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Havi gondolat
A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az igazság teszi 

méltóvá a nemzetet a fennmaradásra.
Benedek Marcell

2013.
augusztus 20.
KisKundorozsmán

10 órakor
ünnepi
megemlékezés

a dísztéren
Minden résztvevőt szeretettel vár

a Művelődési ház
Tűz Tamás

szent istván király
Jól megjelölte ezt az ezredévet: 
kereszttel írta rá kemény nevét, 
mint halhatatlan győzelmi ék. 
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban 
vetette el az épülő falakban 
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább 
úrrá emeli roppant erején, 
a bércre hág s egy országon tekint át, 
hol hajnalpírban reszket még a fény. 
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég 
s virrasztva várja népe ébredését 
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal 
lendül előre tervező keze, 
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal 
a forró puszták zendülő szele. 
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba 
s pillantásával féltőn átkarolja 
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, 
hogy megkösse a rónák vad porát, 
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb 
s hogy mindenki meglelje otthonát. 
Áldott szigor, rendet hozó szelídség! 
Arany szív, mely eltékozolja kincsét, 
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének! 
Uram, téged dicsérünk általa, 
mert ő volt a te választott edényed, 
apostolod; híved s a föld sava. 
És ő volt ama bibliai sáfár; 
kire be jó, hogy éppen rátaláltál, 
midőn megvirradt napunk hajnala!

Augusztus 20.

Szent István névünnepe, István király, Szent 
Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 óta az 
Alkotmány és az új kenyér ünnepe, a rendszer-
váltás óta legfőbb állami ünnepünk lett. István 
szentté avatása, névünnepének naptárba iktatá-
sa, amihez VII. Gergely pápa adott felhatalmazást, 
I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar 
érdeme. (Csak az 1179. évi III. lateráni zsinat óta 
lett a szentté avatás az Apostoli Szék kizárólagos 
joga.) A szentté avatási eljárás részeként 1083. 
augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolca-
dába eső vasárnapon nyitották meg István király 
sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a nap-
tárba István névünnepeként.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

Nyitás hétfön 4 órakor, zárás szombaton 
20 órakor. Vasárnap zárva.

Vásár: minden hó 2. vasárnapján

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

 Tóth Zoltán:  06 20/209–5306

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák
kosik Dénes és
mihálffy Béla

Augusztusban nem 
tartanak fogadóórát a 

képviselők.

imPresszum · kiaDJa: dorozsmai napló baráti kör · felelős kiaDó: ballai ferenc
főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: somogyi gábor
munkatársak: ocskó ferencné, s. grandpierre Cecília, tímár lajos, tóth györgy

hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092

megJelenik: 4200 példányban Kiskundorozsmán és a környező tanyavilágban
szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · WeBoldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
facebook.com/dorozsmai.naplo · 

terJeszti: Magyar posta · nyomDai munkálatok: Agent print kft.
6781 domaszék, t. 873.

szegeDi Járási hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473

zárva 
tartás

katedrától a 
fényösvényig

Csodálatos, nagyon várt tavaszi nap. Osztálytalálkozó, telis-tele vára-
kozásokkal, régi történetekkel. Sok-sok ötéves periódus, de itt vagyunk. Itt 
a tanár úr, az osztályfőnök: Tapody Zoltán. Csodálatos jó hangulat, Zoli 
bácsi egész este beszélget.

Mobil világot élünk… Hívás, majd rövid sms tájékoztat: meghalt Zoli 
bácsi! Az oszifő! Rövid, pár szóból álló üzenetet, benne egy egész életút, 
zárszó nélkül.

Mindennapok sorsfordító küzdelmét vívta a tanár úr, és bizony sokszor 
az „emberanyag” is makacsnak bizonyult. Meglátta minden tanítványában 
a pici reménysugarat és hallatlanul kifinomult érzékével tökéletessé egészí-
tette ki. Minden lehetőséget kihasználva időt és energiát nem sajnálva az 
osztály eredményes közösséggé kovácsolásán fáradozott. Nem volt hiábava-
ló erőfeszítés, hiszen a sok-sok tanulmányi versenyen elért eredmény mind 
az ő sikeres tanári munkáját dicsérte.

Közösséget tudott teremteni a szorosan vett iskolai munkán kívül is, 
hiszen sok-sok tanulmányi és szabadidős kirándulást is szervezett.

Ennyi idő távlatából bátran kijelenthetjük, hogy iskolánk tanári testü-
letének meghatározó és kiemelkedő egyénisége volt.

Távozása úgy gondolom, és ezt osztálytársaim nevében is mondhatom, 
véglegesen lezárt egy fejezetet az életünkben, ám egy szép korszak zárult 
le. Egyéniségéből, személyéből, igaz emberségéből kisugárzó fénye egy örök 
életre fénysugárként ad reményt életünk tengerén.

Őszinte tisztelettel:
az 1968-Ban végzett 8.B osztály

Faültetők
Elkészült, és a ligeti kápolnában he-

lyezték el azt a táblát, amelyen annak a 16 
személynek a neve olvasható, akik 2012 
tavaszán a stációk mellől kivágott fák 
helyébe saját költségükön újat ültettek, a 
világháborúkban elesett családtagjaikra 
emlékezve. Dicsőségüket megőrzi az idő 
és az emlékezés.

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fi-
ókkönyvtára 2013. július 29-től augusztus 
20-ig ZÁRVA tart.

Nyitás: augusztus 21-én, szerdán.

Nyári leértékelésünk augusztus 1-én elkezdődik!!!
P Ó L Ó ,  T R I K Ó ,  N YÁ R I  R U H A :  - 2 0 %

FA R M E R  T E R M É K E K :  - 3 0 %
E G Y E S  N YÁ R I  R U H A D A R A B O K :  - 5 0 %

Az akció minden korosztályra vonatkozik!
A kedvezmény a feltüntetett árból jön le!

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL! Keresd a ffacebook-on is a Menő 
Manó-t! Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 186.
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Felkerestem a képviselőket

Érte már olyan vád lapunkat, hogy minden 
számunkban a képviselők „folynak a csapból is”. 
Megpróbáltuk megfordítani a témát. Most el-
lenkezőleg, nem róluk írunk, hanem azokra irá-
nyítjuk a reflektort, akik felkeresik őket.

– Mikor vannak a képviselői fogadóórák?
Kosik Dénes (KD): Havonta meghatározott időpont-

ban, minden 2. csütörtökön, ez alól a nyári szünet (július 
és augusztus) a kivétel.

Mihálffy Béla (MB): A jogszabályok értelmében ha-
vonta legalább egy alkalommal kell tartani, plusz évente 
egy lakossági fórumot is. Nálam ez havonta minden 2. 
hét szerdája, 16.30–17.30 között.

– Átlagosan hányan jelennek meg a fogadóórákon? 
Mennyire élnek a lakosok ennek lehetőségével?

KD: Átlagosan, alkalmanként öten-hatan, de gyak-
ran járok Sziksóson, Subasán, engem ott kérdezgetnek 
fogadóóráimon kívül is.

MB: Sokat vagyok az emberek között. Az utcán, 
egyéb helyeken megállítanak, megszólítanak, így a foga-
dóóráimon átlagban 1-2 ember jelenik meg.

– Mikkel állnak elő az emberek ilyenkor?
KD: Általában kérdéseket fogalmaznak meg, a pana-

szok ritkábbak, sokszor vetődnek fel útjavítással, vízelve-
zetéssel kapcsolatos problémák.

MB: Minden alkalmat megragadunk a lakossággal 
való kapcsolatra, a felmerülő igények meghallgatására, 
a dorozsmai rendezvényeken, óvodákban-iskolákban, 
kiállításokon, de szinte akárhol. A felmerült kérdések ál-
talában ezek működésszerű gondjaihoz kapcsolódnak, 
illetve majdnem felsorolhatatlan, mivel annyira sokrétű 
dolgokkal közelítenek felénk. Sokszor ezek tipikus dol-
gokkal – a közlekedéssel, a buszjáratokkal, a gyomirtá-
sokkal – kapcsolatosak.

– Mennyire konstruktívak ezek a felmerülő kérdések? 
Foglalkozik-e az egyes ember Kiskundorozsma nagyobb 
intézkedést igénylő, vagy beruházást érintő problematiká-
ival, vagy gyakoribb a személyes jellegű megkeresés?

MB: Húsz éve már folyamatosan foglalkoztatták a 
lakosokat olyan igények, amelyek még képviselőségemet 
jóval megelőzően is terítéken voltak, úgymint a Jerney-
iskola sportpályája, az Orczy-iskola udvara, a Liget álla-
potának anomáliái, az István utca–Tas utca közötti ke-
rékpárút, vagy a buszvárók, vagy egyes utcák úttestének, 
vagy járdáinak burkolatának állapota. De ide sorolhatjuk 
a stációk állapotát, a buszok menetrendjének változta-
tásának, elérhetőségének, vagy az egyes buszjáratok út-
vonalának, sőt befogadóképességének problematikáját. 
Elmondhatjuk talán mindketten, hogy ezekre orvoslást 

találtunk, ezek a gondok már csak ritkán, vagy egyáltalán 
nem kerülnek terítékre. Éppen nemrégen oldódott meg 
a sziksósfürdői buszvégállomás várójának elkészítése 
is, amely régóta fájó pont volt az ottani lakosoknak és 
fürdővendégeknek egyaránt. Az utcákon jártamban az 
emberek inkább magánjellegű problémáikkal állítanak 
meg. Gyakoribb a szociális helyzettel kapcsolatos igény, 
amelyre hangsúlyozom: személyes gondokat mi, képvi-
selők, saját eszközeinkkel nem tudunk orvosolni. Sem a 
részönkormányzati, sem a képviselői alapból sajnos nem 
tudunk az egyes embernek segítséget nyújtani, de min-
dent elkövetünk, hogy vagy a megfelelő szociális fórum-
hoz – önkormányzati irodák stb. – irányítsuk őket, vagy 
személyesen megkeresünk mi olyan szolgáltatókat, pl. 
Városüzemeltetési Kft., amelyektől segítséget igénylünk. 
Ilyen volt pl. a fűtési szezonban a tűzifával való ellátás a 
rendkívül szorult helyzetben lévők megsegítésére. Gya-
kori a bejelentés a szomszédsággal való nézeteltérések, 
vitás kérdések rendezésének igényére. Közterületen tör-
ténő fakivágási javaslatokra. A fogadóóráinkon a Kiren-
deltség képviselője is rendre jelen van, helyben reagálhat 
a rá tartozó kérdésekre. Minden bejelentést megfelelő-
en dokumentálunk, sőt jegyzőkönyvezünk, és az egyes 
szakirányú intézményekre, szakhatóságokra tartozó 
gondokat azonnal továbbítjuk ez irányba.

KD: Jó néhány témakör állandó az én körzetemben 
is: az utak-utcák állapota, a közterületek vízelvezetése, 
mindig van, aki ezzel látogat meg. Az eltelt 3 év alatt 
közel 38 millió Ft-ot költöttünk ezek rendbehozata-
lára, valamint a gyom- és parlagfűirtásra szintén sokat 
áldoztunk. Elmondhatjuk, hogy a dorozsmaiak nem 
zúdítanak ránk megoldhatatlan kéréseket, kérdéseket. 
Extremitások persze adódnak, volt, hogy valaki felke-
resett azzal, rendkívüli sürgősséggel változtassuk meg a 
Nagybani Piac nyitvatartási rendjét(!), mert igazodnunk 
kellene a saláta érési idejéhez, ami őt személyesen érinti, 
mivel nem tudja eladni… Ezért egy vasárnap reggel, ott-
honomban keresett meg. Az ilyesfajta megkereséseket 
is teljes komolysággal kell kezelnünk, mert az az ember, 
hivatalosan, képviselői mivoltomban várt tőlem intézke-
dést. Tudni kell ezeket a dolgokat helyén kezelni és még 
az ilyenekre is teljes komolysággal reagálva szakszerű 
magyarázattal ellátni a folyamodót. Mert ez a dolgunk.

