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Havi gondolat
Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság.

Thomas jefferson

Nemzetiségek napja Dorozsmán
ugye Önök sem gondolták volna, hogy Dorozsma otthont ad román, török, görög, vajdasági 

nemzetiségieknek is? Pedig így van! Augusztus 19-én, a Faragó téren e népek képviselői mutat-
hatták be főzőtudományukat Takács Mihály vendéglős szervezésében és önkormányzati képvise-
lőink, valamint a művelődési ház összefogásával. A meghirdetett rendezvényre ínycsiklandozó 
ételekkel készültek a nemzetiségi nevezők, akik kibővültek a helyi roma közösség tagjainak je-
lentkezésével is. tudósítónk a helyszínen járta végig az asztalokat, ahol népes vendégsereg és az 
érdeklődők kóstolhatták végig a szívélyes kínálatot. 

Deli Jánosné, Király Erzsébet és Farkas Gusztáv, a 
roma csapat vezetői cigány székelykáposztával és a 
híres bokolyival (egy hajtogatott tésztás, tepertős 
egybepogácsával) kínálták az érdeklődőket. Ez nincs 
pogácsaformára kiszaggatva, hanem szögletes formá-
ban sül ki a tepsiben. Az ő székelykáposztájuk nem tar-
talmaz rántást, hanem jófajta házi tejföllel van besűrítve.

A következő asztalnál vidám sereglet, a Túri-csapat, 
vagyis Túri János vajdasági társasága kínálta körbe neveze-
tes bácskai kondástál készítményét, amely kétféle len-
csét, kétféle, fehér- és tarkababot, titkos recept alapján 
összeállított sertéshússal, burgonyával, aszalt szilvával, 
gombával dúsítva. Hogy aztán a gyomrokat igazából 
telirakják, isteni illatú baklavával – vagyis rétestésztával 
készített édes, keleti süteménnyel traktálták az odaté-
vedőt.

A görög asztalnál már jóízűen falatozott Lukovics János, Un-
gi Zoltán és Vass József. Éppen Kothencz Tibor souvlakiját 
és tzatzikijét habzsolták, mellyel megkínálta őket a Cip-
ruson már vendéglőt is vezető híres séf, aki a szegedi 
görög kisebbségi közösség tiszteletbeli tagja. A souvlaki 
egy sertés, vagy bárányhúsból készült, oregánóval fűszere-
zett, olívaolajban pácolt kockázott húskészítmény, amely 
saslik módjára pálcára fűzve pirult a parázson.

Folytatás a 2. oldalon

Az állam 
atyja

Kiskundorozsmán az augusztus 20-i ünnepi meg-
emlékezésen a Himnusz után Vass József Szuhanics 
Albert Szent István ünnepe című versét szavalta el, ün-
nepi beszédet Mihálffy Béla önkormányzati képviselő 
mondott. „Államalapításunk, Szent István királyunk, 
ezeréves állami történelmünk utat mutat: kishitűség-
nek nincs helye!” – fogalmazott. Hogy mit üzen 
mindez a mai magyarságnak? „Azt, hogy a globalizá-
ció olvasztótégelyében meg kell őriznünk az ezer esz-
tendő óta virágzó kultúránkat, óvnunk kell a magyar 
nyelv, irodalom, zene, tánc, képzőművészet értékeit 
és néphagyományunk kincseit” – szögezte le a képvi-
selő. Emellett elmondta, mindannyiunk feladata, hogy 
saját munkáját, hivatását tisztességesen végezze el, s így 
kell tennie a képviselőknek is, akiket a közösség válasz-
tott. Abbéli reményét is kifejezte, hogy a kishitűség és 
a hitetlenség nem fog mély gyökeret verni a szívekben.

Végül a politikai pártok és a civil szervezetek he-
lyezték el az emlékezés koszorúit a kopjafánál. Az ün-
nepség a Szózattal zárult.
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Nemzetiségek 
napja Dorozsmán

Folytatás a címoldalról

A tzatziki pedig egy joghurtból készült 
fokhagymás saláta, melybe a húst bele-
mártogatva… mmm… jajj…, nem lehet 
betelni vele! 

Bár nem nemzetiségi, de a gyerekek 
körében nagy népszerűségnek örven-
dő hely a nyugdíjas klub sátra volt, ahol 
százszámra sütötték a több ízű lekváros 
és kakaós palacsintát. Turcsányiné Pannika 
néni 88 éves korát meghazudtoló fürgeség-
gel, szívélyes mosollyal tekerte-csavarta, 
osztogatta az arra járóknak. Mint mond-
ta: aki mosolyog, az szereti az embereket, 
és csak az szeretheti, aki tud mosolyogni! 
Így igaz.

A következő helyen kicsit becsapód-
tam, mert a tér sarka felé intve mondták, 
bár kacsintva: ott a horvátok vannak. 
Aztán, mint kiderült, Horváth Attila és 
Horváth Dezső sürgölődött a bogrács 
és a sütőtárcsa körül. Igaz, rácpörköltet 
készítettek vegyes húsból, és a tárcsán 
pedig mindenféle sült zöldségfélét (répát, 

paprikát, cukkinit, vöröshagymát, de húst 
is) csirkealkatrészeket, császárszalonnát 
a mintegy ötvenfősre várt vendégseregük-
nek. Nem lehetett ezt a fílinget kihagyni, 
nyilatkozták nevetve.

A román nemzetiséget két fő, Szé-
kely Alina és Tahiné Tünde képviselte. Ők 
faszén parázson sült padlizsán tartalmát 
héjából fakéssel (mert csakis azzal sza-
bad!) kikaparva, majd ezt megfűszerezve, 
saját készítésű majonézzel dúsítva alkot-
ták a vinete nevű vajsárga krémet, melyet 
vastagon, puha cipóra kenve kínálgattak 
az „éppen arra járó” Hajdú Géza örömére.

