 

– Mik az eddigi tapasztalatai, 
észrevételei? 

– Az elmúlt 9 hónap alatt renge-
teg minden történt. A Purina márka 
termékei elérhetők baromfi (indító, 
nevelő, befejező, tojó), sertés, nyúl, 
ló, bárány, szarvasmarha, őz, szar-
vas, kutya, macska számára. Kínála-
tunk tartalmaz szemes takarmányo-
kat mint búza, kukorica, árpa, zab, 
tritikálé, aprómagvakat, mint a fekete 
rica, köles, cirok, valamint állatok 

részére alkalmazható probiotikumo-
kat, táplálék-kiegészítőket. Természe-
tesen ezen felül is igyekszünk vevő-
ink igényeinek megfelelően bővíteni 
kínálatunkat. Kérésre házhozszállítás 
is megoldható. Legfőbb céljaim a mi-
nőség állandósítása, árukészlet bőví-
tése, stabil kapcsolatok keresése és ápo-
lása, vevőközpontúság tökéletesítése.  

– Jelenleg hol tart a vállalkozás? 
– A termelők aratnak, a vevők 

nyaralnak, így mi is egy kicsit fellé-
legezhetünk. A raktározásra helyez-
zük a hangsúlyt, augusztusban pedig 
újabb napos- és előnevelt baromfi 
szállítmány érkezik, arra is fel kell ké-
szülnünk.  

– Közeli és távlati tervek? 
– Őszre egy új irányba szeretnénk 

elindulni, az aprómagvakra (juhar, mu-
har, lenmag, fénymag) nagy az igény. 
Ezt a sort próbáljuk kialakítani a ga-
lambászok és a díszmadarasok szá-
mára. Télire a biobrikett és a zsákos 
szén árusítását próbáljuk összhangba 
hozni a takarmányokkal. Távlati ter-
veink között szerepel a Purinával együtt 
egy bizalomkártya-rendszer kialakí-
tása, hogy hűséges vásárlóinknak na-
gyobb kedvezményt tudjunk biztosí-
tani. 

SG 

Az „elefántos” ügyfeles 
– Kezdjük először a bemutatko-

zással és azzal, hogy milyen dorozs-
mai kötődésed van? 

– László Györgyné született Kal-
már Ágnes vagyok és a fél évszáza-
dos születésemtől kezdődően Kiskun-
dorozsmán éltem, itt jártam általános 
iskolába, majd Szegeden középosko-
lába, ahol óvónői képesítést szerez-
tem. 

Ezen a csodálatos pályán dolgoz-
tam 1979-1984-ig, amikor is férjhez 
mentem, Szegedre költöztem és beáll-
tam a gyermeket nevelő édesanyák 
csatasorába. A GYES után 1990-ben 
pályamódosítást hajtottam végre, a 3-
6 éves lurkók nevelését, oktatását fel-
cseréltem a „csinovnyik” foglalkozás-
ra, az egykori Társadalombiztosítási 
Igazgatóságnál helyezkedtem el. Itt 
ugyanúgy emberekkel foglalkoztam, 
mint az óvodában csak a korosztály 
másik végén lévőkkel, a nyugdíja-
sokkal.  

Mivel engem a szüleim az embe-
rek iránti szeretetre, türelemre, tiszte-
letre és megbecsülésre neveltek, az új 
munkahelyen pedig olyan tanítómes-
terem volt, akinek a hitvallása meg-
egyezett ezzel. 

– Hogyan kerültél vissza Dorozs-
mára? 

– Nem tudom, hogy más hogyan 
és mennyire vágyik vissza a gyökere-
ihez, de én úgy éreztem, hogy vissza 
húz a szívem a gyerekkorom emléke-
inek helyszínére, a „szülőfalumba”. 
A szüleim itt éltek, édesanyám a mai 
napig is tevékeny részvevője a do-
rozsmai közéletnek, azt hiszem, so-
kan ismerik Kalmár Vincén Manci-
kát, aki szép verseivel sokszor ékesí-
tette jelen újság lapjait is. 

– Milyen volt a visszatérés, be tud-
tál-e illeszkedni ismét Dorozsmán?  

– Más lett Dorozsma, mint régen, 
időlegesen figyelemmel kísértem a vál-
tozásokat, hiszen sokszor látogattuk a 
szüleimet, ezenkívül pedig sok roko-
nom, ismerősöm is él itt. 

Valamikor a főutcán csak a Nagy-
bolt (jelenleg COOP), Görög József 
zöldségkereskedő, a jelenlegi Bányai 
Cukrászda helyén hentesüzlet, fodrá-
szat, Gerti néni „talponállója”, a Fé-
nyes vendéglő, a Presszó, a vasas-
bolt és talán még egy-két olyan hely 
volt – elnézést, ha valakit kihagytam- 
amire emlékszem. Ma már jelentősen 
bővül az üzletek és egyéb helyek kö-
re, hiszen Dorozsmán szinte minden-
hez hozzá lehet jutni, amire az em-
bernek szüksége van. 

A kérdésedre visszatérve: igen, 
nagyon jól vissza tudtam illeszkedni 
a dorozsmai „feelingbe”, sőt férjem 
imád itt lakni, belvárosi gyerek létére 
teljesen a magévá tette a vidékiesebb 
életmódot. 

Számomra olyannyira sikeresnek 
mondható a visszarendeződés, hogy 
már kb. 3-4 éve a DOVEK (Dorozs-
mai Versmondók Köre) aktív tagja 
vagyok, ezenkívül rész veszek a DO-

VEK-ből alakult amatőr színtársulat 
szárnypróbálgatásaiban is. 

Legutóbb a Dorozsmai Napok 
szombati rendezvényén adtuk elő a 
Cinkotai kántor című darabot, nagyra 
becsült amatőr színész társam, Tóth 
György rendezésében. 

Én csupán egy kis epizódszere-
pet játszottam, én voltam a csípős 
nyelvű kocsmárosné. Meg kell mon-
danom, hogy a darabot a próbák alatt 
mi, az előadás során a nézők is igen 
élvezték. 

– Hogyan alakult tovább az éle-
ted? 

– 1990–2007-ig nyugdíj elbíráló 
munkakörben dolgoztam a jelenlegi 
nevén Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ságnál, időközben elvégeztem a főis-
kolát a JATE Társadalombiztosítási 
Szakán, 2007-2011-ig pedig az Igaz-
gatóság ügyfélszolgálatán teljesítet-
tem szolgálatot, igen sok dorozsmai 
ember megfordult az ügyfeles abla-
komnál. Fő ismertetőjegyeim az asz-
talomon sorakozó, felfelé kunkorodó 
elefántok voltak, amiket az ügyfele-
imtől kaptam, hogy szerencsét hoz-
zanak. 

– Meghozták a várva-várt sze-
rencsét? 

– Hogy szerencsét hoztak-e, 
vagy vittek, azt nem tudom eldönte-
ni, mindenesetre a továbbiakban is 
bízom bennük, mert az életszemléle-
tem pozitív. 