– Milyen arányban képesek megfelelni az elvárásoknak, 
kezelni a felmerülő problémákat?

KD: Talán nem túlzok, ha ezt kb. 80%-os eredmé-
nyességgel nyugtázhatom, vagy oldhatom meg.

MB: A szegedi városvezetésben, a Közgyűlés munká-
jában bizonyos kettősséget érzek a képviselt érdekek elő-
terjesztése, végrehajtása, eredményessége tekintetében. 

Ezek politikai vonzatú dolgok, amibe itt és most nem 
szívesen megyek bele. Nem akarok a helyi munkámba 
politikát vinni. De a dorozsmaiak vonatkozásában is 
nagy kettősség, részint ami a tősgyökeres, részint ami 
a betelepült, de szintén teljes jogon dorozsmai lakosság 
gondolatait, szándékait és őket érintő problémákat illeti. 
Más és más dolgok jellemzik e két réteg nézeteit Do-
rozsma sorsát illetően. Láttuk ezt pl. korábbi, a Dorozs-
ma függetlenítését célzó lakossági igényeknél végzett 
felmérésünk kapcsán. Mindkét fél egyfajta értékrendet 
képvisel. A Kosik úr jelezte 80% azért is nagy dolog, mert 
a Szegedi Közgyűlés „politikai kétarcúsága” miatt még 
határozottabban kell dolgoznunk, hogy az ügyek „át-
menjenek”. Ezért bizony elég sok manőverre van szükség. 
Viszont a sokak által igényel, felvetett, ostromolt munka-
helyteremtés helyzetére nem tudunk megoldást találni. 
Ez meghaladja a kompetenciánkat. Erre akkor adódna 
tényleges lehetőség, ha Dorozsma önálló, Szegedtől füg-
getlen település lenne. Ám úgy látszik, az erre irányuló 
szervezett próbálkozások nincsenek meg, kudarcot val-
lottak. Ezt mi nem befolyásolhatjuk. Szélmalomharcot 
vívunk még a Dorozsmán mai napig fennálló, az ösz-
szeférhetetlen, agresszív személyek eltávolítására, gondo-
zásba vétele ügyében indított próbálkozásaink terén is 

– mindenki előtt ismertek ezek az emberek és problémák. 
Mi megtettük az ezzel kapcsolatos intézkedéseinket, be-
terjesztéseket, „elmentünk a falig”, de a szakhatóságok 
bonyolult útvesztőiben az egymásra hárított kompe-
tenciák kérdéskörében nem vagyunk illetékesek dönteni. 
Magam is találkoztam már extremitásokkal, amikor egy 
lakosunk azzal az igénnyel lépett fel teljes komolysággal, 
hogy szedjük fel a stációk nemrég elkészült keramittégla-
burkolatát, és tartánpályát építsünk ki rajta, mert neki 
és a lakosságnak futópályára van szüksége, melyhez az 
adott ligeti környezet a legmegfelelőbb…

– Mennyire érzik sikeresnek tevékenységüket?
KD: Sok pozitív visszajelzést kapunk, de akadt pár 

negatív észrevétel is a három év alatt. Amikor elvállaltuk, 
tudtuk, hogy ez egy folyamat, aminek nincs konkrét ele-
je és vége. Véleményem szerint elindultunk egy jó irány-
ba, de az eredményességet a ciklus végén a dorozsmaiak 
döntik el, valóban így volt-e. 

MB: Kettőnk együttműködése kiváló. Sokat dolgo-
zunk Dorozsma érdekében, szeretnénk bizonyítani, hogy 
2010-ben jól választottak a ránk voksolók. Ennek rendel-
jük alá a munkánkat, időnket, és megköszönöm amit az 
elmúlt három év alatt a dorozsmaiak számunkra nyújtot-
tak. Elégedettek akkor lehetünk, ha a dorozsmaiak közös-
ségként tudnak egymással és velünk is együttműködni.

tóth györgy

Közbiztonsági tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy polgárőrségünk pályá-
zaton nyert a „100x100 település biztonsága” projekt meg-
valósítására. Ennek keretében elkezdtük a SZEM (Szom-
szédok Egymásért Mozgalom) újraélesztését, szervezését. 
Várjuk az utca bizalmasok jelentkezését a polgárőrségnél 
(Tímár Lajosnál vagy a 30-621-6254-es telefonszámon).

A program keretében, járőrözéseink szaporítása 
mellett, éjjeli és nappali szolgálatainkat kiterjesztettük a 
külterületekre (Sziksóstó, Subasa és Öreghegy) valamint 
a tanyavilágra is.

Bűnmegelőzési tanácsok:
Házalókat, táskából áruló személyeket ne engedje-

nek be otthonukba, ne vásároljanak tőlük.
A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként be-

mutatkozóktól kérjenek fényképes igazolványt (rendőri in-
tézkedés esetén kérhetik a igazolvány, jelvény felmutatását).

Utazás során tömegközlekedési eszközökön fokozot-
tan figyeljenek értékeikre, irataikra.

A kaput, bejárati ajtót mindig tartsák zárva, akár ott-
hon tartózkodnak, akár nem.

Alakítsanak ki jó kapcsolatot szomszédaikkal, mér-
jék fel, kik azok, akikhez probléma esetén fordulhatnak.

Bizalommal kérhetnek segítséget a környezetükben 
dolgozó rendőröktől és közfeladatot ellátó személyektől 
(körzeti megbízott, védőnő, mezőőr, vadőr, polgárőr, egy-
házi személyek).

A mezőgazdasági területeken gépeket, betakarított 
termést ne hagyjanak őrizetlenül.

Fordítsanak nagyobb gondot az állatállomány vé-
delmére, az ólak, istállók megfelelő zárására.

Esti órákban a megfelelő világítás zavarja a bűnel-
követőket, javasoljuk például a mozgásérzékelős lámpák 
felszerelését.

A porta védelmét nagymértékben segítik a házőrző 
kutyák, akik elriasztják a nemkívánatos látogatókat, tar-
tásukkal kapcsolatban azonban tartsák be a helyi önkor-
mányzat rendelkezéseit.

A lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék 
figyelemmel, az ismeretlen autók rendszámát írják fel.

Alkalmi munkára csak megfelelő hatósági engedély-
lyel rendelkező személyeket foglalkoztassanak.

A kábítószer-probléma sajnos a tanyavilágot sem 
kerüli el. A környezetükben észlelt gyanús ültetvényekről, 
az elhagyott tanyák körül rendszeresen feltűnő idegenek-
ről tájékoztassák a körzeti megbízottat vagy a polgárőröket.

Polgárőrség
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 nemzetiségi naP
Időpontja: augusztus 19-én
10 órától gasztronómiai különlegességeket kóstolhatnak 
meg a Faragó térre kilátogatók: a jellegzetes török bulgurt, 
a szerb konyha különlegességét a bácskai kondástálat, 
vagy a romás székelykáposztát! 
Műsor:
15 órától Karate bemutató
16 órakor a Smyrna zenekar (autentikus görög-török zene) 
koncertje, arcfestés és lufihajtogatás Pepi bohóccal
Helyszín: Faragó tér

 augusztus 20-i ünnePi megemlékezés

10 órakor Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 
Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltsége 
előtti dísztéren
Ünnepi beszédet mond: Mihálffy Béla önkormányzati 
képviselő
Verset mond: Vass József
Kérjük a civil szervezeteket, hogy augusztus 2-ig jelezzék 
koszorúzási szándékukat!

 faragó nap
Helyszín: Faragó tér
Időpontja: 2013. szeptember 7-én
Program:
Kakasfőző-verseny 10 fős csapatok részére. Kakast csak 
dorozsmai csapatok részére biztosítunk! 
Nevezési díj: 100 Ft./csapat/fő. 10 főként 5 kg kakas jár! 
Asztalokat és padokat korlátozott számban tudunk biz-
tosítani! Az asztalokat, padokat és a kakast a helyszínen 
reggel 8 órától lehet átvenni! Eredményhirdetés 16 órakor, 
független szakmai zsűri dönt. Fődíj: 40 ezer Ft értékű 
vásárlási utalvány!
Jelentkezni augusztus 20. és 30. között a művelődési 
házban személyesen vagy a 463-112-es telefonszámon!
Színvonalas programok, büfé, édesség, zene, szórakozás.
A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatható a Dorozs-
mai Szélmalom!

 vásár
Augusztus 21-én 9-11 óráig, 29-én 9-15 óráig, szeptem-
ber 3-án 9-11.30-ig.

2013. augusztus 5. és 18. kÖzÖtt
a művelőDési ház zárva tart!

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.
Tel.: 62/463–112, 20/954–2124
www.dorozsmaimuvhaz.atw.hu

programok 
a művelődési 

házban

ProgramaJánló Fellélegezhetünk? 
lélegzethez sem jutunk!

„Sajnos nem. Egyelőre biztosan nem. Ugyanis meg-
érkezett Völner Pál levele Szeged Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infrastruktúráért felelős államtitkára a polgármester áp-
rilis 11-i levelére válaszolva május elején megírta: ’Nem 
célunk újabb díjmentes szakaszok kijelölése a gyorsfor-
galmi úthálózaton, hanem a jelenlegi díjszedési rendszer 
alapvető átalakításával egy igazságosabb, a használó és 
szennyező fizet elv alapján működő rendszert kívánunk 
mielőbb hazánkban is megvalósítani.’

A levél világos, a szándék üdvözlendő.”
Mindezt még 2011-ben írtam a Dorozsmai Napló 

hasábjain.
Azóta rengeteg dolog történt: viharos, hófúvásos tél, 

forró, aszályos nyár, óriási víztömeg a Dunán, de valahogy 
a környezetvédelmi és egészségügyi szempontok csak 
nem akarnak előtérbe kerülni a közlekedési kormány-
zatnál. A tiltakozások ellenére beszüntette működését 
városrészünk vasútállomásán a RO-LA kamionszállító 
cég is, így a kamionok szabadon döngethetnek útjain-
kon. Mi, dorozsmaiak pedig – immáron átépített, kiváló 
minőségű – úton mehetünk az „ufós” körforgalomnál 
balra, majd jobbra fordulva a 47-es úton továbbra is Al-
győ–Hódmezővásárhely irányába. Ja, majd elfelejtettem: 
megszűnt a 4 napos autópálya-matrica is, az autósok vá-
lasztási lehetőségeinek megkönnyítése érdekében. Vagy 
vesznek 10 naposat, vagy a mellékutakon próbálkoznak. 

A kamionok nem is választhatnak: hála Istennek, kitiltot-
ták közlekedésüket Szeged belvárosából.