Jó kis összejövetel volt, ahol min-
denki nagyszerűen érezhette magát, aki 
kilátogatott. A főzőprogramot délután 
karate bemutató élénkítette, majd a 
Smyrna zenekar tarkította autentikus 
görög-török muzsikájával. Napközben a 
gyerkőcöket Pepi bohóc vidította, s az 
Ungi–Művek hangosításával jó számok 
ütemére rophatták a táncra perdülők.

TGy
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Vigyázat! Csaló?

Mostanában többektől hallom, hogy egy 
Dorozsmán lakó férfi legtöbbször idős, magá-
nyos embereket keres fel elvégzendő munka 
ajánlatával. az érintettek házát hosszasan 
szemlélve, oda becsengetve közli a tulajdo-
nosokkal, hogy házuk állaga elavult, netán 
balesetveszélyes, a tetőzet, az esőcsatorna 
stb. rossz állapotú, vagy a kapu szorul festésre, 
melynek javítására azonnal ajánlkozik. Ha az 
ajánlatot elhárítják, azonnal valami másban is 
hibát lát és egyre erőszakosabban, tolakodóan 
nyomulva szinte kikényszeríti az elvégzendő 
munkát, és többen – csak hogy végre szabadul-
janak tőle – megbízzák kisebb-nagyobb mun-
kák elvégzésével. Ám többen vannak olyanok 
is, akik a már-már agresszív követelőzést, vagy 
az ajánlkozás makacs ismételgetését már csak 
fenyegetéssel, rendőrség kihívására hivatko-
zással tudják elhárítani.

Nézzünk néhány konkrét esetet: egy idős ismerő-
sömet még júniusban felkereste egy magát Tóth Gábor 
Lászlónak (vajon ez valós név?) nevező, a Széchenyi utca 
egyik házának albérletében lakó férfi, aki egy fehér színű 
Opel kombi gépkocsival jár. Nála is előbb a tetőcserepek 
állapotára, majd az ereszcsatorna hibáira hívta fel figyel-
mét, melynek javítását azonnal vállalta volna. Ezt még 
sikerrel hárította ismerősöm. Ekkor felajánlotta, hogy 
manapság sok a betörés, ezért redőnyt szerelne fel, kü-
lönben is, éppen most akciós a redőny alapanyag (?). Is-
merősöm a rámenős, őt békén nem hagyó folyamatos 
unszolásra belement, csak hogy szabaduljon. A férfi egy 
munkavállalási szerződés (amely egyébként átíró töm-
bös példány lenne eredetileg) egy lapját vette elő, ráírta 
a szerződés (?) tényét és tárgyát, majd ez alapján 5000 
Ft előleget kért és kapott. A munkaszerződés (melynek 

többi, átírós példánya nem került elő) sem cégszerű alá-
írást, sem bélyegzőt nem tartalmazott. Mondani sem 
kell, hogy a redőny a mai napig nem készült el. Azonban 
a férfi pár nap elteltével újabb ajánlattal, ezúttal szúnyog-
háló elkészítése ígéretével állt elő, de ez sem valósult 
meg. Ismerősöm több alkalommal határozottan közölte 
vele, hogy visszamondja megbízását és követelte vissza 
az átadott előleget, de ezt nem kapta vissza. A férfi azóta 
(3 hónapja) már tucatnyi levél bedobásával zaklatja, s to-
vábbi 5000 Ft megfizetésére figyelmezteti – nem tudni 
minek az alapján. Előszeretettel hivatkozik arra, hogy ő 
egy szatymazi építőipari kft. „menedzsere”, s a munká-
kat majd e kft. iparosai fogják elvégezni. A módszere is 
érdekes: kiszemeltjeit többek között a templomi misék 
alkalmával választja meg, kifigyeli szokásaikat, mikor tér-
nek onnan haza, hol, meddig tartózkodnak.

Másik kiválasztottja az Alex üzlet tulajdonosa volt, 
aki egy nap arra lett figyelmes, hogy kapujuk előtt mo-
toszkálnak. Kilépve ezt a férfit találta ott méricskélés 
közben. Kérdésére azt válaszolta, hogy a feleség megbí-
zásából méri fel a kaput festés céljából. Az asszony –aki 
erről semmit nem tudott – értetlenkedésére és tagadó 
válaszára is tovább erősködött, csak a rendőrség kihívá-
sával való megfenyegetésre állt odébb. Másnap azonban 
a házban lakó többi lakástulajdonost is megpróbálta rá-
bírni a munka elvégeztetésére. További négy személyről 
tudok, akinél ugyanilyen módon próbálkozott, előszere-
tettel a Rövid utca és Tas utca környékén.

Itt merül fel a kérdés, vajon meddig terjedhet vala-
kinek, akár szakipari munka, akár segédmunka ajánlatát 
törvényes keretek között, szimpla szóbeli szerződéssel 
elfogadni, elvégeztetni, mettől számít ez az ajánlkozás 
már esetleg zaklatásnak? Meddig tűrhető valakinek az 
erőszakos felajánlása, mikortól sért ez valamilyen jog-
szabályt? Nos, a BTK 176/A.§ (1) bekezdéséből már tá-
jékozódhatunk arról, minek is minősíti a jogszabály az 

erőszakos, makacs, nemkívánatos személy zaklatásként 
fogható magatartását: „Aki abból a célból, hogy (…) más 
magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önké-
nyesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást 
háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére 
telekommunikációs (telefon, internet, vagy akár levél 
stb. – a szerk.) eszköz útján vagy személyesen rendszere-
sen kapcsolatot teremteni törekszik”, megvalósítja ezt a 
bűncselekményt. A törvény magyarázó szövege szerint 

„bűnhalmazat létesül, ha az elkövető egy cselekménnyel, 
a zaklatás, valamint más, nem súlyosabban büntetendő 
különös részi tényállást is megvalósít”. Ez akkor állhat 
fenn pl. csalás (BTK 373. § (1) „Aki jogtalan haszonszer-
zés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és 
ezzel kárt okoz, csalást követ el.”) bűncselekménye,ha 

– mint a példában is közöltem – ismerősömtől egy re-
ménybeli munka elvégzésére pénzt csal ki, s a munkát 
nem végzi el, de a pénzt sem adja vissza.