Egy családi élethelyzet hozta, hogy 
a korábbi munkámat egyéni vállalko-
zás keretében folytatom tovább, Do-
rozsmán, ezzel is bővítve a dorozs-
mai szolgáltatások körét. 

Tapasztalatom szerint az embe-
rek nem szívesen mennek hivatalos 
ügyet intézni, sorba állni, utazni és 
főleg sokat várakozni. 

Én abban tudok segíteni annak, 
akinek nyugdíjazással kapcsolatos kér-
dése, kérelme van, hogy a tanácsadá-
son túlmenően az igénybejelentéshez 
szükséges nyomtatványokat kitöltöm
(szolgálati idő, öregségi nyugdíj, rok-
kantsági nyugdíj, rehabilitációs jára-
dék, rendszeres szociális járadék, át-
meneti járadék, rokkantsági járadék, 
özvegyi nyugdíj, árvaellátás, kivéte-
les nyugdíjemelés) az ellátások meg-
állapításához benyújtandó okmányo-
kat átveszem, szükség esetén felleb-
bezések, keresetek, egyéb hivatalos 
beadványokat megfogalmazok. Mind-
ezeket kellemes, barátságos környe-
zetben, mindenféle feszélyezettség nél-
kül, természetesen meghatalmazás alap-
ján és korrekt díjazás ellenében, előze-
tes telefonos időpont egyeztetés után. 

– Hol és mikor lehet téged meg-
találni? 

– A Dorozsmai Napló előző és je-
len számában található a hirdetés ro-
vatban az elérhetőségi telefonszám, 
ezenkívül a helyi kábeltévé hirdetései 
között. Tisztelettel és szeretettel vá-
rom régi és leendő ügyfeleimet! 

TL 

A NÉP SZÁJA   

Ön szokott-e vásárolni a nagybanin? 
Arról faggattuk a járókelőket, 

hogy a legutóbbi botrány (fertőzött 
spanyol uborkák) után mennyire bí-
zik a zöldség– és gyümölcstermelőkben. 

 
GYURIS FERENC (TMK szerszám-

lakatos) 
A nagybanira csak gyümölcsért 

szoktam kimenni, főleg őszibarackot, 
almát vásárolok. Sajnos zöldséget nem, 
mert nagy tételben adják, ezért a Mars 
téri piacra járok be. Uborkát, leves 
zöldséget a helyi boltokban szoktam 
vásárolni. Az utóbbi időben megnyílt 

zöldségboltban friss, szép árut kapok 
és az ára is elfogadható. 

 
MÓZES ZSUZSA (háziasszony) 
Szoktam a nagybanin idénygyü-

mölcsöt és zöldséget vásárolni, hisz 
közel van. A rémhírek, amelyeket a 
zöldségekkel kapcsolatban terjesztet-
tek, nem befolyásoltak a vásárlásban, 
biztos, hogy politikai szándék húzódik 
meg a kreált botrány mögött. A nagy-
baniban eddig még nem csalódtam. 

 
(Folytatás a 12. oldalon) 
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Az értelmiség(i) árulása 
A fáma szerint Platón Az Államban lefektetett elméletét, miszerint filo-

zófus-királyoknak kellene uralkodniuk a görög városállamokban, a gyakorlat-
ba is át kívánta ültetni, mégpedig Szirakúza szigetén. Történt időszámításunk 
előtt 368 körül, hogy Platón útra kelt a szicíliai sziget felé, hogy ott tanítvá-
nyának, Diónnak rokonát, Dionüszioszt jó tanácsokkal lássa el. A Filozófus 
maga ekkor már nem ápolt és nem is ápolhatott olyan terveket, hogy politikai 
tevékenységbe kezdjen: a harminc zsarnok uralma Athénban Kr. e. 404–403-
ig, ill. az azt követő demokratikus rendszer megtorló intézkedései, amelyek-
kel például Szókratészt a halálba küldték, elbátortalanította (noha ismeretes, 
hogy a vád igazi oka az attól való félelem volt, hogy Szókratész továbbra is a 
demokrácia ellen hangolja az ifjúságot. Anütosznak, az igazi vádlónak, a resta-
urált demokrácia egyik vezéralakjának az amnesztiatörvény kihirdetése miatt ko-
holt vádakra volt szüksége ahhoz, hogy végül Szókratészt halálra ítéljék). 

Az Állam VI. könyvének elején Platón a filozófusokat úgy határozza 
meg, hogy ők azok, akik képesek megragadni az örök és változatlan létezőt, 
ők azok, akik Szófia, a tudás istennőjének szerelmesei, konkrétan azé a tudo-
mányé, amely megvilágítja a „keletkezés és a pusztulás között nyomorgó örök 
lényeg világát.” Ezért egy állam vezetésére a filozófus a legalkalmasabb, 
mert nemcsak bölcsességszerető, hanem a többi erénnyel is rendelkezik (igaz-
ságos, bátor, mértékletes). 

Platón azonban beismeri, a filozófusok a politikai életben nincsenek meg-
becsülve. Továbbá azt is, hogy a filozófust megrontja a szépség, a vagyon, a 
testi erő kívánalma, ezért fontos, hogy selejtes emberek ne kerüljenek hatalmi 
pozícióba, csupán olyanok, akik filozófusnak születtek. Az igazi filozófus 
kénytelen visszavonulni akkor is, ha nem lel „magához méltó államra” – elő-
ször létre kell jönnie annak az utópisztikus berendezkedési formának, amelyet 
Platón szemében nem a demokrácia, hanem az abszolút monarchia képvisel. 

Dión úgy vélte, Dionüsziosz személyében megtalálta azon kevesek egyikét, 
akikből jó filozófus-uralkodó válhat. Tévedett, és ezzel Platón tulajdonképpen 
előre tisztában volt. A későbbi események azt igazolták, hogy Platón két zsarnok 
politikai játszmáiba keveredett bele. Viszont, ha tetszik, mindhármuk cselekedete-
it jellemezte a hübrisz, mégpedig a hatalomvággyal összekapcsolt elbizakodott-
ság. Platón abban reménykedett, elméletét sikerül a gyakorlatba is átültetnie. Hár-
muk közül övé volt a legnagyobb bukás. A nyugati filozófia történetének legna-
gyobb gondolkodója a zsarnok árnyékában lévő tudós archetípusává vált: azé az 
embertípusé, akit a zsarnok politikai célokra használ fel, miközben önmaga is 
ugyanolyan zsarnoki, kizsákmányoló módon bánik el tudásával és tehetségével, 
miáltal filozófiáját olyan eszme vagy ideológia szolgálatába állítja, amely nem vi-
szi előre az emberiséget. A zsarnokság mindig egoisztikus: öncélú hatalomszerzés 
motiválja. A történelem kataklizmái mellett egész más színben tűnik fel Szókratész 
ama tanítása, amely szerint a jó tudása együtt jár az annak szellemében való cselek-
véssel: a sokféle tudás megléte nem jelenti azt, hogy az illetőnek esze is van. 