„A nagy csinnadrattával átadott – Szeged te-
hermentesítését szolgáló, szerintem elkerülő útként is 
funkcionáló – M43-as pálya avatásánál fel sem merült, 
hogy valamit tenni kellene a Baja–Békéscsaba közötti 
forgalommal, illetve Szeged belterületi útjainak teher-
mentesítése érdekében. A témának nem csak érzelmi, de 
gazdasági vetülete is van: a Szegedre így rázúduló – nem 
kamionos – átmenő forgalom kárát a helyiek nyelik le, a 
szó szoros értelmében is káros anyagok formájában, 
de útjaink romlása, tönkremenetele kapcsán is. Saját 
életünk, egészségünk, ésszerű közlekedésszervezésünk 
lokális és regionális megvalósítása legyen a cél!” – foly-
tattam akkor.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője a na-
pokban – a személyautókra vonatkozó e-útdíj kapcsán 

– bejelentette: a használatarányos útdíj-fizetés esetleges 
kiterjesztésére nincs kormányzati szándék vagy terv, 
ilyen döntésnek még csak az előkészületei sem folynak.

Az egyik környezetvédő szervezet felmérése szerint 
évente 2000 szegedi embertársunk halálában játszik 
döntő szerepet a járművek által keltett – légzőszerveket 
súlyosan károsító – szálló por.

Akkor, hogy is van ez?

szentes Bíró Ferenc

készüljön fel, úgyis fizetni fog!
Ismert: a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2013. 

évi CXXIII. számú törvény hatására megemelkednek 
többek közt a banki tranzakciós díjak: a folyószámla-
átutalások esetében a jelenlegi kettőről három, míg 
a készpénzfelvételnél háromról hat ezrelékre növelik a 
tranzakciós illetéket, az utóbbi esetben pedig eltörlik a 
hatezer forintos plafont is. A kormány intézkedéseinek 
bejelentése után nem sokkal a nagyobb bankok már 
közzé is tették módosított tarifatáblázatukat, amelyek-
ből kiderül: a pénzintézetek egytől egyig áthárítják ügyfe-
leikre a megemelt sarcot. Habár a törvény bünteti, ha az 
adót a bankok áthárítják ügyfeleikre, hiszen elvileg csak 
akkor módosíthatnák a számlaszerződések feltételeit, ha 
nem változtatnak a számlázás módján és új díjat sem 
vezetnek be, mégis többe fog kerülni a bankozás szep-
tembertől. Miért is?

Megkérdeztem számlavezető bankomat arról, ők 
vajon milyen fondorlattal fizettetik meg ügyfeleikkel, te-
hát velem is, megnövekedett költségeiket. Mint kiderült, 
a készpénzfelvételek és átutalások után ugyanannyi díjat 
kell továbbra is fizetnem, viszont emelkedik a számlave-
zetési és a kártyahasználati díj. Megemlítik még, hogy a 
költségcsökkentés érdekében érdemes a bankkártyás 

vásárlásokat előnyben részesíteni. Ja, és akciós hitelfelvé-
telre is buzdítanak.

A számlán heverő pénz szeptembertől tehát még ak-
kor is elinflálódik, ha hozzá sem nyúlunk. Ez első körben 
egyszerűen nevetséges. Második körben pedig kataszt-
rofális következményekhez vezethet, és emberéleteket 
fog tönkretenni. Mi lesz a már eleve egyre inkább apadó 
lakossági megtakarításokkal? Miért apad és apad a már 
eleve többször megadóztatott jövedelem, és miért kell 
egyáltalán adót fizetnünk azért, hogy ha el szeretnénk 
költeni a pénzünk egy részét? (Egyébként pedig nem erről 
szól az amúgy is irgalmatlanul magas ÁFA?)

Mivel a bankszámla gyökeresen az életünk részévé 
vált, megszüntetése nagyobb bonyodalmakhoz vezetne, 
vagyis a megemelt számlavezetési és kártyahasználati 
díjat muszáj lesz megfizetnem. Sajnos nem tehetem azt, 
hogy bemegyek a bankfiókba, és „adják ide a pénzem 
és felejtsük el egymást” jelszóval felbontom a szerződést. 
Azt azonban kiszámoltam, mikor járok jobban: ha szám-
lán tartom a pénzösszeget, vagy ha szinte teljes egészé-
ben felveszem és készpénzben tartom. Számomra és 
mindazok számára, akik egy hónapban keveset utalnak 
és sokszor fizetnek készpénzben, az utóbbi alternatíva 
tűnik olcsóbbnak. Ugyan nem „fial”, nem mintha eddig 
azt tette volna: a számlán lévő összeg után járó nevet-
séges, filléres összeget, amelyet kamatnak mernek ne-
vezni, amúgy is elvitte a kamatadó és az egyéb terhek. 
Minderről ismét megkérdeztem a bankom, válaszuk lényege: 
minden ügyfelük saját döntése, hogy hogyan alkalmazzák 
a lehetőségeket, amelyekkel csökkenteni tudják a költségeiket.

De legalább ezúttal nem próbáltak meg megint hi-
telt rám tukmálni.

soMogyi gáBor
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gyuris imre tanár úr tavaly óta nyolcvankodhat

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály: Második ének)

Gyuris Imre tanár úr 1932. január 22-én téglaverő, 
napszámos család negyedik fiúgyermekeként Szegeden 
született. Már az óvodában is énekelt, dalolt. Az iskoláit 

– téglavető szüleivel, tavasztól őszig együtt vándorolva – 
Kecel és Kiskőrös környéki iskolában is végezte. Mindig 
ott, ahová a mélyen vallásos családot a munka szólította. 
Dorozsmán a vasárnapi diákmisén már a kántor mellett 
énekelt a jó hangú kisfiú. Meghatódva mesélte, hogy eb-
ben az időben torokgyíkot kapott. A kis beteget gyógyí-
tó orvos bevallotta édesanyjának: ő már nem tud segí-
teni, talán valamelyik javasasszonyhoz forduljanak, aki a 
népi gyógyászat csodás medicináival talán segít. A kúra 
eredményt hozott: drága szüléje petróleumba mártott 
lúdtollal sikerrel kezelte a gyulladt torkot. 

A nyolc elemi elvégzése után – bár próbaidős ko-
vácsinas is volt – édesapja inkább Vitéz Gyuris Ferenc 
kocsmáros vejéhez adta lakatos inasnak. A szakma kita-
nulása után – mivel Dorozsmán nem talált az 1949-es 
években munkát – Budapestre került. Kőbányai szállá-
sáról kerékpározott naponta egy-egy autóbusz szélár-
nyékában Ferihegyre, ahol a repülőtér átépítésén dolgo-
zott egy évig. A jó képességű és kiváló hangi adottságú 
fiatalember Kalocsán szerezte meg 1950-ben – egy éves 
katonás képzés keretében – szakérettségijét. Kötele-
ző „felajánlásként” az iskola tanulói egy hetet dolgoztak 
Dunapentele felépítésében. Az ingyenmunkára további 
egy hetet ráfejelő fiatalember – életében először – a Ba-
latonon üdülhetett jutalomból. 

Tanárai az iskola kórusában már ekkor felfigyeltek 
szépen zengő basszbariton hangjára. Ám ekkor még ki-
váló orgánumát „csak” műsorvezetésre, konferálásra ér-

demesítették. Rövidesen felvették a Szegedi Tanárképző 
Főiskola történelem – magyar szakára, amelyet kérésére 

– a tanszékvezetőnél tartott személyes ének-meghall-
gatása után – ének–történelem szakra módosíttatott. 
Hangfekvése – amelyet a mai napig képez és gondoz – 
talán ekkor alakult ki és azóta is változatlanul zeng.

Az 1951–54 közötti főiskolai évek alatt Kézdi Er-
zsébet magántanulója volt, a főiskola kórusában szólót 
és duetteket énekelt Erkelt és Verdit tanult. A három 
hónapos katonai szolgálat alatt is a tiszti klubokban és 
a katonai táborokban énekelt. A Szegedi Konzervatóri-
umban Kutrucz Éva tanítványa lett 1953-tól, ám fél éves 
képzés után – mivel Kiskunfélegyházára került tanítani 

– egyre kevesebb ideje maradt a szegedi tanulmányokra. 
Kiskunfélegyházán nyilvános szerepléseket vállalt, hang-
jára a kecskeméti színház is felfigyelt. Barátaival 1954-ben 
Budapestre indult a híres 6:3-as angol–magyar vissza-
vágójára. Ám Ő Dr. Molnár Imre professzornál kötött 
ki a Zeneakadémián: csak be kellett iratkozni, azonnal 
felvették. Ám a négy éves tanulást már nem vállalhatta: 
szívét már elrabolt eljegyzett menyasszonya Marika. No 
meg nem is volt az akkori művészélet összeegyeztethető 
erkölcsi és életfelfogásával. 

Házasságuk 1955. decemberére datálódik, frigyük-
ből – amely 58 éve szeretetben és békességben tart – 
két fiuk és egy leányuk született. Különlegesen szép 
hangját 1958–62 között a Liszt Ferenc Zeneiskolában 
magánénekesként tovább csiszolta. A ’60-as években 
népdalénekesi diplomát szerzett, keresett előadómű-
vészként járta a környéket a tanítás mellett. Ám egy 
idő után lemondta a késő estébe, éjszakákba nyúló 
szerepléseket. 

– A tanár, a tanító mindig színpadon van. Fáradtan 
kimerülve nem lehet szerepelni tanítványaim előtt – mondta 
pedagógusi hitvallását.

Negyven éves tanári pályafutásából 38 évet Kiskun-
dorozsmán töltött, 1992 óta nyugdíjas. Szívesen énekel 
népdalt, műdalt, népies dalt, nótát, sláger- és nosztalgia-
dalokat, Petőfi Sándor költeményeinek megzenésített 

változatait, de Schubert és Schumann dalok és Verdi, 
Mozart és Erkel operaáriák is szerepelnek kedvencei kö-
zött. Szívéhez közel állnak Zerkovicz-Erdélyi Mihály-Seres 
Rezső dalai is, amelyekkel – többek között – Románi-
ában, a volt Jugoszláviában és Ausztriában is fellépett. 
Több mint 15 éven át énekelte egyházi ünnepeken a 
Passió Evangelista szerepét, de sok-sok éven át állandó 
felkérése volt egyházi esküvőkön Schubert, Ave Máriá-
jának avatott tolmácsolására is. A 70. születésnapjára pá-
lyatársai, barátai, művésztársai a Bartók Béla Művelődés 
Központban – a Közéleti Kávéház keretében – ünnepi 
műsort szerveztek. Fia – aki a Szegedi Nemzeti Színház 
kórusában énekel – külön meglepetésprogramot is 
szervezett szeretett édesapjának. Bánfalvi József felké-
résére 1994 óta tagja és aktív fellépője a Dr. Kikli Tiva-
dar Magyarnótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi 
Egyesületének. Büszkén mutatta az egyesülettől kapott 
díszes serleget és emléklapot, amellyel 2010. június 25-
én életművét ismerték el. 

A 2012-es, a Szegedi Ifjúsági Házban lebonyolított 
koncerten ünnepelte 80. születésnapját. Ezen a  ma-
gyarnóta-és operettdélutánon duettet énekelt Imre 
fiával, de Vajda Júlia operaénekessel is. Ebben az évben 
Szeged Városa Arany Plakett kitüntetéssel ismerte el 
énekművészi és tanári munkásságát. Készül a jövő év-
ben esedékes vasdiploma megünneplésére: egy Robert 
Schumann darabot, a két gránátost eleveníti fel a sok 
száz dalból, zeneműből, a széles repertoárból.

És hogy mire a legbüszkébb? Amikor kedvesen át-
köszönnek egykori tanítványai a másik oldalról: Ad-
jon Isten, Tanár Úr! 

Hát adjon az Isten minden jót, kedves tanár úr!

szentes Bíró Ferenc

Fellépés az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

Feleségével, Marikával
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mondják meg: nem így van?
Megmondom, kérem szépen, hülyének vagyok nézve. 