Alexék esetében a rendőrségi feljelentésre való 
figyelmeztetésre akként reagált: „Nem baj, tegyen felje-
lentést, azoknak is mi dolgozunk!”. Ezzel mintha azt kö-
zölné, hogy sebaj, a rendőrség nem foglalkozik ilyesmivel, 
hiszen neki ott befolyása van. Ez a kijelentés biztosan 
szintén elgondolkodtatná a jogászokat…

Mit tegyünk zaklatás esetén?
Egy feljelentés megtételénél a bizonyítékokat min-

denképpen össze kell gyűjteni. Az üzeneteket, leveleket, 
meg kell őrizni, e-maileket el kell menteni, a zaklatásnál 
jelen volt személyek (tanúk) nevének és címének meg-
jelölésével. A feljelentéssel azonban nem szabad késle-
kedni, meg kell tennie a feljelentést. Vegyük figyelembe, 
hogy a zaklatás úgynevezett magánvádas eljárás, tehát 
ez ellen hivatalból a hatóság nem indít eljárást. Ehhez a 
zaklatást elszenvedő fél személyes feljelentése szükséges.

TGy

A nép szája

Önök szerint milyen ma 
az államiságunk?

agócs tünDe: Ez olyan kér-
dés amire én nem tudom a választ. 
Már csak azért sem, mert én nem 
látok ilyesmit magam körül. Csak 
a pártok csatározását látom, sze-
rintem nincsen egységes államiság 
már régóta.

tahiné tünDe: Minden-
ki a saját pártszimpatizánsaival 
fog össze, az is csak a két nagy 
csoportosulás Magyarországon. 
Aki nem közéjük tartozik, már 
nem is számít… Dorozsmán talán 
van összefogás az emberek kö-
zött, lehet 
az embere-

ket ösztönözni, hajlanak rá.

tóth laJos: Működik az 
államiság, csak az ellenzékiek nem 
hagyják az összefogást. Akarják a 
régi magyar szokásokat visszahozni, 
de annyi  a rosszindulatú, együtt él-

ni képtelen  ember, és egyik sem akarja elismerni a másik 
igazát.

csonka imre: Igen, én 
tapasztalok nemzeti összefo-
gást, ami talán az államiságot 
jelenti a határainkon belül. A 
határon túli magyarokkal az 
együttérzés is él, bár ott az ál-
lamiságot nem lehet érvénye-
síteni, ám az állampolgárság 
megadásával, ha szimboliku-
san is, de igyekszünk az állami-
ságunkat fenntartani.

Beke éva: Nagyon kis csoportok tagjainál talán 
van nemzeti összefogás, ami inkább csak nemzeti érzés, 
de ők nincsenek egymással kapcsolatban. Nagy pártok-
nál – akik a húsos fazék mellett ülnek – van valami ha-
sonló, amit ugyan nem lehet nemzetinek, államiságnak 
nevezni. Őket csak a saját vezető szerepük fennmaradása 
érdekli, tehát az önös érdek. Az államiság egészen más 
dolog.

TGy

Válogat a 
búzakalász...?

A nemzeti színű szalaggal átkötött első kenyér 
láttára mindig valamiféle különös meghatódottság fog 
el. Miközben képzeletemben az orrom csiklandozza a 
friss betevő illata, fantáziámat elragadja egy kép. Mintha 
mindannyiunkat egységbe fonna a szalag és békés mo-
sollyal szeletelnénk fel a nagy veknit, amelyből minden 
embernek jutna egy szelet. S ha nem is lenne mellé 
kolbász, avagy szalonna, mégis mindenki jóllakna. Az 
együttlét örömétől, a nagy közös asztal körül békesség-
ben.

A kék ég ragyogna felettünk, a nap ontaná sugarait 
már őszre készülődve, és miért ne ragyoghatna mind-
annyiunk szeméből egymás felé a béke lángja? A Szőke 
Tiszán talán jövőre is láthatjuk a kérészek násztáncát az 
esti szürkületben érkezésüket várva, ott ülve a rakpart 
lépcsőin. Számíthat az, kinek milyen a vallása, politikai 
nézete, származása, bőrszíne? Az éles kést az év többi 
napján is csak a szentelt, áldott kenyér megszegésére 
használnánk.

Miközben visszatérek a valóságba képzelődésem-
ből, egy kérdés sugallatként tör elő: válogat a búzakalász, 
hogy kinek érik be?

Grandpierre CeCília
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Posztmodern szeretet
Egy titok rejlik bennünk, emberekben. Egy titok, ami 

mindenkié. A titok, amit mindannyian őrzünk. Egy pilla-
nat csupán. Az a pillanat, amikor egy másik ember iránt 
és magunk iránt egyszerre kezdjük érezni a szeretetet. 

„Megállt a szívem. A lélegzetem. Akkor. Ott. Rám né-
zett, és a tekintetében elvesztem. Feloldódtam. Lélegez-
tem levegő nélkül. Dobogott a szívem dobbanás nélkül. 
Elszívta minden erőm és feltöltött új élettel. Betöltött. 
Átitatott. Lángolt és porig égetett. Egyszerre sírtam és 
nevettem. Rám nézett és a tekintetétől én lettem a világ, 
az élet. Egyszerre voltam fiú és lány. Ragyogott és Tőle én 
is ragyogtam. Tőle ragyogtam. Egy új világot ébresztett 
fel bennem. Ott és akkor. Meztelen voltam. Előtte vol-
tam meztelen. Titkok nélkül, emlékek nélkül, hit nélkül, 
remény, boldogtalanság és szomorúság nélkül. Ő tette 
ezt velem. Egy tekintet. Az Ő tekintete.”

„Többé nem beszéltünk róla. A pillanatról, ami élete-
ket változtatott meg. Inkább titkoltuk, mintsem beszél-
jünk róla. Féltve őrzött kincs volt.”