Hogyan válhattak az egyébként ragyogó elméjű, a filozófia vagy az iro-
dalomtörténetben igencsak jelentős alkotók önként, saját politikai-közéleti te-
vékenységük által a hatalom instrumentumaivá? Mi indította őket arra, hogy 
szakterületüktől, hivatásuktól eltérően az élet más területein is aktív tevé-
kenységet folytassanak, átültetve idealisztikus elméleteiket a gyakorlatba? 
Miért irányították tekintetüket az égről a földre, hogyan sodorta őket az intel-
lektuális hübrisz az elmélkedéstől a tett mezejére, a „hogy van?” helyett az 
„így legyen!” világába, a független, a tudás szeretete által meghatározott 
élettől az ideológiák szekértolóinak szerepkörébe? 

Az értelmiségnek nem feladata politikai szerepek vállalása, illetve az ak-
tuális politikai közügyekben való részvétel kompromittálja az értelmiség fő 
feladatát és célkitűzéseit. A tudomány politikai célokra való felhasználása és 
eltorzítása az összeférhetetlenség olyan súlyos esete, amelyet Julien Benda 
„írástudói árulásnak” nevez. Az értelmiségnek engedni bármiféle politika 
akaratnak, kívánságnak. 

20. századunk két nagy totalitárius ideológia tombolását is elszenvedte. 
A modern Dionüszioszokat Hitlernek, Sztálinnak, Mao-Ce-tungnak nevezték, 
a modern zsarnokságokat pedig fasizmusnak és kommunizmusnak. A két 
rendszer külön-külön kitermelte a maga zsarnokságszerető értelmiségijeit. A 
század számos jelentős és kevésbé jelentős gondolkodója – filozófusok, írók, 
költők, történészek stb. – szemben a Czesław Miłosz által „a rabul ejtett érte-
lem”-ként aposztrofált, a totalitárius diktatúra által ellenőrzött és sokszor el-
hallgattatott emberekkel –, a totalitarizmus önkéntes kiszolgálóivá váltak. No-
ha nincs okunk feltételezni, hogy mindezt rosszindulatból, és nem az emberi-
ség haladásába vetett hitük által, egyfajta "szent cél" érdekében tették, sajnos 
a szándék mellett az eredményt is mérlegelnünk kell. 

A szellem embereiről van tehát szó, akiket Mark Lilla szavaival élve „ma-
gával ragadott a történelem sodra”. Általában „értelmiségi” alatt a társadalom 
azon csoportját értjük, amelynek szellemi munkát végző, magasan képzett és 
művelt egyének a tagjai. Azonban e kifejezés sokkal plasztikusabb annál, 
hogy a társadalom egyes rétegeit, osztályait le tudnánk fedni vele. Manapság 
már attól értelmiségivé válhat bárki, ha önmagát értelmiségiként írja le. Lányi 

András szerint például a társadalom irányítói is szeretik magukat értelmiségi-
nek tartani, ezáltal a tudás felett gyakorolt uralmat összetévesztik a tudás ural-
mával. Az előbbi azt jelenti, hogy a szellemi szakemberek szuverenitása a tudás 
felett megszűnik. Ezzel szemben a tudás uralma a tudás kritikai újjáalkotása. 

Az értelmiség szociológiai szempontból tipikusan újkori fogalom. A 19. 
század óta használatos, és mindazokra vonatkozik, akiket humanistának, filo-
zófusnak hívtak, vagyis nem a középkori értelmiség, ahová csak az egyházi 
gondolkodók tartoztak. Az értelmiség eltolódása a politikai szféra felé már itt 
észrevehető. Theodor Geiger szerint maga az értelmiség tulajdonképp csupán 
az egyik réteg az akadémikusok és a műveltek rétege mellett. Az akadémiku-
sok egyetemi végzettséggel rendelkező szakemberek; a műveltek a kulturális 
értékek elsajátítói; az értelmiség pedig a reprezentatív kultúra elemeinek 
létrehozóit foglalja magába: értelmiségieket, akik új szellemi értékeket hoz-
nak létre, és entellektüeleket, akik noha szellemi munkát végeznek, tevékeny-
ségük nem kultúrateremtő. Az egyes kategóriák közti kapcsolati séma így 
hangzik: az értelmiség hozza létre a szellemi javakat, amelyeket a műveltek 
fogyasztják, az akadémikusok pedig alkalmazzák. 

E csoportok az újkorban nem alkotnak társadalmi osztályt. Ennek egyik 
következményeként a politikához fűződő viszonyuk is összetett. Választhat-
nak: a) behódolnak a politikai hatalomnak, b) tanácsadóként a hatalom szol-
gálatába léphetnek, c) a mindenkori politikai hatalommal szembeni kritikus 
viszonyt alakíthatnak ki – ez „az egyetlen olyan feladat, amely politikai síkon 
legitim módon sajátja lehet” az értelmiségnek. Mint azt az író elismeri, a tár-
sadalomtudósok jobban ki vannak téve egyrészt a hatalom kísértésének, más-
részt a hatalomhoz való elcsábulásnak, mint a természettudósok képviselői, 
de értelmiségiként csak addig nevezhetik magukat, amíg megőrzik alapvető-
en apolitikus beállítódásukat – amely nem feltétlenül jelent politikai passzivitást. 

Julien Benda az írástudó platóni eszméjéből indul ki, amikor az 1927-es 
La trahison des clercs című röpiratában kritika alá vonja a kortárs francia 
értelmiségnek a közéletben betöltött tevékenységét. Az írástudó, aki a Szel-
lem embere, az egyes helyett az általánosra néz, és ennélfogva felülemelke-
dik a tényeken és az esetlegességeken. Benda ezen vezérelvvel különbözteti 
meg az emberi életet az állatokétól: e princípium túllát az ösztönökön, ennek 
a princípiumnak őrei voltak az írástudók. 

Az írástudók „rendje”, amely a papi kasztból (a klerikusokból) fejlődött 
ki, egyáltalán nem szolgált evilági, materiális érdekeket. Az írástudók, akár 
még az antiklerikálisok is, kezdettől fogva magasabb értékek letéteményesé-
nek érezték magukat, túl a harcoló törzsek érdekein és a tömegek primitiviz-
musán. Ezen értékek kezdetben isteni kinyilatkoztatások és parancsok voltak, 
a papok és tudósok szemeiket az egy Istenre függesztve vagy az egy Igazság-
ra összpontosítva bölcselkedtek. Közösen hirdették azt, hogy ezek az értékek 
magasabb rendűek minden partikularizmusnál: az Igazság független az embe-
ri akarattól és törekvéstől. Mindnyájan abból indultak ki, hogy a gondolko-
dásnak univerzális tájékozódási pontokkal kell rendelkeznie, amelyek meg-
bízhatóan védettek a csoport- és törzsi szenvedélyektől, a nemzeti vagy osz-
tályjellegű irracionalitásoktól. Benda idealizált írástudója inkább halt vérta-
núhalált, mintsem hogy bármiféle világi tekintélynek rendelje alá filozófiáját. 