Már oly sokszor tapasztaltam ezt, hogy már az is meg-
fordult a fejemben, hogy talán tényleg meghülyültem. 
Bárhová is forduljak, bármit is csináljak, a dzsungelben 
vadászó éberségét meghazudtoló módon kell a legap-
róbb dologgal kapcsolatban is „nyitva tartani a szemem”, 
mert máskülönben lehúznak, átvernek, kirabolnak, be-
csapnak. Van, hogy már olyan rossz a helyzet, hogy ott 
késő bármit is tenni.

Ügyintézőország a neve hazánknak. A hivatalok és 
a bürokrácia minden apró, piszlicsáré dolog miatt ug-
ráltatja az állampolgárt, akinek így folyton rohannia kell, 
meg várakozni, sorban állni, regisztrálni, újraregisztrálni, 
magát igazolni, kérvényezni, de legfőképpen fizetni, fi-
zetni, fizetni, mindezt a büntetőjogi következményekkel 
való fenyegetőzés, a megbírságolástól, feljelentéstől és a 
kisemmizéssel való állandó fenyegetettségtől való állan-
dó rettegés tudatában. Valakinek mindig nyilatkoznod 
kell, mit csinálsz, mennyit keresel, mennyit költesz, miért 
költesz, hova fizetsz, mit birtokolsz, hova jársz, milyen 
háziállataid vannak, milyen járműveid vannak, hol nya-
ralsz, mit eszel, mit iszol, szeretnél-e családot, szeretnél-e 
gyereket, szeretnél-e építkezni, kiket látsz vendégül, 
hű vagy-e a kormányhoz, kinek az oldalán állsz adóügy-
ben. Ilyen engedélyt kell beszerezni, olyan okmányok 
szükségesek, erről igazolást kell kérni hét hatóság részé-
ről, arról csak akkor kapsz végzést, ha jogszabály-vál-
tozás miatt újrajárod a hivatali procedúrát. Bármit lépsz, 
engedélyhez kötnék, hogy legalább létjogosultságukat 
igazolni tudják. Emitt egy tízest kell fizetni, hogy a 
magát halálra unt ügyintéző lepecsételjen és aláírjon 
valamit. Amott egy húszast, hogy egyáltalán foglal-
kozzanak velem. Van sapka a fejeden? Akkor fizetned 
kell. Nincs sapka a fejeden? Akkor meg azért kell fizetned. 
Mondják meg, nem így van?

A szolgáltatások drágák, még az állami cégeké is, 
amelyek ráadásul balkáni színvonalúak, és évről évre 
egyre inkább romlanak. Mindenkinek nehéz: szolgálta-
tónak és fogyasztónak egyaránt. Az éttermeknek és ven-
déglőknek is nehezebb: áremelés helyett inkább egyre 
kisebbek az adagok, egyre ízetlenebbek. Jön a szokásos 
szöveg: „régebben több volt, finomabb volt, olcsóbb 
volt stb.”. Most meg? A hússzelet vékony, apró, olcsó 

alapanyagokból készülnek a fogások. A legolcsóbb íze-
sítő, a legolcsóbb szósz, a legolcsóbb zöldségek és a leg-
olcsóbb húsok felhasználásával készülnek, X gazdaságos 
akármi felhasználásával. A levesbe egyre kevesebb tészta 
jut, a főzelékbe egyre kevesebb zöldség. Ha az étel nem 
fogy el, újjá gyúrják össze a maradékokból, amelyek már 
több napot is álltak, egészen addig, amíg el nem fogy-
nak vagy már erős fűszerek hozzáadásával sem válnak 
fogyaszthatóvá, mert már azok sem képesek elfedni a 
büdös hús és a rothadó zöldség szagát. Gyorsfagyasztott 
ételek kerülnek a menüre, olajban agyonsütött, rágós, 
emészthetetlen mócsing pihen a tányérban. Vásárláskor 
természetesen a legolcsóbb portékát kényszerülünk 
választani, hiszen a drágábbat nem tudnánk megfizetni. 
Tudjuk jól, hogy mi van, illetve mi nincs a 300 forintos 
kilós párizsi rúdban, de nem tudunk mit tenni, normális 
felvágottra nem futja. Ha az állateledel többe kerül, mint 
a mi kajánk, akkor már lehet fogalmunk arról, mivel 
etetnek. Mégis megvesszük, már hozzászoktunk. Az 
évek során fokozatosan vesztették el kiadósságukat, jó 
ízüket élelmiszereink. Ma boltok polcain álló termékek 
ugyanazon az áron kaphatók, de kisebb mennyiségben. 
A literes olajos palackba már csak 9 deci fér, a táblás 
csoki vékonyabb lett 20 grammal, a zacskók és poharak 
már csak félig-negyedéig vannak megtöltve, az italok 2 
liter helyett másfeles kiszerelésben kaphatók. A drágább 
alapanyagok helyett olcsóbb, ízetlen vagy épp, hogy 
rossz ízű utánzatokkal próbálják a késztermékeket eladni, 
a húsban csak elvétve található hús, a sajtban csak kis 
mennyiségben található sajt, a tejben nem is tej van, a 
joghurt csak cukrozott lötty, és a koleszterinben, zsírban 
és cukorban elmerülő élelmiszeripari hulladékok színes 
és vonzó csomagolásban várják, hogy lemenjenek valaki 
torkán. Mondják meg, nem így van?

A tömegközlekedési eszközök igénybe vételére 
legfőképp azok szorulnak rá, akik nem engedhetik meg 
maguknak az autót. A főként dolgozni és iskolába járók 
utaztatása mellett a tömegközlekedésnek az is a lényege 
lenne, hogy csökkentse az autózással járó környezet-
szennyezés mértékét és enyhítsen a túlzsúfolt forgal-
mon. Ehhez képest viszont mi tapasztalható? Horribilis 
viteldíjak és folyamatos áremelkedések, leépített vagy 
ritkított vonalak tömkelege, hónapról hónapra változó 

menetrendek. Ma a város különböző pontjaira több 
átszállással lehet csak eljutni, mint 5–10 évvel ezelőtt. 
Lassan már olcsóbb lesz elautózni a város másik pont-
jába, mint felszállni az odatartó buszra, villamosra. Így 
legyen az ember környezettudatos? Ugyan miért kellene 
nekem busszal járnom, ha van autóm? Mondják meg, 
nem így van?

Egy rossz mozdulat, egy gyenge, engedékeny pil-
lanat, és már kiforgattam saját magam a vagyonomból: 
mert végül sikeresen rám erőltettek olyan termékeket, 
amelyeket nem is akartam megvenni, amelyekre nincs 
is szükségem, amelyeket nem is tudok megfizetni, ame-
lyekért hitelt vettem fel, amelyekért a törlesztőrészletet 
nem is bírom fizetni, amelyek megvásárlása miatt a bank 
ráteszi a kezét a vagyonomra, amelyek miatt már friss 
kenyér sem jut az asztalra, amely bizonyos patkó mi-
att végül az egész ország elveszett (ahogy a mese szól).

Egy ország, benne hárommillió szegény, aki vagy 
munkanélküli, vagy pedig éhbérért dolgozik... ha lehet 
egyáltalán éhbérnek nevezni azt a jövedelmet, amely 
még az elemi önfenntartásra sem elég... rabszolgapénz 
ez, kérem szépen.

És hogy is van az az Ady-vers, A grófi szérün?
Nyár-éjszakán a grófi szérün
Reccsen a deszka-palánk
S asztag-városban pirosan
Mordul az égre a láng.

Éjféli hajnal, szörnyű fény ez,
Nincs párja, napja, neve.
Fut, reszket a riadt mezőn
Az égő élet heve.

Koldus, rossz álmú zsellér ébred,
Lompos, bús kutya csahol.
Az egész táj vad fájdalom.
S a gróf mulat valahol.

Szenes kalászok énekelnek
Gonosz, csúfos éneket:

„Korgó gyomrú magyar paraszt,
Hát mi vagyok én neked?”

„Mért fáj neked az égő élet?
Nincs benne részed soha.
Ne sírj, grófodnak lesz azért
Leánya, pénze, bora.”

„Ne félj, a tél meg fog gyötörni,
Mint máskor, hogyha akar.
Élethez, szemhez nincs közöd,
Grófi föld ez és magyar.”

S mégis, amikor jön a reggel
S pernyét fújnak a szelek,
A grófi szérün ott zokog
Egy egész koldus-sereg.

Siratják a semmit, a másét,
– A gróf tán épp agarász –
Érzik titkon, hogy az övék
E bús élet s a kalász.

Önök látnak ebből kiutat? Mert én nem. És biztos 
vagyok benne, hogy sokan mások sem. Vagy rosszul 
látom a helyzetet? Mondja meg akkor Ön: így van, vagy 
nem így van?

naszreddin hodzsa

anyák, ne sírjatok…!
Amikor a már nem gyerek (számodra örökre az) be-

csukja az ajtót. Úgy utoljára, olyan komolyan elmenően. 
(Azt hiszed.) Végigzakatol bőröndje az aszfalton, s te az 
ablaküveg mögött nézel utána, amíg az üvegfátyoltól 
elhomályosult szemmel a székre rogysz.

Elmegy hazulról, mert önálló életet akar élni, társra 
vágyik, aki már nem te vagy többé. A párja várja, és azt 
gondolod, a meggondolatlanság.

Öreges gyerekséggel most te vagy, aki védelemre 
szorul. Szétestél, álmaid a földön hevernek és házad 
homokvár. Visszagondolsz az első kézbe fogott téglára, 
amit megszületésére várva adtál tovább, és napról-nap-
ra emelkedett a fal, az otthonotok. Érte, neki, hogy ne a 
nulláról kezdje majd, mint ti annak idején.

Holnaptól az ebédlőasztal üres, jó a kis sámlin ülve 
a bögre tej, minek a nagy fazék, a felhajtás? Igaz, vigaszta-
lod magad: ez így helyes. A macska már el is löki magá-
tól a kölykét, ha megtanította enni és csatározni. Majd 
veled öregszik a ház, a bútorok, az üres kerti hinta, és 

benned hal a múlt. De egy napon nyílik az ajtó, visszajön, 
hozza a mosolygós unokádat, és amit elvitt tőled, az ál-
mod, hogy elfértek majd együtt, most kis időre, mert hát 
a sietség, a rohanó élet, visszahozza.

Anyák, ne sírjatok, mert a szívetekben itt marad-
nak örökké, és itt vannak mindig veletek a ti gondola-
taitokban. A homokvárra vigyázzatok, erő felett, mert 
mégiscsak azt akartátok, hogy ne a nulláról induljon a 
gyermeketek. Az író mondásában, hogy „aki elmegy, az 
kicsit nincs többé” ne higgyetek még akkor sem, ha igaz.

Anyák, ne sírjatok, mert ha más nem is, de odafent-
ről valaki felsegít, ha a tetőtéri lépcsőről lezuhantok, vagy 
a létráról ablakpucolás közben.

Anyák, ne sírjatok! Kiáltasz a visszhangzó házban. Ó, 
mi ez itt az arcodon? kérdezed félhangosan, miként egy 
félbolond… Á, de hiszen… Csak egy esőcsepp hullt le 
a fáról…

grandPierre cecília



XXIV. éVfolyam 7. szám   •   2013. júlIus 30. 7
K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

Augusztus 5. Havas Boldog- 
asszony ünnepe

Ez a Mária-ünnep eredetileg a Szűzanya római 
főtemplomának, a négy patriarchalis bazilika egyikének 

– Beata Maria Virgo ad Nives, ismertebb olasz nevén 
S. Maria Maggiore – fölszentelési évfordulója. Az ünnep 
idővel az egyházban is egyetemessé vált. A Müncheni-
kódex Havi Bódoganya, a Batthyány-kódex naptára pe-
dig Havi Boldog Asszony néven emlegeti.