Ilyen pillanat az, mikor az anya megpillantja újszü-
lött gyermekét, mikor egy szerelem lángra lobban, mikor 
egy barátság elmélyül. Mikor belénk vésődik a másik 
ember, és az, hogy kik vagyunk, hogy kik lehetünk mi 
mellettük.

A szeretetet nem folyamatosan érezzük. A szeretet 
egy pillanat eredménye és amikor szeretünk, abban az 
első pillanatban élünk. Ezeket a pillanatokat olyan érzé-
sekkel írjuk le, mint melegség, bizsergés, öröm. Amikor 
megszűnik az idő, a gondok, a munka, az egyéniség. De 
valójában a lehetőségek tárháza tárul fel előttünk, mert 
akit így megszeretünk, megváltoztatja az életünket pusz-
tán azzal, hogy a része lesz. 

Majd, mikor a szeretett személyre gondolunk, aka-
ratlanul is eszünkbe jut az első pillanat, mikor megsze-
rettük, és azok a további pillanatok, amikor beigazolta a 
szeretetünket. A közös emlékek, utazások, közös főzések, 
beszélgetések, nevetések. Élményekkel töltjük fel azt az 
első pillanatot, mikor a hitünket vetettük a barátunkba, 
szerelmünkbe, gyermekünkbe. Így idézzük fel az első, 
meghatározó pillanatot, amikor szerettünk. Ezért szere-
tünk nap, mint nap. 

A baj akkor kezdődött, mikor elkezdtünk ugyan-
ilyen érzéseket táplálni a tárgyaink iránt is. Felborult az 
értékrendünk. A tárgyainkat szeretjük, az embereket 
használjuk. 

Ha ilyen könnyedén változhat az, amiben hiszünk, 
az, amit helyesnek tartunk, amik a legfőbb értékeink, ak-
kor mik vagy kik is vagyunk valójában? Helyes egyáltalán 
véleményt alkotnunk bármiről?

Olyan könnyedén formáljuk meg a véleményünket 
mindenről, szó szerint mindenről. Legyen az vallás, po-
litika, vagy csak egy másik ember a szomszédban. Mi-
közben azzal hitegetjük magunkat, hogy jobb emberek 
vagyunk, mint azok, akikről beszélünk. Mert mi tisztes-

ségesek vagyunk, szemben a politikusokkal. Hiszünk, de 
másképpen, mint az egyház, mi a szeretetben hiszünk. 
És persze az is csak az őszinteségünk megnyilvánulása, 
ha a legfrissebb pletykát továbbadjuk. Mára az értékeink 
védelmi eszközökké váltak. Pajzzsá, karddá, páncéllá.  

Izmusok. Materializmus, spiritualizmus, buddhizmus, 
kereszténység. Mindig választunk. És nem csak hitet, 
vallást, vagy nézetet választunk magunknak. Márkákat. 
Kiválasztjuk, hogy ilyet vagy olyat veszünk. Ruhákat: 
New Yorker vagy Nike. Élelmiszereket: ezt vagy azt. Élet-
módokat: paleolit vagy bio? Társakat: férfi vagy nő. Egyet, 
a sokból, ami valami miatt közelebb áll hozzánk. 

Sajnos ma már azt hisszük, hogy nem csak a cipőket, 
a telefonokat gyártják futószalagon, hanem az embere-
ket is. Minden, és mindenki lecserélhető. Ha tönkre 
megy, újat veszünk. Ha egy kapcsolat véget ér, nem 
kesergünk, és azzal vigasztaljuk magunkat, hogy majd 
lesz másik. Hozzászoktunk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy 
cserélgetjük a szeretőinket, a barátainkat, a stílusunkat, 
az életmódunkat, a tárgyainkat. Ma már ez az erény. A 
képesség arra, hogy ne ragaszkodjunk senkihez és sem-
mihez.  

Mindez felett behunyjuk a szemünket. De előbb 
vagy utóbb mindannyian rádöbbenünk, hogy sokáig 
nem tudunk állást foglalni sem egy márka, sem egy élet-
mód, sem egy stílus mellett. Mert ezek a dolgok igazán 
nem is fontosak. Csak közben elfelejtünk igazán szeretni, 
elfelejtjük az első pillanatot, nem tudjuk feltölteni élmé-
nyekkel, mert egy laptop nem fog velünk együtt nevetni, 
és az új cipő sem lesz nagy segítség a közös főzésben.

Ez az, amit ez a társadalom kikényszerít belőlünk. 
Teljes zűrzavart. Mert akkor, ha azt érezzük, hogy nem 
tudjuk igazán hogyan, vagy miért akarunk élni, mit aka-
runk képviselni, miben akarunk hinni, mit látunk helyes-
nek és helytelennek akkor elér minket az érdektelenség. 
Érdektelenség, az élet legfontosabb kérdéseiben.

Ekkor értékesek leginkább az erények. A hajlékony-
ság, a rugalmasság, hogy amíg az életben vagyunk, tud-
junk haladni, fejlődni, változni, hogy észre tudjuk venni 
magunkat másokban. Mert az erényeink csak akkor 
válnak igazán értékekké, mikor cselekszünk, mikor az 
életben benne vagyunk. Mikor hisszük magunkról, hogy 
jótét, adakozó lelkek vagyunk, akkor válik értékké, mikor 
valóban segítünk, a vizsgára jegyzettel, a hajléktalannak 
apróval, a bánatosnak mosollyal. Mikor a szeretet nem a 
vallásunk, amiben hiszünk, hanem az, amit minden nap 
gyakorlunk. 

Mert csak az bír igazán értékekkel, aki megküzdött 
azért, hogy nap, mint nap képviselhesse is azokat. Aki 
próbára tette az adottságait, az erényeit valós emberi 
szituációkban, hogy tapasztalhassa is azokat. Mindez 
nélkül csak ugyanolyan tárgyak lennénk, mint egy cipő, 
vagy mint egy telefon. Bármikor lecserélhetők…

Vér BernadeTT

Lalibá 
lovas oktató 

beszólásai, avagy 
lovagolni nehéz!