Az írástudók szerepkörének betöltésében az utolsó évszázad folyamán 
negatív változás áll be. A kritika három fő pontban foglalható össze: az írás-
tudók befogadják a politikai szenvedélyeket, e szenvedélyeket a munkájukba 
is beeresztik, illetve az elveikkel játszanak a politika kezére. A leginkább osto-
rozott politikai szenvedély a nacionalizmus, mégpedig annak oly eltúlzott mér-
téke, amely egyrészt vak irracionalizmust szül, másrészt idegengyűlöletbe 
torkollik. Az írástudó szeretheti a hazáját anélkül is, hogy nemzetvédő politikai 
csatározásokba bonyolódna. Az egyetemes erkölcs és Igazság, a szellem min-
denütt jelenvaló elvontsága helyett a partikuláris, nemzet- vagy osztályszinten 
differenciált morált és igazságot dicsőítik, és a gyakorlat primátusát hirdetik. 
Benda szerint az írástudók magatartásának megváltozásának elsősorban a kor-
szellem az oka: rajtuk kívül álló okok közé sorolható a politikai nyomás felerő-
södése, a nyugati társadalmi változások a XIX. században, illetve a tudományos
-technikai forradalom. Az írástudók azonban maguk is felelősek: a vágy a poli-
tikai szerepjátszásra, klasszikus, általános ismereteik hanyatlása és értelmi 
tartásuk csökevényesedése: az értelmiség nem csupán a körülmények áldozata. 

Benda később úgy nyilatkozott, a leghazafiasabb mozgalmat a kommunista 
párt vezeti hazájában. Szimpátiája a baloldallal később szellemi tragédiába 
torkollott: egyenesen tragikus, ahogyan később Benda elárulja Az írástudók 
árulását: nézetét ugyanis a háborút követően úgy módosítja, hogy nem az követ 
el árulást, aki behódol a politikai kísértéseknek, hanem éppen ellenkezőleg az, 
aki lelkiismereti okokból szakít politikai szövetségesével – jelen esetben a kom-
munistákkal. Egy 1938-ban írt esszéjéből az derül ki, hogy Benda engedett a 
francia értelmiség korszellemének: a fasizmust rossz, a kommunizmust jó tota-
litarizmusnak tartotta. Az antifasizmust kettős értelemmel ruházta fel és a kom-
munisták kezére játszotta. (Folyt. köv.) 

SOMOGYI GÁBOR  
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Önmagából kifordult 
világrend 

„A történelem zabigyerekei va-

gyunk. Nincs se célunk, se he-

lyünk. Nincs világháborúnk, se 

válságunk. A mi háborúnk szelle-

mi háború, a mi válságunk az éle-

tünk. A tévé elhitette velünk, 

hogy egy szép napon milliomo-

sok, filmcsillagok és rocksztárok 

leszünk. Pedig nem leszünk. Erre 

lassan rádöbbenünk, és nagyon-

nagyon berágunk. Mi fogyasztók 

vagyunk, az életszínvonal-meg-

szállottság melléktermékei. Bű-

nözés, éhezés, szegénység? Ezek-

kel nem törődünk. Mi izgat min-

ket? A színes magazinok, televí-

zió, az 500 csatorna, egy név az 

alsógatyánkon, Viagra, hajnövesz-

tő, műolaj. Nem a munkád vagy, 

és nem is a bankbetéted! Nem a 

kocsid vagy, és nem a tárcád tar-

talma! Nem egy menő ruha vagy! 

Egy bohóckodó ganajkupac vagy 

a világban!” 

(Palahniuk: Harcosok klubja) 
 
 
A jelenkori fiatalságnak a legna-

gyobb problémája az idő. Az embert 
gyermekkorától kezdve a folytonos 
rohanásra nevelik. Megtanították: az 
idő pénz, nem szabad elpocsékolni. 
Az emberek mindent gyorsan, hirte-
len akarnak. Elhitték, hogy nincs idő 
arra, amit szeretnének. Elhitték, hogy 
a nehézségek, a küzdelmek majd elő-
rébb visznek. Mindez már az óvodá-
ban, vagy rosszabb esetben, a bölcsö-
dében elkezdődik, és az idő előreha-
ladtával ez csak romlik. Jön az általá-
nos iskola, majd a felvételi, gimnázi-
um, érettségi és az ismételt felvételi, 
majd az egyetem, még egy egyetem. 
De mindebben hol van az egyén? 
Dönthet a lehetséges opciók közül? 
Megkérdezte őt valaki arról, hogy ő 
is ugyanolyan alvajáró akar-e lenni, 
mint az összes többi ember? 

Felmerül a kérdés: helyes ez így? 
Ha tényleg jó, akkor miért találkozni 
annyi fiatallal, akiknek fogalmuk sin-
csen, mit akarnak az életüktől? Moti-
váció nélküli az ifjúság; már nem tud-
nak az eddig elfogadott sémák sze-
rint élni. Mégis felveszik a zablát, 
mert ezt várja el tőlük a társadalom. 
Az életük sakkozássá, állandó mérle-
geléssé alakult. 

És igen, van könnyebb megol-
dás. A rendszer elleni lázadás kiszé-
lesítése, a botrányoktól zengő sajtó, a 
provokatív megjelenés, a fény, a csil-
logás; ők az addigi konvenciókat fel-
rúgó ébredezők. 

Ők a celebek a gyermekek és a 
jelenkori fiatalság példaképei. Ki má-
sok lennének? Anyucit és apucit csak 
reggel és este látják néhány percre, 
jobb esetben fél órákra, mert reggel-
től estig azon munkálkodnak, hogy 

lépést tudjanak tartani a felgyorsult 
világgal a kötelezően növekedő szín-
vonalon való élés megteremtésével. 
Hibáztathatók? Hibáztatható egyálta-
lán bárki a kialakult helyzetért? 

A gyermek az iskolából hazaérve 
jobb esetben a szabadban próbálja 
kipihenni, hogy megölik a kreativitá-
sát: egy szempont szerint elfogadott 
tananyaggal ostromolják, ami már 
akkor elavult volt, amikor papírra ve-
tették, vagy rosszabb esetben leül a 
televízió, vagy a számítógép elé. Ezek 
az eszközök nem engedik őket el: fog-
va tartják, behúzzák az agyukat. A 
rengeteg mozgó, színes, villogó kép-
kocka és képsor ott tartja a gyerme-
ket. De kinek jó ez? Ki profitál ab-
ból, hogy a fiatal korosztály már nem 
mozog? Hogy elsatnyul? Hogy elhí-
zik? Hogy emiatt megbetegszik? Sen-
ki nem foglalkozik ezzel. És a gyer-
mek miből tanul? Nyilván abból, amit 
a televízióban és az interneten lát. 