A középkori Rómában szokás volt, hogy Mária-ün-
nepeken a S. Mária Maggiore-bazilikában mise közben 
hófehér rózsaszirmokat hullajtottak a hívek közé. Ebből 
keletkezett azután a templom elmondott eredethagyo-
mánya: egy gyermektelen, dúsgazdag jámbor házaspár 
templomot akart építtetni. Mária forró nyári éjszakán 
megjelent álmukban és tudtukra adta, hogy oda építsék, 
ahova másnap reggel hó esik. Ugyanezt az álmot látta 
Liberius pápa is. A hó az Esquilinus hegyére hullott, a 
templom fel is épült. Ez a legenda azután a Mária-ünnep 
már említett „havi” nevét is ihlette.

(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, részlet)

Juhász Gyula

A fekete Mária

Ősi templom árnyas szögletében
Századoknak füstje és pora
Lassan lepte be s ő mély sötéten
Néz jövőbe hét tőrrel szivében:
Magyarok Asszonya.
Háború és béke váltakoztak
És jött és ment nemzetek sora,
Nyarak búzát, telek havat hoztak,
Ő csak nézett, a Fiát karolva:
Magyarok Asszonya.
Hű zarándok messze, messze tájról,
A lábain országút pora,
Vigaszt várva hozzájött s a távol
Múltakból gyászt s jó reményt világol
Magyarok Asszonya.
S jöttem én is, e szomorú öltő
Bús magyarja, hű zarándoka,
Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
E dalt hozom, mint könnyét a felhő,
Te feketén is vigaszt derengő
Magyarok Asszonya!

Augusztus 15. Nagyboldog- 
asszony ünnepe

Augusztus 15-e Mária mennybevitele, magyar ne-
vén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja (vö. Kisasz-
szony napjával), egyben Magyarország Mária oltalmába 
ajánlásának emlékünnepe (ez utóbbit Magyarok Nagy-
asszonya néven az 1896. évi millennium óta október 
8-án külön ünnepként üli meg a katolikus magyarság). 
Ezért, meg azért is, mert az ünnep nyolcadába Szent Ist-
ván napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás 
után végre a falusi nép szusszanhatott egyet –, ez volt a 
magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka.

A krónikus hagyomány Szent Gellért püspök 
érdemének tudja be, hogy Jézus anyja magyar földön a 

„Boldogasszony” nevet kapta. A kutatók többsége meg-
egyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen 
egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódolatot 
aknázta ki ezzel a gesztussal a keresztény eszmék gyor-
sabb elfogadtatása érdekében. Azt azonban, hogy első 
királyunk ajánlotta volna országát az égi királynő oltal-
mába, amint az a köztudatban él, nem tarthatjuk elfo-
gadhatónak. István, aki a pápától kapott koronát, Szent 
Péter kegyelmébe ajánlotta Magyarországot.

Amikor azonban a pápák erre való hivatkozással 
akarták érvényesíteni hűbérúri jogaikat István utódaival 
szemben, azok igazítottak valamelyest a tényeken. Úgy 
íratták újra az államalapító legendáit, mintha nem Péter-
nek, hanem Máriának ajánlotta volna fel az országot. Az 
Árpád-korban mindenesetre Szűz Mária lett a magyarok 
legfőbb oltalma, a koronázó templomok, főpapi székes-
egyházak, számtalan monostor, búcsújáró hely és kisebb 
templom az ő égisze alatt állottak.

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium, részlet)

Juhász Gyula

Nagyboldogasszony

Holdas, nyári éjszakában
Hűs mezők ölébe fekve,
Messze tájon álmodik most
Ferenc József regimentje.
Magyar fiúk édes álma:
Szép leányok, szabad rónák,
Míg fölöttünk tiszta fényben
Tündököl a nagy mennyország.
S mintha ifjú homlokukra
Rózsa hullna, csillag szállna:
Őrködik az álmaikra
Magyarország Patrónája.

Augusztus 20. Szent István 
király ünnepe

Első királyunk a kereszténységben az István nevet 
kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresz-
tény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem 
részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszo-
rú, korona”. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a 
Kálmán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. 
Eszerint a szülés előtt álló Sarolt fejedelemasszony előtt 
álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt 
hozzá: „Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút 
fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona 
és királyság, és az én nevemet ruházd reá”. Hartvik a 
görög nyelvben járatlanoknak még a szájába is rágja a 
látomás értelmét: „az István nevet kapta… mert ami 
«István» a görög nyelvben, «korona» a latin beszédben.”

Noha a legfőbb királyi jelvény, a korona általában 
mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szent-
ség és közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulaj-
donított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A 
megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás 
emlegetni, hogy a hagyomány Szent István koronájával 

azonosította, sőt sokáig még a koronakutatók is úgy 
hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné 
lett volna. Györffy György mindmáig az ő személyéhez 
köti a felső, úgynevezett latin koronát, amennyiben fel-
tevése szerint az István fejereklyetartójából készült volna. 
(Koronánk készítésének helye és időpontja ma sem tisz-
tázott egyértelműen.) Magam a korona hagyományok 
megszentelte közjogi állásának és tiszteletének fő okát 
abban látom, amit a legenda is a szánkba rág, nevezete-
sen: Szent István és a korona a nevükben egyek. Hagiosz 
Sztephanosz „hungarus” magyarra, vagyis latinra fordítva 
szent koronát jelent, s mint ilyen lett a személy, később 
az ő nevét viselő tárgy a keresztény magyar államiság 
megtestesítője. Más szóval, a korona Sztephanoszt, első 
királyunkat, annak személyén keresztül pedig a minden-
kori királyt jelképezte. (A korona megszemélyesítésére 
a régi katolikus naptárban is találunk példát. A latin 
Korona, azaz „Koszorú” asszony és katona férje, Viktor, 
azaz „Győző” ókeresztény vértanúk ünnepét május 14-
én ülték meg régen. Jelképes kettősük neve ugyanazt 
a gondolatot fejezi ki, mint István királyé. A koszorú a 
győztesnek kijáró diadém, a korona pedig a királynak.)

(Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium, részlet)

Dévai árvákat láttunk venDégül
Egy hétig, július 22–28-a között árva gyermeket 

látott vendégül Kiskundorozsma. A Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház szervezésében a dévai Szent Ferenc Alapít-
vány Bőjte Csaba ferences szerzetes gondozásában lévő 
árvaházából tíz, 10 és 16 év közötti gyermek élvezte 
a dorozsmai kirándulás adta lehetőségeket. A gyereke-
ket a Bartók Béla Művelődési Központ Kettőshatár úti 
(salakos horgászvíz-menti) Alkotóházában helyezték el 
a szervezők. Számukra gazdag programot biztosítottak, 
melyben része volt az algyői , a mórahalmi élményfürdő-
nek éppúgy, mint a Herman Ottó horgászegyesület által 
biztosított horgászatnak, a Pacsika Emília által vezetett 
kézműves foglalkozásnak, hogy csak a legnépszerűbbe-
ket említsük. De bizonyára felejthetetlen élményt nyúj-
tottak a táborozási körülmények, s a gyermekek szép 
élményekkel telve utazhattak vissza Dévára, szeretettel 
gondolva a kiskundorozsmai nyaralás napjaira. 

tgy
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Furfangos 
táblák 2.

Egyszer megkérdezték a KRESZ-táblák jelentését 
azoktól, akiknek sohasem volt járművük és nem ismer-
ték a közlekedési szabályokat. Amint lentebb látható, 
nagyon érdekes válaszok is születtek...

Nem nyílik az ernyő Szabadtéri autómosó

Vigyázat, kerítés! Vigyázat, kígyóveszély!

Az utcában gyász van Szőnyegbolt

a Bükk-hegységben táboroztak 
a Jerney iskola tanulói

Június végén a Jerney iskola, valamint délvidéki test-
vérintézménye, a felsőhegyi Csokonai iskola 56 diákja 
vett részt hatnapos honismereti és turisztikai táborozá-
son Bükkszentkereszten. Odafelé úton megtekintettük a 
szolnoki szabadtéri Repülős Múzeum helikoptereit, sze-
mélyszállító és hadi repülőgépeit, majd az Egri Vármúze-
umban tettünk két és fél órás látogatást.

Másnap szemerkélő esőben látogattunk el Lilla-
füredre: megcsodáltuk az István-barlang cseppköveit, a 
Palotaszállót és a Szinva-vízesést. Erdei kisvonatra szállva 
alagúton keresztül, viadukton át, a Hámori-tó mellett za-
katolva utaztunk a Bükk mélyén lapuló Újmassára, ahol 
az őskohó és a vízerővel hajtott korabeli kovácsműhely 
megtekintése után a Kohászati Múzeumban a magyar-
országi vaskohászat történetével ismerkedtünk meg.

Harmadnap a diósgyőri várat jártuk be: láttuk a 
középkor szokásait, hiedelmeit bemutató panoptikumot, 
voltunk a korabeli pénzverdében, megnéztük a lovagok 
hadieszközeit bemutató kiállítást, háromszáz lépcsőt 
megmászva a várbástyáról az egész Miskolcot és a várost 
övező, erdőkkel borított mészkőhegyeket láttató pano-
ráma tárult a szemünk elé. Kora délután a hegyvidéki 
környezetben kialakított miskolci Vadaspark állatvilá-

gával ismerkedtünk, majd hegyvidéki túra következett, 
melynek során – némi sziklamászást követően – az 
őskori ember lakhelyébe, a Szeleta-barlangba is beme-
részkedtünk.

A negyedik nap nagyrészét a miskolctapolcai 
Barlangfürdőben töltöttük: Európában egyedülálló mó-
don, a hegy mélyében alakították ki a meleg forrás által 
táplált vízzel feltöltve a zegzugos járatokat, a termálme-
dencéket, az északi félteke égboltját bemutató termet, a 
mésztufa falról lezuhogó dögönyözőket, a vízfüggönyt. 
A kinti szabadtéren a kisebbek a gyermekmedence 
játékait próbálták ki, a nagyobbak az úszómedencét 
tesztelték, majd a strand jégkrém és jégkása árudájának 
készletét ürítette ki csoportunk. Vacsora után a leány 

„B-középünk” lelkes szurkolása közepette az ugyanitt 
vándortáborozó budapesti középiskolások focicsapatát 
páholták el 2:0-ra fiaink.

A következő napon ízelítőt kaphattunk a hegyvi-
dékre hirtelen lecsapó, jégesővel kísért nyári zivatarból. 
A vihar elültével a helyi őslakos szlovákság Üveghuta 
Múzeumát néztük meg. Ebéd után mintegy tíz kilomé-
teres hegyvidéki túra során Bükkszentkeresztről a fenn-
síkon át, a fehérkőlápai turistaház érintésével, később a 

szerpentineket levágva hatalmas bükkösökön keresztül 
ereszkedtünk le Lillafüredre, majd este a tábortűz mel-
letti éneklés zárta a napot.