Bizonyára láttak már lovagolni tanuló gyerkőcöket. 
Egy hét tanulás után már kiválóan lovagolnak, sőt az ügye-
sebbjei ügetnek, de a legrátermettebbek már vágtáznak is. 

Nem így a felnőttek. Nekik keserves heteket kell 
eltölteniük a ló hátán – tisztelet a kivételnek –, mire az 
alapokat elsajátítják. Egy ilyen kezdő csoport foglalkozá-
sára toppantunk be, ahol lejegyeztük az angyalszelídségű 
lovas oktató, Lalibá aranyköpéseit.

„Látják azt a csoportot a korlát mellett? Azok nem lova-
golni jöttek, hanem magukon röhögni. Úgyhogy, szedjék 
össze magukat!”

„Lovat láttak már? És miről ismerték föl? Hogy röfög? Hát 
elárulom, az nem az volt. Vagy amikor meglátta magukat, 
attól félrebeszélt.”

„Maguk egy óráért befizettek ötezer forintot. A ló ingyen 
csinálja. És ahogyan magukat elnézem, ő jár rosszabbul.”

„A szeme a feje elülső részén található, ezért előrefelé 
jobban lát. Amelyik minden oldalra egyformán lát, az a 
vak ló.”

„Hátul két lába van, ezekkel fut, elől kettő, ezekkel fékez, és 
mind a négy patában végződik. Így lehet megkülönböztet-
ni az asztaltól.”

„Mint látják, mindegyik patájára patkót szögeltünk. Ez 
nagyon praktikus, mert ha valakit megrúg, az nem tud 
utána reklamálni.”

„Látják a ló hátán a nyerget? Őseink alatta puhították a 
húst. Maguk felette fogják.”

„A ló elől harap, hátul rúg, ezért a közepén szállunk föl rá.”
„Segítsen neki, emelje a lábát! Úgy, most lendítse föl! Most 
egy kicsit pihenjenek, amíg én kiröhögöm magam.”

„Egyikük szálljon le. Vagy maga, vagy a majré!”
„Üljön már lazábban! Ahogy így elnézem, a merevgörcs 

magánál volt ipari tanuló.”
„Hogy ül a lovon? Maga jobboldali?”
„Magának hogy áll a lába? Hogy a kedves nagymamától 

örökölte? Nem létezik, már régen kihalt volna a családjuk.”
„Látja ezt a szíjat? Kapaszkodjon bele! Az a fék, de itt mi 

kantárnak hívjuk. Ha meghúzza, a ló lassít. Ha erősen 
húzza, a ló megáll. Ha nagyon erősen megrántja, akkor a 
ló hanyatt esik, és maga lesz alatta.”

„Ne remegjen már annyira, még eltöri a ló gerincét. Mit 
csodálkozik? Igen, van gerince, ez a ló nem politikus.”

„Ezt hívják kényszerleszállásnak. Elég alapos talajlazítást 
végzett!”

„Igaza van, a csúcson kell abbahagyni! Tisztelem a tudo-
mányos érdeklődését, de abban a susnyásban nem fog 
találni ritka növényfajt. Majd ha a ló visszafelé jön, megint 
felszállhat.”

„Ahogy látom, maga legalább egy hétig nem fog ülősztráj-
kot kezdeni.”

Összeállította:
szenTes Bíró ferenC
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 évnyitó Bál a vÖrÖskeresztes kluB szervezéséBen
A jó hangulatról Balázsfi Lajos gondoskodik!
Időpontja: szeptember 2-án, hétfőn 17 órától

 karate
Időpontja: szeptember 4-től minden szerdán és pénte-
ken 18.30-tól
Vezeti: Süveges Tamás (30/356-3135)

 BaBaruha BÖrze
Mindenkit sok szeretettel várunk a babaruha börzén, 
amelyen a művelődési házban ingyen biztosítunk helyet 
azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik 
magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit 
cserére vagy eladásra. Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné 
Tündénél vagy a művelődési házban: 463-112 lehet.
Időpontja: szeptember 5-én, csütörtökön 9-13 óráig

 faragó naP a faragó téren
Időpontja: 2013. szeptember 7-én, szombaton 10 órától
Program: Kakasfőző-verseny 10 fős csapatok részére. 
Kakast csak dorozsmai csapatok részére biztosítunk! 
Nevezési díj: 100 Ft/fő. 10 főként 5 kg kakas jár! Asztalokat 
és padokat korlátozott számban tudunk biztosítani! Az 
asztalokat, padokat és a kakast a helyszínen reggel 8 órától 
lehet átvenni! Eredményhirdetés 16 órakor, független szak-
mai zsűri dönt. Fődíj: 40 ezer Ft értékű vásárlási utalvány!

Programok a művelődési házban
ProgramaJánló

Újra dorozsmai fiúk a focipályán
Már másodszor jártunk úgy, hogy a dorozsmai futball 

megye I-es osztálya megszűnt. Több szurkoló megkérdez-
te már tőlünk „Mi történt, hogy már megint nincs csa-
patunk a Megye I-ben?” Többen megjegyezték, megint 
úgy jártunk, mint Nagylaki Kálmán idejében. 

Csak röviden szeretném a Nagylaki-korszakra emlé-
keztetni a szurkolókat. Abban az időben nagy fellán-
golással elindult Dorozsmán az előrelépés a fociban. 
Jöttek a nagy nevek, különböző egyesülettől igazoltak új 
játékosokat. Igaz, hogy feljutottak az NB II csoportba, a 
dorozsmai szurkolók örültek, hogy magasabb osztályú 
meccseket látnak, de később nagy árat fizettünk érte. 
Először Dorozsmáról áthelyezték a meccset Szegedre, 
megszűntették a dorozsmai nevet és itt maradtunk fut-
ballcsapat nélkül. 