Minden a celebektől hangos. Lát-
ja a suhanc, hogy lehet könnyedén 
élni, problémamentesen. Érzi a folya-
matos, felfokozott tempót; átéli a min-
dennapos bulik sorozatát, a véget nem 
érő fiatalság szellemét; megtapasztal-
ja az alkohol és a drogok által elérhe-
tő, átértelmezett valóságot és a hatal-
mas mennyiségű pénz áramlását. De 
kérdés: ebből a kamaszok mit fognak 
fel? Ők látják a szüleik által támasz-
tott rendkívül nagy elvárást. Azt, hogy 
olyan valakik legyenek, akik nem a 
folyamatos botrányokból és züllésből 
tevődnek össze. Azt, hogy legyen tar-
talmas életük, ami nem olyasfajta élet-
stílust foglal magában, amely csak 
megrövidíti az amúgy is igen rövid lé-
tet. Azt, hogy legyen egy családjuk 
majd a későbbiek folyamán, amely 
egy biztos cölöpként szolgálhat bár-
milyen hatalmas bajban is. 

Ezzel szemben ott van a kecseg-
tető lehetőség, a celeb-életvitel. A ka-
maszok vajon az első variációt fog-
ják választani? Nem valószínű. Plá-
ne, hogy a jelenlegi kilátások nem túl-
ságosan vonzóak: hosszú éveken ke-
resztül csak tanulni és tanulni, majd 
ennek gyümölcseként naphosszat egy 
irodában kuksolni éhbérért. Kinek kel-
lene ez, ha van jobb, gyorsabb, jöve-
delmezőbb megoldás? Mert mire ta-
nítják a gyerekeket kamaszkoruktól 
kezdve: sietni, rohanni. 

A jelenkor fiataljának háborúja 
szellemi háború – elsősorban önma-
gával: kívül tudja-e rekeszteni a tö-
megmanipuláló eszközök által elhite-
tett valóságot és képes rendes, tartal-
mas, boldog életet élni vagy nem? 

Vajon újabb félresiklott életű, 
bulvármédiától hangos nemzedéket 
nevel ki a jelenkori felnőtt társada-
lom?  

VÉR BERNADETT  

Mi is van valójában 
bennünk? 

„Ez a legrosszabb, amit veletek 

tesznek. Mindannyiótokkal. Bár-

mit okoz is az az agysérülés, a 

legnagyobb kárt már megtették, 

mielőtt késhez nyúltak volna: 

mindannyian agymosáson men-

tek keresztül, hogy azt higgyé-

tek, csúnyák vagytok.” 

(Westerfeld, Scott) 
 
 
Szabadság. Függetlenség. Sike-

res nők. Sikeres férfiak. Azon meren-
gek, mért fulladnak a kapcsolatok 
egy idő után teljes káoszba, majd u-
tána végleg csődbe. A szerelem tény-
leg csak bezavar? Vegyünk egy alap-
példát. Szép, okos, karrierista nő, és 
sármos, céltudatos férfi. Egy ideig 
minden stimmel, kellemes szórako-
zás, jó időtöltés, fantasztikus szex.  

Majd jön a ragaszkodás, vágy, 
több idő együtttöltésére. És jönnek a 
kérdések… Ha kevesebb idő jut saját 
magamra, azzal már feladom a füg-
getlenségem? Mit is jelent valójában 
a függetlenség? És itt merül fel a nagy 
kérdés, érzelmi, vagy anyagi függet-
lenség? Minden tekintetben kötetlen-
nek kell lennünk ahhoz, hogy ne ala-
kuljon ki kölcsönös függőségi vi-
szony? Intézményfüggőség. A bör-
tönben lévő rabok, akik több tíz évet 
töltenek el a rácsok mögött, már le-
het, hogy nem is mernek kiszabadul-
ni? Bent a cellában, a rabok között 
idővel kialakul egy hierarchia rend-
szer, elfoglaltságok, esetleg halovány 
baráti kapcsolatok. Ha eljön a szaba-
dulás ideje, lehet, hogy félnek attól, 
mi várja őket kint, a börtön ablakain 
kívül? Lehet, hogy idővel már a rá-
csuk lesz a biztonságuk? És ha már 
nincs rács, nincs, amit ismernek, újra 
fel kell fedezniük a világot, amibe 
kiengedték őket? És ha így van, ak-
kor honnan lehet tudni azt, hogy va-
lójában mitől is félnek? A megválto-
zott világtól, amibe belecsöppennek, 
vagy önmaguktól, attól, hogyan fog-
nak helytállni az elvárásokkal és ér-
dekekkel teli világban? Vagy attól, 
hogy a börtönben voltak valakik, ki-
harcoltak egy posztot, mely megin-
gathatatlan volt, majd a való világban 
új posztot kell keresni, gyártani?  

Erről szólnának a kapcsolatok 
is? Igazából börtönben élünk? Az ön-
magunk által megkreált börtönben? 
És ez maga a kapcsolat? Vagy csak 
mi magunk vagyunk? Mi, akik meg-
ijedünk a változástól. Tényleg ennyi-
re nagy dolog ez a változás? De hi-
szen mindent átsző, mindenben ben-
ne van, mi magunk vagyunk a válto-
zás. Akkor lehet, hogy csak a válto-
zást kellene megtanulnunk elfogadni, 
ahhoz, hogy szabadok lehessünk, mind 
kapcsolaton belül, és kívül? Félünk 
megszabadulni egy régóta tartó kap-

csolattól, vagy csak attól félünk, hogy 
megváltoztatjuk a kapcsolatot? Ha a 
kapcsolat változik, akkor a kapcso-
latban lévő felek is változnak.  

Ebből egyenesen következik a 
kérdés, miért félünk mindentől? Fé-
lünk egy vizsgától, félünk a tetteink 
következményétől. Lassan már az ut-
cára is alig merünk kilépni. Félünk, 
mi történhet, ami megváltoztat min-
ket? Hiszen azt már tudjuk, hogy vál-
tozni muszáj, hiszen ezt követeli tő-
lünk a világ. Akkor tulajdonképpen a 
félelem csak egy attitűd, beállítódás, 
berögződés. Vagy olyan lehet talán, 
mint az immunrendszer? Velünk szü-
letett, bennünk, értünk van. Lehet, hogy 
a félelem is egy velünk született 
adottság? Olyan tulajdonság, amely 
már az anya által az anyaméhben be-
lénk ivódott? Vagy későbbi, tapasz-
talati úton nyert bölcsesség? Vagy ta-
nítás, nevelés által elért érzelmi tu-
dás? Amelyet soha nem tudunk ki-
irtani? Vagy lehet, hogy meg kellene 
tanulnunk a javunkra fordítani? 

Legújabban a félelem szót he-
lyettesítik a stresszel. Az orvos is azt 
mondja minden panaszra a kedves 
páciensnek: pihenjen az elkövetke-
zendő héten, ne stresszeljen. A stressz 
a 21. század kreálmánya lenne? Talál-
tunk új szót a félelemre, hogy így is 
titkolhassuk magunk előtt, mi is az 
igazi problémánk? 