Az utolsó napon bükkszentkereszti sétánk során el-
látogattunk az országos hírű „füvesember”, Szabó Gyuri 
bácsi Gyógynövényházába, aztán – már a tábor ebéd-
lőjében – sor került az eredményhirdetésre: a táboro-
zás során látottakból-hallottakból összeállított szellemi 
vetélkedőt holtversenyben, maximális pontszámmal 
a hatodikos jerneys, illetve a csokonais fiúk nyerték, de a 
hatnapos szobarend versenyben mindenkit győztesnek 
hirdetett ki a zsűri, amiért külön dicséret valamennyi 
szoba diákcsapatának!

A fenti programok mellett bőven volt alkalom 
a tábor területén a játékra, sportra: esténként nem 
nagyon kellett álomba ringatni senkit sem. A táborozás-
ról készült képek megtekinthetők az iskola előterének 
vitrinjeiben, CD-n kölcsönözhetők a portáról, továbbá 
letölthetők a Jerney iskola honlapjáról is.

Az immár 15. nyári táborozásunkat Kosik Dénes 
és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők támogatták, 
köszönjük!

Jerney iskola

Dorozsmai trafikkörkép
Nagy várakozás előzte meg a trafiktörvény gyakor-

lati végrehajtását. A pályázat kiírásakor már megjelentek 
a sajtóban a találgatások és a „jóindulatú” jóslatok arra 
vonatkozóan, hogy kik fogják megnyerni a pályázatokat, 
milyen ellátási nehézségek várhatók, és 40 ezres nagy-
ságú munkanélküliség növekedést prognosztizáltak az 
eddig dohányt értékesítő boltok bezárása ill. értékesítés 
megszűnése miatt.

Ismeretes, hogy az országban összesen 5297 trafik 
nyitására van lehetőség – Szegeden 86, míg Kiskundo-
rozsmán 5 darabra.

Dorozsmán eddig kb. 15–16 helyen lehetett (élel-
miszerboltokban, vendéglőkben, trafikokban, hírlapbol-
tokban) dohányárut vásárolni. Ismereteink szerint ma-
ximum három helyen dolgozott a tulajdonos, másutt 
alkalmazottak dolgoztak a boltokban. Mivel a boltoknak 
nem ez volt a fő profilja, ezért a foglalkoztatott létszám 
a dohányárúkra jórészt kalkulálható sem volt. Szegeden 
dohányárút trafikok, hírlappal együtt és ajándékkal együtt 
kerültek árusításra. Az idős, rokkant trafikosok többségében 
már eltűntek. Alkalmazottak végezték ezt a hosszú nyitva tar-
tással járó, fárasztó munkát (10-12 órás munkaidő).

A jelenlegi helyzet az öt bolt viszonylatában létszám, 
nyitva tartás, árbevétel szempontjából egyszerűen nem 
összevethető a korábbi állapotokkal. A korábbi árbe-
vétel a boltok többségében nem ebből adódott. Ezért 
nehéz volt a pályázatok során üzleti tervet készíteni, 
ugyanis a tervezett nyitva tartás függvényében lehetett 
a létszámot, bért, járulékokat, bérleti díjat, on-line pénz-
tárgép költségét stb. megtervezni. A bevétel egyáltalán 
nem volt pontosan tervezhető. Ezért a 3-4 millió Ft-os be-
ruházás, árukészlet, választék és a más tartható árúk isme-
rete nélkül nem túl kecsegtető volt a várható eredmény.

A öt közül háromban a dohányválaszték mellett 
ital, kávé, hírlap is kapható. Egy bolt csakis kizárólag do-
hányárút fog forgalmazni, mert a szomszédos üzletben 
minden más kapható. A nyitva tartás kedvező, mert 
reggel 6-7 órai nyitás és 19- 21 órai zárás tapasztalható.

Ami a létszámot illeti, egy boltban négyen (a tulaj-

donosok családi vállalkozása), a másik kettőben hárman, 
míg kettő boltban 2-2 alkalmazott dolgozik. Így össze-
sen jelenleg 12–14 fő dolgozik a dohányboltokban. Ezzel 
szemben eddig ismerten a dohányt is áruló élelmiszer-
boltok közül 2 embert bocsátottak el a dohányforgalom 
bevételkiesése miatt.

Ami a választékot illeti, több mint 100-féle dohány-
árú között lehet válogatni, borsos áron.

Kiskundorozsmai tapasztalataink nem támasztják 
alá azt a hisztériát, amelyet a médiumok ebben a témá-
ban előzetesen keltettek az ellátási zavarok és a felszaba-
duló munkaerő vonatkozásában.

Nyilvánvaló, hogy kevesebb helyen lehet cigarettá-
hoz jutni, és kérik a fiataloktól a személyi igazolványt. 
Tény, hogy a perifériákon és késő éjjel nem lehet dohány-
áruhoz hozzájutni. De az egészségesebb társadalom 
kialakítása, leszoktatás érdekében ez a megfogalmazott 
célok között szerepelt (a korai érszűkület, gége- és tüdőrák, 
szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása érdekében).

tíMár l.

szemétgyűJtés
A Szegedi Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. 

és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. közösen 
rendezte meg hulladékgyűjtési akcióját. Az idei meghir-
detett versenyben igen szép eredményt értek el a Csong-
rád megyei bölcsődések, óvodások és iskolások. 22 ka-
mionnyi hulladékot gyűjtöttek össze, PET-palackból is 
5 tonnát szedtek össze, ami igen tekintélyes mennyiség. 
Pénzjutalommal és utalvánnyal jutalmazták a legügye-
sebb iskolákat, óvodákat és bölcsődéket.

Kiemelkedő eredményeket értek el a kiskundo-
rozsmai gyerekek, az iskolák közül első díjat a Jerney Isko-
la vehette át. Az óvodák közül a Negyvennyolcas utca 
Óvoda szintén első díjat kapta, míg a börcsödék közül 
a Tas utcai Bölcsőde a harmadik helyezésért járó díjat 
vette át. Nagyon szép eredmények, gratulálunk a kedves 
szülőknek és a gyerekeknek is, csak így tovább!
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Nem sokkal azután, hogy beszámoltunk a Törő 
utca és az Adél köz sarkán álló szelektív hulladékgyűjtő 
állomás körül tapasztalható szeméthegyről, az illetéke-
sek kitakarítottak és elszállították a konténerek köré 
felhalmozott háztartási hulladékot. A környék ismét 
rendezett lett, ám az ott lakók nem sokáig örülhettek 
ennek. Alig telt el egy hónap, és ismét borzasztó látványt 
nyújt a lerakó: úgy tűnik, az ismeretlen szemetelők to-
vábbra sincsenek tisztában tevékenységük káros voltával, 
és pofátlanul tovább szennyezik a környezetet.

Sajnos ilyen felelőtlen emberek a város más részein 
is élnek: ott is hasonló gonddal küzdenek a környezet-
gazdálkodás munkatársai. Mire eltakarítanak, az illegális 
szemétlerakók ismét akcióba lépnek. Emiatt radikális 
lépésre szánta el magát a vállalat: ötvenkét szegedi sze-
lektív gyűjtősziget közül négyet megszüntet, hatot pe-
dig bekameráz. Kamera kerül tehát Dorozsmán a Faragó 
tér–Trombita utcai sarkára, a Málna és a Törő utcába, 
valamint az újszegedi Hargitai utcába, Felsővároson, a 
Budapesti körút 2–4–6. számú épület mögé, valamint a 
rókusi Klapka térre. A térfigyelők felvétele alapján járnak 
majd el a környezetkárosítók ellen.

olvasói levelek
Előző lapszámunkban olvasható Dorozsma fekete 

pontjai 2. címmel megjelenő cikkünkre reagált egyik 
Olvasónk, aki a képen felismerte az általa emelt sírvédőt.

Tisztelt Fekete pontot osztogató!
Ön átélte már azt, ami egy Anya életében a legtra-

gikusabb dolog? Egy gyermek eltemetését? Engem, mint 
annak a gyermeknek az édesanyját, mélységesen felhá-
borít, hogy ilyen helyzetbe hoz engem és családomat. 
Mi azt a „tákolmányt” nem kis pénzért és igen is hoz-
záértő szakértelemmel (minőségi anyagból), a síremlék 
megóvása céljából emeltük gyermekünk fölé. Nekünk 
nem holmi 10–20 évben kellett gondolkodni, hogy ál-
lagát megóvjuk, hanem adja Isten, 40–50 évben, ugyanis 
26 éves voltam (férjem 28), amikor egy szerencsétlenség 
folytán elvesztettük szeretett fiunkat. Nem engedély nél-
kül építettük, hanem engedéllyel. Soha senki nekem, ill. a 
családomnak nem jelezte, hogy az nem a környezetbe 
illő, pedig 2002 óta már megtehették volna. Nem hiszem, 
hogy egy lapon lehetne ezt a problémát egy rissz-rossz 
kapuval és elgazosodott kerttel említeni. Számunkra ez 
igen sértő. Szerintem mindenki, aki a temetőbe jár, fog-
lalkozzon a saját hozzátartozójával és annak közvetlen 
környékével. Sok ráérő, hajlottabb korú ember csak 
alibinek tartja a szeretteinek meglátogatását, mert sok 
ismerősével itt fut össze, és kibeszélik az aktuális „plety-
kákat”, illetve azt figyelik, hogy adott sírokon mikor van 
friss virág. Nevem, címem vállalom, ha valakinek gondja 
van, itt jelezheti: Nemes Judit, Széksósi út 48/b.

egy Mélységesen MegBántott édesanya

*

Tisztelt Nemes Judit!
A Dorozsmai Naplóban a fekete pontot nem osz-

togatjuk, ilyen hasonló cikksorozat más újságnál is van. 
Elsősorban figyelemfelhívásnak szántuk a megjelent ké-
peket, nem személyes sértésnek. Tulajdonképpen arról 
van szó, mi lenne, ha mindenki egy-egy ilyen építményt 
emelne a sír fölé, amely terület nem a sajátja, hiszen csak 
bérli a helyet, amelyet viszont ha nem újítanak meg 
bizonyos időnként, felszámolják, másvalakit temetnek 
rá. Mi lenne, ha ki ilyet, ki olyat építene elhunyt szerette 
sírja köré? Mert ha van már kettő, akkor miért ne lehetne 
több is belőle, és akkor milyen képet mutatna a temető? 
Az viszont tény, hogy nagyon sok ember, amikor meglát-
ja ezt az építményt, nem elismerően szól róla.

Az elhunyt szeretteit mindenki a maga módján 
gyászolja. Van, aki némán, van, aki hangos zokogással, 
van, aki megelégszik a sima műkőkeretes sírral, van, aki 
márványból épített emléket. Nem vagyunk egyformák. 
Pedig „a sír csak üres doboz. Akit szeretek, él az emlé-
kezetemben, egy széthajtogatott zsebkendőből felszálló 
illatban, egy hangsúlyban, mely váratlanul eszembe jut, 
és egy hosszú percre belefeledkezem, míg lehajtom a 
fejem.” (D. Steel)

A Dorozsmai Naplóban megjelent képet semmiféle 
rossz és ártó szándékkal küldte be készítője, és nem jár 
ki a temetőbe pletykálni, nem nézegeti a sírokon lévő 
virágokat. A saját elhunyt szerettei sírjára visz virágokat, 
és igen, át tudja érezni, hogy mi az a dolog, ami egy Anya 
életében a legtragikusabb, hiszen két pici gyermekét is 
elveszítette egymás után, amit a mai napig nem tudott 
még igazából feldolgozni. A kép készítője emellett nem 
kívánja nevét, címét megadni, mert egy vélemény köz-
zététele nem egy párbaj, amelyhez a dobott kesztyűt fel 
kellene vennie.