Abban az időben is összefogott Dorozsma és új-
rakezdte, a Megye III-ból évenként egy osztállyal feljebb 
lépett, a Megye I osztályban stabil táblázat első részé-
ben végzett. Akkor már felvegyült a csapat, mert vonzó 
volt a dorozsmai pálya. Ottlik Sándor edző vezetésével a 
meghatározó megye elitjéhez tartoztak. 3 évvel ezelőtt 
vezetőségváltás történt, Kiss Antal elnököt váltotta Ta-
nács Attila. Örültünk abban a helyzetben, hogy tehetős 
támogatót találtunk, ez meg is látszott abban, hogy 
a megye legjobb játékosai Dorozsmára kerültek. Vonzó 

volt, hogy így biztos anyagi juttatásokban részesülnek. 
Az elnök próbálta felrázni a társaságot, a Fradi két játé-
kosát is idehozta, akik válogatott játékosok is voltak. Na-
gyon jó közösség alakult ki, de rövid időn belül azok a já-
tékosok, akik anyagiakban voltak érdekeltek, a futballért 
nem tettek meg mindent, ami egy sportemberhez lett 
volna való. Az edzők jöttek, mentek, a bajnoki cím csak 
álom maradt és egyre szétesőbe került a csapat. Széthú-
zások voltak, lassanként a dorozsmai játékosok eltűntek 
a pályáról, ekkor bekövetkezett, hogy a 2011 NB II-es csa-
patának lettünk a fiókcsapata, azzal a szándékkal, hogy 
nevesebb játékosok fognak Dorozsmán futballozni, akik 
kimaradtak az NB II-ből. A dorozsmai szurkolók egyre 
kevesebben jártak a mérkőzésekre, szinte bíztatást a le-
látóról ritkán lehetett hallani. A szurkolók nem akarták 
mondani, hogy „Hajrá Szeged”, mert számukra idegen 
volt a csapat. Mivel dorozsmai futballista már nem volt 
a csapatban, így nem mondhatták azt sem, hogy „hajrá 
Dorozsma”. 

A Szeged csapatával amikor egyesültünk, ők idehoz-
ták az összes utánpótlás csapatát. Sokszor zsúfoltságig 
megtelt a pálya játékosokkal, néha alig volt hely edzeni. 
Mi nem szeretnénk senkit sem bírálni, tudni való, hogy 
akik pénzt fektetnek bele, azoknak kell eldönteni a foci 
sorsát. Mi elhisszük, hogy jóindulat volt bennük, nem 

akartak rosszat, de a tervek, amiket elképzeltek, nem vál-
tak valóra. Szeged kiesett a másodosztályból, elköltözött 
Gyulára, így a Megye I-et már nem érte meg nekik fog-
lalkoztatni, tehát újra megszűnt a Megye I Dorozsmán. 
Sajnos ezt is csak sajtón keresztül tudtuk meg. Szegednek je-
lenleg is 4 utánpótlás csapata Dorozsmán edz és itt fog-
ja játszani a mérkőzéseket. A továbbiakban a részünkről 
ezt az ügyet lezártnak tekintjük. 

Amiről igazán írni akartunk, az a dorozsmai jelenle-
gi csapatokról szól. Egy évvel ezelőtt az önkormányzati 
képviselőnk, Mihálffy Béla segítségével megalapították 
a Megye III-as futballcsapatot. Azok a játékosok, akik 
már szögre akasztották a cipőjüket, sorra jelentkeztek 
a pályán, hogy segítenek. Azok, akiknek nem jutott csa-
pat vagy idegen csapatoktól hazatértek, mindannyian 
örömmel fogadták, hogy új lehetőség nyílt számukra. A 
Megye III szereplése annyira jól sikerült, hogy egy éven 
belül feljutottak a másodosztályba. Olyan közösség alakult 
köztük, hogy minden egyesület példát vehetne a futball 
iránti alázatról, szeretetről, egymás közötti jó barátságról, az 
erős összetartásról és soha fel nem merült, hogy ők ezért 
ellenszolgáltatást kapnának, sőt inkább ők adakoztak. 
A másodosztályba ahogy felkerültünk, már az itt játszott já-
tékosok más egyesületből hazajöttek, tehát vonzó lett újra 
a dorozsmai futball. Létszámhiányunk nincs és közel 35-40 
játékosállománya van a két csapatnak. 

Szombaton játszottuk le az első meccset a makói 
bronzérmes csapattal. 3:2-es győzelmet arattunk, hosszú 
idő óta nem történt olyan szurkolói bíztatás, mint az 
első meccsünkön. Itt már elhangzott, hogy „Hajrá Do-
rozsma” és ami igen ritkán fordul elő, hogy meccs végén 
a szurkolók azt mondták a játékosoknak, hogy „Gyertek 
ide”. A következő hazai meccs már kettős meccs lesz, 
mert előtte a Megye III fog játszani. Tehát 2 csoportban 
fog versenyezni Dorozsma. Megmutatjuk, hogy újra 
együtt van az egységes sportkör. 

A helyi képviselő urak nagy segítséget nyújtanak az 
egyesületnek, ez látszik azon is, hogy tavaly elkészült az 
edzőpálya világítása. Mihálffy Béla képviselő úr megszer-
vezte, hogy a női futball is beinduljon Dorozsmán, aki-
ket úgy hívnak, hogy „Dorozsmai bombázók”. Az edző, 
Ottlik Sándor vezetése alatt egyre ügyesebbek a lányok. 
Szép sikerek előtt állnak. Ekkor megtörtént a dorozsmai 
utánpótlás megalakulása, ahova 30-40 gyerek rend-
szeresen jár edzeni és már versenyen is futballoznak, az ő 
edzőjük Szabó Zsolt. Nagy örömünkre szolgál, hogy 1-1 
utánpótlás edzésre rendszeresen 20-25 szülő kijár. Nagy 
boldogság az összes játékosnál, hogy kivétel nélkül min-
denki új szerelést, labdát és tréningruhát kaptak a helyi 
önkormányzattól. Elmondhatjuk, hogy egy csapat meg-
szűnésére 4 dorozsmai csapatot állítottunk ki. 