Könyvek tucatjai jelennek meg 
önismeret jelszóval, lapok, magazi-
nok tömkelege lát napvilágot arról, 
mit tegyünk kapcsolatainkkal, ha már 
hanyatlófélben vannak, vagy ha csak 
egy kis újdonságra vágyunk. Taná-
csokat kapunk, de ez olyan, mint az 
antibiotikum, amelyet megkapunk re-
ceptre az orvosnál tüdőgyulladáskor. 
Tünetet kezelünk, de az alapproblé-
ma nem változik. Tényleg ráneveltek 
minket arra, hogy minden esetben 
csak tünetet kezeljünk? Ebből a szem-
pontból birkák vagyunk, egy nyáj, 
amelyet lehet vezetni. De ha ennyi 
mindent el tudnak velünk hitetni, ha 
ennyi mindent belénk tudnak nevel-
ni, akkor kérdezem én, mi jön még 
ezután? Ha az alapvető lényünket már 
kódszerűen megírták, akkor kötelező 
ezután is így nevelni a következő ge-
nerációkat? Hiszen azt már tudjuk, 
azt adjuk át csemetéinknek, amellyel 
mi is rendelkezünk. De ha mi alapból 
hibás génállománnyal születtünk, hi-
básan, hiányosságokkal, akkor ezt fog-
juk átadni? Amiről nem tudunk, nem 
fáj, de a hiányérzet még erősebb, 
mint a fájdalom. Szerencsére a ben-
nünk tátongó űr erősebb, mint az oly 
sokat emlegetett félelem. Használjuk 
ki… 

 
 

VÉR BERNADETT  

http://www.citatum.hu/szerzo/Scott_Westerfeld
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HÓDI PÉTER 

48-as ÉLELMISZER 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 66. 

Augusztusi kínálatunk 
 Egységár Egységár 

Vizes zsemle, tejes kifli 15,- 15,- /db Fehér kenyér 1kg (Favorit) 229,- 229,-/kg 
Grof en Kron sör dobozos 0,5l 119,- 238,- /L Vita Pasta tészta 500gr (spagetti, orsó) 249,- 498,-/kg 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /L Mizse ásványvíz 2 l (mentes,savas) 65,- 32,50,-/L 
Denis üdítőital 2 l 4 íz 95,- 47,50,- /L Triana napraforgó étolaj 1/1 399,- 399,-/L 
Surjány lecsókolbász 555,- 555,- /kg Mecom füstölt kolbász csemege, csípős 1029,- 1029,-/kg 
Baromfi párizsi (Alföldi) 395,- 395,- /kg Perfex 8+2 tekercses eü. papír 3 réteg 339,- 42,40,-/tek. 

 

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás:  hétfő–péntek   6–20 szombat   6–14 vasárnap   6–12 

 
Helyben sütött péksütemények kaphatóak! 

A megvásárolt kenyeret kérésére géppel felszeleteljük! 
Kínálatunk időtartama: 2011. augusztus 1-31-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

 

A SZÉLMALOM 

LOVAGJAINAK FATÁLI 4 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram egíszbe tevém 

– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke nyársra huzom 

– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 

– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 

– Csirkenek combja mézes citromos pácban  

– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 

– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 

– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak 

megkímélve ha e fejedelmi étket választod! Küld el futárod vagy 

harangozd bé a 461-363 as távbeszélőn a szállítás 

előtt egy nappal, s apródjaim elvivék néked! 

5800 aranyforintot kostál. 
Ezen kulináris örömöknek 

hódolhatsz az Úr 2011. évében! Szélmalom Vendéglő 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, 
kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 

Telefonszámunk: 06-62-463-444  Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu 

  Akár 56 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül! 

  Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlán 
két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat! 

  Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

Rendelje meg Beszélgető díjcsomagunkat 
mindössze 3338 Forint havidíjért, 

és havi 10 óra ingyen beszélgetéssel ajándékozzuk meg Önt!* 
   

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos belépési díj! 

0 Forintért 0 Forintért 0 Forintért telefonálhat hálózaton belül éjjel-nappal! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos kapcsolási díj! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos számhordozási díj! 

ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONT 4500 FORINTÉRT! 

További üzleti csomagjainkról és a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
 
* 62-es körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

RENDELJEN TELEFONT MOST! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
Telefon szolgáltatásunk az alábbi településeken 
rendelhető: Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, 
Forráskút, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó.  

Együtt olcsóbb! TÉVÉ, TELEFON ÉS INTERNET HAVI 5000 FORINTÉRT!* 

56 56 56 TV TV TV csatorna + 2 2 2 Mbit Mbit Mbit internet** + Triotel Start Triotel Start Triotel Start telefon 
A KEDVEZMÉNY 1 ÉVEN KERESZTÜL VEHETŐ IGÉNYBE. 

AZ AKCIÓS ÁR A BEKÖTÉST KÖVETŐ HÓNAP VÉGÉIG 5000 FORINT, AZT KÖVETŐEN 7900 FORINT. 

ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON TELEFONT CÉGÜNKTŐL MÁR 4500 FORINTTÓL! 
További kedvezményes előfizetési lehetőségek Ügyfélszolgálatunkon. 

*  Akciós ár új előfizetőinknek. 
**  Garantált le- és feltöltési sebesség: 256/64 Kbps. 

Az akciós hirdetmény sorszáma: 1/2011. Akciónk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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Vásártéri húsbolt ajánlata 
MAGYAR TERMÉK! 

Az 1950-es évek receptjei adalékanyagok nélkül! 

Július közepétől mangalica termékek is kaphatók! 
 

Sonkás felvágott ..................... 2200 Ft/kg 
Cserkész kolbász ..................... 1490 Ft/kg 
Turista szalámi ........................ 1490 Ft/kg 
Kedvenc felvágott ................... 1490 Ft/kg 
Vadász felvágott ..................... 1490 Ft/kg 
Füstölt májas .......................... 1290 Ft/kg 
Füstölt disznósajt.................... 1290 Ft/kg 
Sütnivaló hurka......................... 780 Ft/kg 
Sütnivaló kolbász .................... 1040 Ft/kg 
Sült pörc (tokaszalonna) ......... 1490 Ft/kg 
Fokhagymás felvágott ............ 1490 Ft/kg 
Sertés párizsi .......................... 1490 Ft/kg 
Krinolin ................................... 1490 Ft/kg 
Főzőkolbász ............................ 1050 Ft/kg 

Telefon: 06 30/488–0254 

Marha lábszár ................................ 1399,- 
Marha vegyes pörköltnek való ...... 1399,- 

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK BORKIMÉRŐNKET! 
 

Új nyitva tartási idő: K–P: 14–18 óráig 
Szo.: 8–12 óráig 

 

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat! 

 

Cím: 6791 Szeged, Bölcs u. 19. 
 