Mi való a temetőbe?
Dorozsma fekete pontjai című cikkünkben 

közölt, nagy port felkavart üggyel kapcsolatban ter-
mészetesen a temetkezési vállalatot is megkerestük. 
Arra szerettünk volna választ kapni, hogy a temető-
ben milyen szabály és engedélyezési folyamat van 
érvényben sírvédő építmény létesítésével kapcsolat-
ban, illetve, hogy a cég figyelembe veszi-e az enge-
délyezés során, hogy a tervezett építmény beleillik-e 
a környezetébe. Megmutattuk a kérdéses cikket is.

Az illetékes Testamentum Temetkezési Kft. ügy-
vezető igazgatójától, dr. Balogh Dánieltől az alábbi 
sorokat kaptuk válaszul:

„Hogy mi való a temetőbe, illetve mi nem döntő 
azt a temettető dönti el. 

A közízlést illetően tájékoztatom, hogy Pest, 
Nógrád, valamint Borsod megyében az üvegbódék-
kal való síremlékvédelem gyakori, elsősorban kisebb-
ségi körökben. Építését sem országos, sem pedig helyi 
rendelkezés nem tiltja. 

Egyébként az említett építmény jellegű ‚kalyibák’ 
kb. 8 évvel ezelőtt épültek. 

Véleményükkel egyetértek.”

Az illegális szemétlerakókat is várja a hulladékudvar: 
oda vigyék a szemetet. És ne a kerítésen kívülre, hanem 
belükre. Szégyenletes, hogy ha már saját ésszel nem érik 
fel, hogy nem illik a közterületeket bemocskolni, a másik 
portája elé hordani saját szennyüket, akkor térfigyelő ka-
merákkal muszáj tőlük védeni a gyűjtőpontokat.

Számos szegedi lakos a hír megjelenésére válaszként 
arra panaszkodott, hogy a konténereket ritkán ürítik, és 
ezért fordul elő az, hogy a túlcsordult tartályok mellé 
dobják ki a szemeteszsákokat. Ez szerintük nem illegális 
szemétlerakás, a kft.-nek pedig nem tudják jelezni 
a problémát, mert nincs elérhetőség a konténereken fel-
tüntetve. A cég által kiplakátolt, a gyűjtőhely megszűn-
tetéséről szóló felhívás mellé azóta megérkezett „a lakók 
válasza” is, szintén plakát formájában:

„Tisztelt Környezetgazdálkodási Kft.!
Értesítésükre válaszul sajnálattal közöljük, hogy így 

a számunkra megnövekedett idő- és szállításigény miatt 
a szelektív hulladék gyűjtését beszüntetjük. A PET palac-
kokat és üvegeket ezentúl a környék kukáiban találják 
meg. – A lakosság”

s. g.

Nagyon sajnáljuk, hogy ha fájó sebet szakítottunk 
fel ezzel a Dorozsmai Naplóban megjelent képpel, ami-
ért is elnézését kérjük.

*

A témát ezennel a mi részünkről lezártnak tekintjük 
(a szerk.).

szelektív átvétel
A minap, mint már annyiszor, megnyírtam a tuja 

sövényemet, elvittem a kiskundorozsmai Hulladékud-
varba, de volt még egy pár karton, hullámpapír és sörös 
doboz is, azt is külön-külön válogattam. A sövényről 
lenyírt ágakat beletettem a konténerbe, szépen össze 
is söpörtem a kihullottakat. Ezután indultam a kocsimhoz, 
hogy akkor beviszem a többit is, de legnagyobb megle-
petésemre a hulladékudvar felügyelője, gondnoka, nem 
tudom a pontos titulusát, nem akarta átvenni tőlem, 
mondta vigyem Sándorfalvára – innen Kiskundorozs-
máról – mivel ő csak egy dolgot tud egyszerre beírni, ezt 
a hármat nem. Próbáltam telefonon érdeklődni a Kör-
nyezetgazdálkodási Kft-től, de mivel állandóan foglalt 
volt a telefon, ráhagytam. 

Ebből mi a tanúság? Hiába próbálom én a szemetet 
szétválogatni, ha azt nem akarják átvenni. A jövőben 
nem fogok szelektíven gyűjteni szemetet, mindent be-
legyűrök a kukába, mert arra sem időm, sem energiám, 
sem a benzinre pénzem, hogy minden egyes szemétfaj-
tával külön-külön autózgassak a hulladékgyűjtő udvarba.

o-né

olvasói levelek

Ki emlékszik még, milyen jó kis presszó volt itt... 
a tábla még mindig fenn van. Kár, hogy ennyire 
lepusztult. A mellette lévő volt vasbolt is hasonló 
sorsra jutott. Nem szép látvány ez éppen a túloldalon 
szépen rendbe hozott tér mellett Kiskundorozsma 
központjában. Reméljük, az új tulajdonos jobb gazda 
módjára gondozza majd.



10 XXIV. éVfolyam 7. szám   •   2013. júlIus 30.

 A nacionalizmus erkölcse tehát a nemzeti értékekbe vetett hitet és 
mindent, ami arra épül, abszolútnak és mindenek felett állónak tekinti, ez-
által anélkül kezeli, hogy a jogosultság és igazságosság kérdését valaha is 
felvetné vele kapcsolatban.

Patriótaként nem kell, hogy a nemzeti önimádat csapdájába essünk. 
Szerethetjük, hűek maradhatunk múltunkhoz, nyelvünkhöz, hagyománya-
inkhoz gyűlölködés és a más nemzetekhez való támadó viszonyulás nélkül 
is. Az emberiség kultúrája sokszínű, nem érdemli meg, hogy holmi szűk-
látókörű, ősi idegengyűlölő dogmák miatt elutasítsuk. Jelen van minden-
napjainkban a destruktív nacionalizmus, ám puszta léte miatt nem kell 
azt elfogadnunk. A nacionalizmus populista jellege miatt szereti magát 
tömegmozgalomként beállítani, még akkor is, ha csak egy kisebbfajta de 
hangos csoportról van szó. Egy nacionalista elvekre épülő állam nem le-
het teljesen demokratikus, amennyiben nem a többségi, hanem az alkot-
mányos demokráciát tekintjük mértékadónak. A „többség zsarnoksága” 
ugyanis politikai-társadalmi megkülönböztetéshez vezet az élet minden 
területén, és a társadalom egészséges működését akadályozza.

„A barbárság végül hatalmába kerítette a kultúrát. E hangzatos kijelen-
tés árnyékában egyidejűleg nő az intolerancia és az infantilizmus. Ha nem a 
kulturális identitás börtönzi be az egyént a maga hovatartozásába, az árulás 
bűntettében marasztalva el azokat, akik élnek a kétség, az irónia, a ráció jo-
gával, és elszakadnak a kollektív anyaméhtől, akkor a szabadidő-ipar, a tech-
nika korának vívmánya süllyeszti a csillogó csecsebecse szintjére a szellem 
alkotásait. (Ahogy Amerikában mondják: entertainment lesz mindenből.) 
És a gondolkodó élet csendben átadja helyét a fanatikus és a zombi iszonyú 
és nevetséges szembenállásának.”

(Következik: Szélsőséges ideológiák)
soMogyi gáBor

irodalom
 Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége. Osiris Kiadó, 1996.
 Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember. Európa 

Könyvkiadó, 1992.
 John Lukacs: Demokrácia és populizmus. Félelem és gyűlölet. Eu-

rópa Könyvkiadó, 2008.

 A közép-európai nemzeti olvasztótégelyben 
a nacionalizmus inkább árt, mint használ az 
országok közti kapcsolatoknak.
 A nacionalizmus az embereket önmegtévesztő 

szerep felvételére hajlamosítja, amely a haza-
szeretetet értelmetlen hadakozássá silányítja 
más nemzetekkel szemben.

Samuel Johnson angol írótól származik az a mondat, miszerint a 
hazafiság a gazember utolsó mentsvára („Patriotism is the last refugee of 
a scoundrel.”). E sarkos kijelentés természetesen kora politikai állapotára vo-
natkozik elsődlegesen, azonban nem lehet áthallásait nem figyelembe venni.

A modern, nacionalista populizmus Európában a 20. század elejére 
ütötte fel a fejét, a patriotizmus akkor már rég létezett, és kezdetben e két 
kifejezést összemosták. Sokak szemében e két fogalom mindmáig ugyanazt 
jelenti. Johnson fent említett mondata tulajdonképp a nacionalistáról szól.

A történelem azt mutatja, hogy míg a patriotizmus védekező, addig 
a nacionalizmus támadó jellegű. Előbbi szeretetkifejezés, egy ország, egy 
közösség és annak hagyományainak szeretete, addig az utóbbi valamiféle 
ideológia, amely a „nép” mítoszát testesíti meg. Alapvető populista haj-
lamaival a nacionalista mozgalom szembehelyezkedett a liberalizmussal 
és legfőbb összetartó ereje a nemzetközi bankok és tőkések, általában a 
kozmopolitizmus iránti ellenszenvben mutatkozott meg.

A nemzetté válás, a nemzeti függetlenség, a nemzet gyarapodása a na-
cionalizmusnak is alapprogramjának tekinthető. A pozitív, a polgári fejlődést 
szolgáló nacionalizmus élesen elkülönül a negatívtól, amely a más nemzetek 
rovására történő terjeszkedést és a gazdasági fölényt hangoztatja. Abban 
viszont egyetértenek, hogy a nemzetek szerinti felosztás az emberiség 
természetes tagozódása, amely a nyelv, a kultúra és közös múlt szempontjai 
szerint történik. Ha pedig a nemzetek szerinti felosztás természetes, akkor az 
etnikai határoknak egybe kell esniük az állam határaival. Ebből az a téves szem-
lélet alakult ki, hogy az államok fejlődése egyenlő a nemzetek fejlődésével.

Mi a gyakorlat és a történelmi tapasztalat a közép-európai naciona-
lizmussal kapcsolatban? Különböző nyelveket beszélő és eltérő kultúrá-
val rendelkező közösségek préselődnek össze immár több száz éve, akik 
nem ismerik jól egymást. Az állam és a benne élő különböző etnikumok, 
kisebbségek viszonya egyre jobban elmérgesedett, az országhatárok 
átrajzolásai miatt kisebbségbe kerülők viszonya a többi nációhoz terhes 
lett, az ellentétek ma is köztünk, bennünk élnek. A kölcsönös megér-
tés és elismerés hiányához vezet, az egymás iránti tisztelet, tolerancia és 
béke helyett a politikai nacionalizmus bizalmatlanságot, bizonytalanságot 
és idegenkedést szül. Az együtt élő nemzetek közötti súrlódás a múltra 
való emlékezés és hivatkozás során is éleződik. Számos esetben az eltor-
zított és feszültségnövelő propagandaként használt történelem magával 
ragadja a jelen emberét, részévé válik a gondolkodásának, életvitelének. 
A nemzetek és az etnikumok egymás ellen elkövetett tettei az emléke-
zésnek köszönhetően mindig öngerjesztőek, mert ezt a fajta emlékezést 
a nacionalizmus állandósítja, élénkíti, nemzedékről nemzedékre ébren 
tartja. Az ilyen körülmények között élő nemzet elég erősen kiteszi magát 
az antidemokratikus törekvéseknek. Ez jól látható, érzékelhető probléma 
hazánkban is.