Nagy előnyünkre szolgál, hogy a dorozsmai csapat 
újra saját tulajdonának érzi a sporttelepet. Köszönet a 
helyi önkormányzatnak a segítségért, mert mi csak ilyen 
támogatás mellett tudunk működni. A futballistáknál a 
fő hangsúly az, hogy ők csak szeretetből fociznak, ellen-
szolgáltatás nélkül. Ez így fog lenni még ha Megye I-be is 
fogunk játszani, ezért kérem a tisztelt szurkolókat, hogy 
azzal is támogatni tudnának, ha jönnek a meccsre és 
jegyet váltanak, mert a mi focistáinknak azzal tudunk 
kedveskedni, hogy 1-1 vacsorára vagy egy korsó sörre 
meg tudjuk hívni, valamint ha idegenben játszunk, akkor 
útiköltség-térítésben tudjuk részesíteni őket.

Kedves Szurkolók! Az elkövetkező meccseken sok 
örömet fognak még okozni ezek a dorozsmai focisták. 
Hajrá Dorozsma, hajrá focisták, hajrák szurkolók!

horVáTh dezső
részönkormányzati tag

16.30-tól a Casino Zenekar koncertje
Színvonalas programok, büfé, édesség, zene, szórakozás.
A rendezvény ideje alatt ingyenesen látogatható a Dorozs-
mai Szélmalom!

 évnyitó Bál az alkony nyugDíJas kluB szervezéséBen
Időpontja: szeptember 9-én, hétfőn 16 órától

 gyermek néPtánc Beiratkozás
Időpontja: szeptember 10-én, kedden 17-18 óráig

 az én szememmel ii.
Vass Orsolya kiállítás-megnyitója
Megnyitja: Szabó András képzőművész
Időpontja: szeptember 13-án, pénteken 17 órától
A kiállítás megtekinthető október 14-ig a művelődési ház 
nyitva tartási idejében!

 retró Diszkó
Zene: Reiner Péter. Belépő: 500 Ft.
Időpontja: szeptember 14-én, szombaton 21 órától

 kismama torna
Időpontja: szeptember 19-én, csütörtökön 16 órától
Vezeti: Tompa Edit

Vásár: szept. 3-án 9-11.30-ig, 10-én 9-13-ig, 25-én 9-11 óráig

Pékáru Mintabolt Kiskundorozsmán!

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 6-18 óráig

Szombaton: 7-12 óráig
Cím: Jerney u. 6. (az ügyvédi iroda mellett)

Egész nap friss pékáruval, kávéval és tejtermékekkel várjuk 
kedves Vendégeinket!
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olvasói levelek
Szelektív hulladékgyűjtés Dorozsmán

A szolgáltató válaszol
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. leg-

fontosabb célkitűzésének tartja a hulladékok okozta 
környezeti ártalmak felszámolását, és a hulladékba ke-
rülő értékes, továbbhasznosítható anyagok gyűjtését és 
hasznosítását. Több évtizedes kitartó és szisztematikus 
munka áll a Szegeden, valamint a dél-alföldi régióban 
társaságunk jóvoltából létrejött szelektív gyűjtőrendszer 
felépítése, és működtetése mögött. Sok energiával sike-
rült a lakosság körében is mindennapi cselekvés részévé 
tenni a szelektív gyűjtést.

Ez a tevékenység társaságunknak soha nem hozott 
nyereséget. Mivel alapítónk közfeladat ellátására hozott 
bennünket létre, és nonprofit jellegünknél fogva min-
den forrásunkat e feladatok végrehajtása érdekében kell 
felhasználni, így lehetőségeinkhez mérten nem piaci, ha-
nem környezetvédelmi szempontok vezettek bennün-
ket a társaság működésének biztonságos fenntartása 
mellett. 

Sajnálatos módon, szerencsére a lakosság kis része, 
továbbra sem érti meg, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 
nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez, energia-
forrásaink hosszú távú biztosításához. Gondolta volna 
valaki 25–30 évvel ezelőtt, hogy az ivóvíz milyen értékes 
lesz? Manapság a kormányok milliárdokat fordítanak 
édesvízi készletük megóvására.

Társaságunk a szelektív gyűjtőszigetek üzemeltetése 
során szembesült azzal a ténnyel, hogy sokan csak ille-
gális lerakó helynek használják a nyugat-európai szín-
vonalon kialakított kulturált szelektív gyűjtési pontokat. 
Teszik ezt annak ellenére, hogy a szigetek ürítése folya-
matos. A konténereken társaságunk elérhetősége min-
den esetben szerepel, hogy bármilyen észrevétel, kérés, 
bejelentés esetén segítsük Önöket. Ha előfordul, hogy 
használat közben ez az információ sérül, tudomásunkra 
jutás után azonnal pótlásra kerülnek a hiányzó adatok.

A fertőzésveszély, ami az eldobott hulladékok miatt 
főleg nyári időben jelentkezik, valamint a költségek nö-
vekedése miatt, ha nehezen is, de társaságunk meghoz-
ta az egyedüli döntést, ami ezt a problémát megoldani 
látszott. Bizonyos szigeteket be kell zárnunk. Szeretnénk, 
ha minden érintett, jogkövető, és a környezetvédelmet 
szívén viselő lakos tudná, hogy nehéz döntés volt. Azon-
ban társaságunknak racionálisan mérlegelve alternatíváit 
más döntési lehetősége nem volt.

Sajnálattal olvastuk a lakók válaszát a gyűjtőhely 
megszüntetésre vonatkozó tájékoztatásunkra. Bízunk 
abban, hogy döntésük nem végleges, és nem társasá-
gunkat teszik felelőssé azért a szennyezésért, ami erre a 
döntésre rákényszerített bennünket.

A hulladékudvarral kapcsolatos olvasói észrevétel-
hez az alábbi tájékoztatást szeretnénk adni. A hulladék-
udvarok olyan előszelektáló – gyűjtő – átmeneti tároló 
helyek, ahová a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft.-vel érvényes közszolgáltatási szerződésben 
álló ügyfelek elhelyezhetik a nem rendszeresen keletkező 
hulladékaikat. A hulladékudvarok kizárólag a háztartá-
sokban – nem az iparban vagy vállalkozásokban – kép-
ződő hulladékok befogadására szolgálnak.