Tel.: 461–343 

NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN 

 

Öregségi nyugdíj 
Rokkantsági nyugdíj 
Korkedvezményes nyugdíj 
Korengedményes nyugdíj 
Rendszeres szociális járadék 
Átmeneti járadék 
Rokkantsági járadék 
Rehabilitációs járadék 
Özvegyi nyugdíj, árvaellátás 
Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igény-
felmérés, teljes körű ügyintézés 
felhatalmazással. 

 

Előzetes időpont-egyeztetés és 
nincs várakozás, sorbanállás. 

30/477–8242, 62/474–381 
 

László Györgyné Ági 
 

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó 

az „elefántos” ügyfeles 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék) 
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó) 

MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása 
 

Illés Tibor 
 

Tel.: 06-30/94-39-200 

Tűzifa megrendelhető! 
(Tölgy, bükk, gyertyán) 

Bevezető áron 
 

Kapás-kert Kft. 
Tel.: 06-30-2135638 

06-62-462-811 
E-mail: kapaskert@gmail.com 
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül. Kistételben is, méretre vágva. 

JÓGA! 

Csütörtök 8.30–10.00, 16.30–18.00 

Kedd 19.00–20.30 

KISMAMA JÓGA! 

Kedd 9.30–11.00 

Virágos Lillával a művelődési házban! 

06–20–509–1792 

Egyéni szolgáltatások: 

torna, masszázs, kineziológia, tarot stb. 

viragoslilla.5mp.eu 

Farkas Ilonát és Beinschróth Józsefet 
50. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti: 

 

Betti, Zsuzsi, Józsi 
Szabi, Fruzsi, Edina, Zsolti 

 

„Sorsunk egybeforr 
Együtt megyünk tovább, 

Az élet viharában Te vigyázol Reám! 
Köszönöm, hogy szeretsz, 

s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az életed Velem!” 

A NÉP SZÁJA   

Ön szokott-e vásárolni a nagybanin? 

(Folytatás a 7. oldalról) 

 
Arról faggattuk a járókelőket, hogy a legutób-

bi botrány (fertőzött spanyol uborkák) után meny-
nyire bízik a zöldség– és gyümölcstermelőkben. 

 
TAPODI TAMÁS (elektroműszerész) 
A feleségem szokott gyümölcsöt és zöldséget 

vásárolni, főleg zöldséges boltokban. Az elmúlt he-
tekben történt különböző rémhírek az uborkával, 
csírával kapcsolatban nem befolyásoltak a vásár-
lásnál. A nagybaniról akkor vásárolunk, amikor a 
rokonság vagy ismerősök összefognak, mivel csak 
nagy tételben lehet vásárolni. 

 
MÉSZÁROSNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 

(pedagógus) 
Utoljára tavaly vásároltam nagy tételben para-

dicsomot a nagybanin. Szüleim Szankon laknak és 

szoktam segíteni a vetésnél, kapálásnál. A konyha-
kerti zöldséget is innen kapom. A gyümölcsöt a sa-
ját kertemből szedem, így tudom, mivel van per-
metezve. Amióta beléptünk az Unióba, sajnos ren-
geteg génkezelt termékről hallunk, de említhetem 
a madárinfluenzát, a paprikabotrányt, a szőlőtőke 
kivágást, az uborka körüli hercehurcát, a cukor-
gyárak bezárását, a Szerencsi Csokoládégyár le-
építését. Nem kellene hagyni, hogy a mi mezőgaz-
daságunkat tönkretegyék. 

 
SEBŐK JÓZSEF (kisgépszerelő) 
Természetesen a nagybani piacon szoktam 

vásárolni, hiszen jóval olcsóbb, mint a zöldségbol-
ti viszonteladásnál. Eltevésre veszek egy zsák (20 
kg) paprikát, 10–15 kg hagymát, most 200 Ft alatt 
van a kopasz barack ára, 40 Ft körül a dinnye. Az 
uborkát és a többi rémítgetésben szereplő zöldsé-
geket is ugyanolyan bizalommal vásároltam. Saj-
nos ezzel a politikai indíttatású intézkedésekkel 
igyekeztek tönkretenni a magyar mezőgazdaságot. 
A nagybani piacon többségében a magyar terme-
lőktől vásárolok, és ez garancia arra, hogy egész-
séges tápértékű az, amit viszek a családomnak. 

 
Összeállította: 

MILITÁR MIKLÓS  

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587 
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  Szeged, Széksósi út 7. 

  Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

  Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

 Festékanyagok  Bontott ablakok: 10 000 Ft/db 
 Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel 
 5 kamrás 120x120-as BNY: 27825 Ft 

 5 kamrás 150x150-es BNY: 35400 Ft 

 5 kamrás 90x120-as BNY: 21945 Ft 

Bababazár 
 

Nyári ruhák nagy 

választékban érkeztek! 
 

Bizományos kínálatunk: 
autós-, biciklis ülések, 

babakocsik, járókák stb. 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés a Kubikos u. 31. alatt: 

H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, Szo: 10–11. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén megbeszélés 

szerint. 

Új szolgáltatás a rendelőben! 
Kutya és cica ”fodrászat” 
Nyírás, fürdetés, szárítás stb. 

Bejelentkezés: Papos Valternál: 30/213-0973 
H, Sze, P: délelőtt, K, Csüt, Szo.: délután 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 

ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 
Rendel: kedd 16-tól 

Bejelentkezés a gyógyszertárban, 

vagy az 541-828-as telefonszámon. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

Naposcsibe előrendelést 

felveszünk 
 

Kínálatunk: 

Fehér húshibrid (Starbo) 

Vörös húshibrid (Vebro) 

Szürke húshibrid (Master) 

Sárga kéthasznú (Farm) 

Tojó hibrid 

Pulyka, nagytestű 

További kínálatunk: 

Szemestakarmányok 

Ásványi kiegészítők 

Kutya–macska eledel 
 

Vágni való csirke rendelhető! 

Adél köz 1. 

Purina Takarmánybolt 
Kiszállítás igény szerint megoldható! 

30/445–71-25 

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 

Lukovicsné Nagy Ibolya 

regisztrált mérlegképes könyvelő 
okleveles munkaügyi szervező 

Telefon: 06/30-224-53-35  

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 
szántását, rotátorozását valamint 

gazos területek kitakarítását, 
favágást vállalok! 

Mobil: 06 30 615-3535 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését! 

 

Glett anyag 25 kg-os: 2200 Ft/zsák 

Beltéri diszperzit 15 l: 4950 Ft 

Beltéri csemperagasztó 25kg: 1000 Ft/zsák 

Cement: 3000 Ft/q 

AKCIÓ! B-30-as tégla: 95 Ft/db 

Tölgy: 2500 Ft/q 

DRYVIT Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m
2 

Pala 1600x1000: 2750 Ft/db 

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda: 8.30–10.00, 

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00. 

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 

mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 

Hívásra házhoz is megyek! 

F+ Autóklinika Új néven! 

AUTÓGÁZ BESZERELÉS 
GARANCIÁVAL! 