Az egymás iránt táplált állandó, apáról fiúra szálló törzsi gyűlölet 
ellehetetleníti a problémák nyugodt, biztató megoldását, a nemzeti ön-
tudat, amellyel így önmagában nem lenne semmi probléma, teret enged 
annak a nacionalizmusnak, amely a feszültségeket nem enyhíti, nem a 
megbékélés vagy a fejlődéshez szükséges elv vagy hit hirdetője, hanem 
éppenséggel a széthúzás sugalmazója, a „történelmi igazságtétel” (lásd: a 
trianoni revíziós gondolatok) szorgalmazója. A nacionalizmus e szerepkö-
re mindaddig megmarad, amíg a nyelv, a kultúra és a tradíciók politikával 
telített jelenségként a politikai mezőben való fel- és kihasználása fennáll.

2014 elé 2.

nacionalizmus, a törzsi rontó szellem
„A leg- 

rosszAbb 
művelet- 

lenség,  
ha valaki 

politikailag 
műveletlen. 

nem lát, 
nem hAll, 
nem vesz 

részt 
a politikai 

életben. 
nem úgy néz 

ki, mintha 
tudná, hogy 

az élete 
költségei,  

a bab, a liszt, 
a rezsi, a 

gyógyszerek 
ára mind 
politikai 

döntésektől 
függ. még 
büszke is 

a politikai 
nemtörő-

dömségére, 
A mellére 
tűzi, hogy 

utálja  
a politikát. 

nem is tudja, 
hogy a politi-
kai nemtörő-

dömségből 
származnak 

a prostitu-
áltak, az 

elhagyott 
gyermekek, a 

rablók, 
és A leg- 

rosszabbak,  
a korrupt 

hivatal-
nokok, 

a kizsákmá-
nyoló multi-

nacionális 
vállalatok 

kiszolgálói.” 

bertolt 
brecht
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MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!

Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 
idejét, energiáját a vállalkozás legfontosabb céljára, 

a bevételszerzésre tudja fordítani.

• Sok gondot okoz Önnek, hogy az adó- 
törvényeket megértse? 
• Nem kap választ a kérdéseire?
• Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem 
könyvelő?
• Nehéz követni a jogszabályok változásait 
és a határidőket? 

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre, 
keressen minket: mi mindig szabályos megoldást 
kínálunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

telefon: 20/800-3800, 62/547-690

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

kedves megrendelőim!

A burkolás mellett ezentúl egyéb 
építőipari tevékenységeket 

(gipszkartonozás, festés, kőműves 
és tető javítások) is vállalok.

Ne feledje: 

munkáját bízza szakemberre.

Farkas péter épületburkoló
30/587-58-56

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

Dorozsmai Pálinkafőzde 
a nagybani piac mellett

Szeged-Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 94.

62/461-054
06 20/478-2801

Vállalunk a lakosság 
részére pálinka 

bérfőzést, rövid határidővel, 
kiváló minőségben.

Ár: 650 Ft/l
Visszatérő ügyfeleknek 630 Ft/l
1940 óta a lakosság szolgálatában

Tul.: Strohner Ferenc

Digitális átállás 2013

a szélmalom kábeltévé zrt. 
előfizetői továbbra is használhatják 

a régi tévékészülékeiket!
Mint arról már Olvasóink is bizonyára érte-

sültek, 2013 őszén megszűnik a hagyományos 
földfelszíni analóg televíziós sugárzás Magyar-
országon, és helyébe a korszerűbb, jobb vételi 
minőséget adó és több csatorna vételére alkal-
mas digitális műsorszórás lép. A fejlesztés leg-
inkább azokat a tévénézőket érinti, akik eddig 
hagyományos antennával fogták a földfelszíni 
analóg műsorokat.

Analóg kábeltelevíziós szolgáltatásunk jelenlegi és 
leendő Előfizetői azonban jobb helyzetben vannak, hi-
szen semmi tennivalójuk nincs: náluk nem fog elsötétülni 
a televízió képernyője, mert az átállással nem szűnnek 
meg analóg kábeltelevíziós csomagjaink: a digitális szol-
gáltatásaink mellett párhuzamosan futó analóg szolgál-
tatásokkal továbbra is állunk Előfizetőink rendelkezésére.

Sokan kérdezik, hogy mi a különbség az analóg 
és a digitális szolgáltatás között. A digitális műsorok az 
analóghoz képest jobb és élvezhetőbb kép- és hangmi-
nőségben jutnak el az Előfizetőkhöz, viszont vételükhöz 
a régebbi, hagyományos televíziók mellé digitális vevőre 
van szükség, amely a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-től is igé-
nyelhető. A mai, korszerű digitális tévék már külön be-
rendezés nélkül is alkalmasak a műsorok megjelenítésére.

Bármilyen kérdése, észrevétele van, azt szívesen 
fogadjuk a 06–62–463–444-es, 06–62–765–444-es, 
06–62–252–544-es vagy a 06–22–778–444-es telefon-
számon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban a 
Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám alatt nyit-
va tartási időben (hétfőn, szerdán, pénteken 8–16 óráig, 
kedden 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig).

szélMaloM káBeltévé zrt. (X)

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

táJékoztató

Kábeltévé-előfizetőinket a 

változás egyáltalán nem érinti, 

így továbbra is gondtalanul 

élvezhetik a sokcsatornás, 

minőségi tévézés élményét!

WOMA Kft.
Szennyvíz szippantás

Csatornatisztítás
Dugulás elhárítás

499–994

Konténeres hulladék
szállítás, tégla, beton,

vályog, szemét szállítása
06 20/3379–102

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

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). 
Hívásra házhoz megyek!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

azonnal!
egyed adrián

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

Hirdessen a Dorozsmai naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

LOvAstábOr A sári tAnyán

Nyári szünetben heti turnusokban
H-P-ig (8-16-ig).

Napi programok: lovaglás, 
strandolás a Szikin, 

elméleti oktatás, sok-sok játék!

tel.: 30/439-3522

Fűtéskarbantartás nyáron
Jobb megelőzni a károkat!

Radiátorok, padlófűtések, kazánok 
iszaptalanítása, átmosása, vegyszeres 

takarítása.
Víz-gázfűtés szerelés, gázkészülék javítás.

Beke László
Széksósi út 72.                                06 20/9333-289

TűzIFA megReNDeLheTő
(keményfa) NYÁRI ÁRON!

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

e-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Vállalok:
Gránit és műkő síremlékek

készítését

- Gránit 1 személyes fedett sírok  
már 240.000 Ft-tól
- Gránit 2 személyes fedett sírok  már 450.000 Ft-tól
- Műkősírok
      1 személyes fedett sírok  már 170.000 Ft-tól
      2 személyes fedett sírok  már 280.000 Ft-tól
- Műkő virágvázák  3000 Ft-tól
- Régi sírok fedéseit műkőből, gránitból  60.000 Ft-tól
- Vállalok betűvésést bármely temetőbe.
- Síremlékek takarítását:
      2 személyes:  12.000 Ft
      1 személyes  8000 Ft

Ha több keretet takaríttat, további 1000 Ft kedvezményt adok darabonként.
Áraink vidéki temetőkben is érvényesek.

A Bányai Cukrászda és Pizzéria születésnapi akciója
2013.08.06.-08.11-ig

Az akció minden süteményre,
    tortára,
    fagylaltra,
    pizzára vonatkozik.
Keddtől minden nap fagylaltbemutató 24-féle fagylaltból.
További kínálatunk:
 Kedd: rétes nap.
 Szerda: házi jellegű aprósütemények napja
 Csütörtök: krémes nap.
 Péntek: sós sütemények napja.
 Szombat és vasárnap ízelítő az egész heti kínálatunkból.

A külső és belső térrel is megújult Bányai Cukrászda és Pizzéria várja Kedves Vendégeit!

-20%
Tel.: 461-023

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00
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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, 06-62-765-444.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft
Cement:  3300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!

+ sPórolJon még tÖBBet!
Analóg vétel esetén nincs szükség külön 
beltéri egységre!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, csere, 

gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, zárcsere, 
vaskapu, rács hegesztés, esőcsatornázás, 

bádogozás, tetőjavítás, szúnyogháló, redőny, 
egyéb káresemény helyreállítása!

Számla biztosító felé is!
Hívja Batát!

06 20 378 3033    ezermester11.5mp.eu

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
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

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

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

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

kovács

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

(az ügyvédi irodával szemben).
Rácz Piroska
70/361-7910

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖnyvELÉs És ADÓbEvALLásOK ELKÉsZÍtÉsE

Lukovicsné nagy ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

okleveles munkaügyi szervező
telefon: 06/30-224-53-35 

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók, kül- és beltéri 

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: márton ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

nyitva: H-V: 9-18

garázs vásár!
Mindenféle jó állapotban lévő női, férfi, gyermek ruha, 
függönyök, szőnyegek, szalagfüggönyök és még sok 

más is eladó.
Nyitva: 9-20-ig mindennap. Szekerce u. 20.

Tel.: 62/461-894, 06 30/448-9421
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

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

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

olajos tamás
+36 30 9036-808

kandalló Cserépkályha kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

sZÉpsÉgsZALOn AZ AbC-vEL sZEMbEn
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

Emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– vágás+frizura: 2300 ft-tól
– festés: 3100 ft-tól

Edina: 06 30/512 0794
Edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– nagykezelés: 3750 ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
nyitva tartás: 6-19-ig.        tel.: 62/461-290

HáZitej A SáRi-tANyáRóL!
160 Ft/l

Tel.: 06 30/439-3522
Házhozszállítás is!

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!

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.

Tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

ELADÓ!
Kiskundorozsmán 1 hektár 3667 nm 
erdő és 2180 nm szántó a Zsombói 

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen alkalmi áron eladó!

Kiskundorozsmai temetőben 
1 személyes fekete gránit síremlék 
sírhellyel eladó! Irányár: 450.000 Ft. 

Bővebb információ telefonon.

Érdeklődni: +36 70/375-4376
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes körű 

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: +36 30/9455-643

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Fényre sötétedő réteg -30% 
augusztus 31-ig!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

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

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle 
és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti 

ügyvédi irodám nyitva tartása 
a következö:

H, k, sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

dr. maróti edit
ügyvéd§

FIGYELEM!
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

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

Üllés, Dorozsmai út 47.

Nincs mit főznie? Jöjjön a Röfibe!
MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

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

461-067

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) 
* sárga kéthasznú (Farm)

ELŐNEVELTEK: Baromfi (3 hetesek, kb. 
0,4-0,5 kg) * fehér húshibrid (Starbro) * 

vörös húshibrid (Rebro) 
* szürke húshibrid (Master)
* sárga kéthasznú (Farm). 
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg) 
* gigant húshibrid fehér

Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

Keresse a PILLÉR Takarékszövetkezetet

Amennyiben 
LAKÁS ÉPÍTÉST, VÁSÁRLÁST, BŐVÍTÉST,
FELÚJÍTÁST, KORSZERŰSÍTÉST TERVEZ.

FUnDaMenta 
Lakás-előtakarékossági szerződéssel előre 

gondoskodhat a szükséges fedezetről, 
30%-os állami támogatással.

ÁllaMilaG tÁMOGatOtt 
Építési hitelt, gyors ügyintézéssel 

igényeljen most!
Személyre szóló ajánlatért keresse fel PILLÉR 

Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!

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

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek 
ajánlattételnek, azok nem teljes körűek. 

A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy 
tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu

a kreatív família Papír-írószer-nyomtatvány Bolt
várja minden kedves régi és új vásárlóját a beiskolázási szezonban is. 

Beiskolázási utalványt elfogaDunk!!!
Kedvező áron vállaljuk beiskolázási csomagok összeállítását, 

az üzletben leadott lista alapján.
A templom mellett a buszmegállóval szemben.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00  Augusztus 01-től újra nyitva szombaton is!