Ajándék motorállapot felméréssel! 
 

Szeged, 
Dorozsmai út 6. 
Tel.: 62/442-221 

Mobil: 06 70/234-2113 

ANGOL PIAC OUTLET 
HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI CIKKEK 
Porszívó, mikró, vízforraló, vasaló, 

lámpa, turmix, mixer, kávéfőző 
Dorozsmai út 152. (CBA Malom ABC mellett) 

Nyitva: H–P: 8–18 
AVON rendelési lehetőség. 

A termékekről további információ a Facebookon! 

Szobafestést, mázolást vállal: 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14. 

Tel.: 30/751-5064 
Távolléte, elutazása esetén házának, 

lakásának ellátását (állatok stb.) 
alkalmilag vagy rendszeresen vállalom. 

 

Tel.: 06 70/205–2874 

 

Megbízott partner 
 

BÁRÁNYOS JÁNOS 
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere. 
6791 Szeged, Törő u. 31. 

 

Tel.: +36 20/932–7562 
E-mail: 

baranyosj@szelmalomktv.net 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  

GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN 
 

Vállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉS 

KLÍMA SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 

javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 

egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 

Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
 

Telefon: 421-122 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 

Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 
tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 

árnyékolók mindenféle kivitelben. 

Fa nyílászárók javítása, szigetelése. 
 

Költő József 

T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
TV, számítógép  

teljes körű javítása, Internet-megosztás, 
parabolák, beltéri egységek, magnó, rádió 

szakszerű, gyors, olcsó javítása, új készülékek 
forgalmazása a régi beszámításával! 

Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-
lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 
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LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS  
 

Gárgyán Miklós 
Burkolás Gipszkartonozás 
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló 
Parkettázás készítése, javítása 
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés 

Kőműves– és ácsmunkák 
Fax: 06 62/314-137 (este) 
Mobil: 06 20/9930-834 

Vállalom: 
– telefonközpontok 
javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 
családi házak) 
– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

Mardel Market 
Zöldség, gyümölcs 

és palackozott hűtött italok 
nagy választékával! 

 
 

Udvarias és kedves kiszolgálással továbbra is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

Adél köz 1. 
Nyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 

Telefon: +36 30 488 3368 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

 

MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

Még mindig tart 
4-et fizet, 5-öt kap 

akciónk! 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– 
és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 
Vezérműszíj-csere 
Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

}   AKCIÓ! 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS A 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT! 

 

HAZAI TERMÉK! 
HAZAI MUNKAHELY! 
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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. 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  

Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 
 

Bartha László 
motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

: 62/463-614 

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 12-16 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 
Szerszámgépek javítása. 

 

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

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 

Kettőshatári út 3. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA  
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 

Kalmárnál 

Barátság utca 21. 

(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Dorozsmai Szépségszalon 
ABC-vel szemben 

 

Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 

Zsuzsa: 06 70 709 2272 

Kozmetika: 
– Orr piercing: 1500 Ft 
– Komplett arckezelés: 3300Ft 

Adrienn: 06 30 243 5835 

Női-férfi pedikűr, műköröm építés:  
– Műköröm: 2800 Ft-tól 
– Pedikűr: 1500 Ft 

Mónika: 06 30 381 8897 

Női fodrászat: 
– Vágás+Frizura: 2100 Ft-tól 
– Festés: 1700 Ft-tól 

Edina: 06 30/512 0794 
Edit: 06 30/236 4125 

Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

 

Szolid árakkal és folytonosan bővülő 
áruválasztékkal várom Vásárlóimat! 

 

Nyitva tartás: K–P: 8–16, Szo.: 8–12. 
 

Márta József 
Tel.: 460–306 

SZEMÉLY– ÉS TEHER-

GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA, 

MŰSZAKI VIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTÉS. 

KÖKAR  
Könyvelő és Karbantartó Kft. 

Könyvelést vállalunk kft-k 
és bt-k részére. 

Kiskundorozsma, Tóth János dűlő 1., 
a Nagybani Piac közelében. 

Tel.: 30/488-0251 

H I T E L E K  
LEGKEDVEZŐBBEN 

– Lakáshitelek 
– Szabad felhasználású jelzáloghitel 
– Hitelkiváltás 
– Személyi kölcsön 
– Folyószámla díjmentesen 
– Vállalati számlák, díjcsomagok, hitelek, POS 

terminál 

Biztosítások kötése. Ügyintézés díjmentesen. 

06 30/74-44-187 
Tóthné Marika 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: K-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

HITELEK! 
Ügyintézés díjmentesen 

▪ Hitelkiváltás 
▪ Szabadfelhasználás 
▪ Személyi kölcsön 
▪ Vállalkozói hitel 
▪ Széchenyi Kártya 
▪ Biztosítások 
▪ Nyugdíjprogram, lakáskassza 

NAGY KATALIN 

30/7374-638 
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DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek! 
Vevőnek ingyenes közvetítés! 

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás! 
 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
 

Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3.  
Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, 

vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu 

Tel.: 06 30 / 2486-944 

Röfi-Ker Húsboltok Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

 

Alkuképes árainkkal várjuk kedves vásárlóinkat! 

 

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
 

 

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Ahány éves, annyi százalék 

kedvezmény szemüvegkeretének 

árából! 
 

Fényre sötétedő lencsék 30% 

kedvezménnyel augusztus 31-ig 
 

Kontaktlencse ápoló folyadék 

kapható! 

SZTK vények felírása, 

beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 

Kiskundorozsma 

központjában 

(a templom melletti 

ABC-ben) 

Telefon: 

550-688/16 

20/919-2508 

Nyitva: 

H-P: 8-17-ig 

Szo.: 8-11-ig 

Computeres szemvizsgálat 

szemész szakorvossal! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

 

H, K, Sz, P: 16–20 óráig. 
 

Telefon: 62/461–602 
 06 20/9268–943 
E-mail: marotiedit@freemail.hu 

 

Dr. Maróti Edit 
ügyvéd 

Amit gyermeke „megjavított”, 

azt is helyreállítjuk! 

Elromlott számítógépe? Lassú, öreg? 
Újat szeretne, vagy csak felújíttatná? 
Korrekt áron? Bízza szakemberekre! 

Várunk minden kedves új illetve régi ügyfelünket 
megújult személyzettel, a 

Dorozsmai út 143. szám alatti Szervizünkbe. A lámpánál! 

Nyitva: H-P: 9-17, Sz: 8-12 
Tel.: 62/322-253 
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KEDVES SZÜLŐ! 
 

Most nyisson számlát nálunk gyermeke! 
 

Költségek átvállalásával 
kedvező számlavezetést 

kínálunk! 
 

Kérjük érdeklődjön a 
PILLÉR Takarékszövetkezet 

Kiskundorozsmai kirendeltségében 
 

Szeged, Dorozsmai út 196. 
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319 

 

PILLÉR UNIVERSITY Számla! 
PAY-PASS kártya! 