A szolgáltatás a kommunális hulladékgyűjtési szol-
gáltatás elválaszthatatlan része, mivel főként azoknak a 
hulladékfajtáknak az átvételére szakosodott, amelyek a 
háztartási hulladékgyűjtőkbe nem helyezhetők, illetve 
a lomtalanítási akciók során nem kerültek elszállításra, 
így lehetőséget nyújtanak a veszélyes hulladékok átvé-

telére is. A hulladékudvarba beszállított hulladékokat 
átvételkor, a megfelelő képzettségű kezelőszemélyzet 

– lehetőség szerint – mérlegeli és minden esetben össze-
tételét, minőségét ellenőrzi. A minőségellenőrzés során 
a hulladékudvar kezelője abban az esetben fogadhatja a 
beszállított hulladékot, amennyiben a Környezetvédel-
mi Hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély 
minden előírásának maradéktalanul megfelel. Eltérés 
esetén a hulladék befogadását köteles megtagadni.

A hulladékudvarban az alábbi hulladékok helyez-
hetők el: papír, műanyag, üveg, fémhulladék, zöldhul-
ladék, építési törmelék, gumiabroncs, bútor, lom, elekt-
romos háztartási készülékek, fénycsövek, hulladékká vált 
tonerek, hűtők, lejárt szavatosságú gyógyszerek, akku-
mulátorok, szárazelemek, növényvédő szerek és csoma-
goló anyagaik, festékes göngyöleg, használt sütőzsiradék.

A beérkező hasznosítható hulladékot (papír, műanyag, 
üveg) zárt konténerekben, a többi darabos hulladékot 
(gumi, bútor, lom, fém, építési törmelék, zöldhulladék) 
nyitott konténerekben kell elhelyezni. Kármentővel ellá-
tott zárt konténerben kell elhelyezni a lakossági veszélyes 
hulladékokat (a konténeren belül hulladékfajtánként 
kisebb gyűjtőedényzetben történik elszállításig az átme-
neti tárolás), mint például a sütőzsiradékokat, gyógy-
szereket, szárazelemet, festék és lakkmaradékokat, nö-
vényvédő szerek maradékait. Ugyancsak fedett, zárt 
konténerben kerülnek elhelyezésre a háztartási elektro-
mos készülékek és a hűtőszekrények.

A hulladékgyűjtő udvaron átvehető hulladékok 
mennyiségét a települési szilárd hulladék kezelésére szol-
gáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésé-
nek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002 (X. 29.) 
KvVM rendelet szabja meg. 

A szeged–kiskundorozsmai hulladékudvar 
tekintetében

Nyitva tartás
H és K: 8:00-16:20; Sz: szünnap; Cs-P-Sz: 8:00-16:20, V: 

szünnap; ebédszünet: 12:00 és 12:20 között.

A hulladékudvar kezelő neve:
Mayer Zoltán; telefonszám: 06-70/501-74-30.

Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek csoportvezetője:
Tajti Sándor; tel: 06-20/244-51-58.

Központi telefonszám és Depó mérlegház telefon-
száma

Központ: 06-62/777-222 vagy 06-80/822-228; 
Depó mérlegház: 06-62/777-272.

További információkat a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysé-
geiről, a hulladékudvarok aktuális adatairól, a www.szkht.
hu weblapon kaphatnak ügyfeleink.

Amennyiben a hulladékudvarban történő hulladé-
kok átvételével kapcsolatban bármilyen észrevétel, prob-
léma felmerül, kérem Tisztelt Ügyfeleinket, a megadott 
elérhetőségen jelezzék.

szeGedi KörnyezeTGazdálKodási 
nonprofiT KfT.

Ismét 
defektesek 

a kerékpárok
Újra a kerékpárdefektekről kell szólnom. Elérkezett 

a szárazság, a télről az úton hagyott apró, zúzott kövek 
lassítják az egész kerékpárút forgalmát, ehhez jön a mos-
tanában érő királydinnye, amely a dorozsmai sorompó 
és a béketelepi bevásárlóközpont felé vezető úton van. 
A múlt évben ezen az útszakaszon volt, hogy egyszerre 
három is került a kerékpárgumiba. Mostanában is két-
szer volt defektem, most legutóbb egy háromszög alakú 
hegyes kő valósággal kivágta a gumit.

17 éve élünk Subasán. Amikor ide költöztünk, töb-
bet kerékpároztunk és évekig nem fordult elő defekt. 
Most meg állandóan attól kell rettegnem, mikor kapok 
egyet. Egyre többen tolják a kerékpárt. Tavaly ősszel, mi-
re leraktam a biciklit, mindkét gumin vagy 10-10 folt volt. 
Lassan ott tartok, hogy nő létemre szerszámmal és belső 
gumival indulok el, és az utcán neki kell állni gumit cse-
rélni, ha nem akarom gyalog tolni.

Egy ismerősöm Győrben lakott, múlt év nyarán köl-
tözött ide, és defektet kapott, ilyen Győrben évekig nem 
fordult elő. Szerintem nem csak a nem megfelelő seprés 
a gond, mert a szél is viszi a szemetet és a gazt. Ettől a 
gyomtól vegyszerrel lehetne megszabadulni. Sok idős, 
fájós lábú ember a kerékpárt választja a gyaloglás helyett, 
de a defekt miatt mégis gyalogolniuk kell. Sajnos ezért 
nem lehet például bevásárolni a Zápor utcában, mert 
sosem lehet tudni, vajon megússzuk-e defekt nélkül.

laCzKóné Kozma éVa

Fekete pont
Van egy Fekete pont című cikksorozat az újságban, 

amelyben minden hónapban sorra jelennek meg olyan 
képek, amelyekre érdemes odafigyelni. Két hónappal 
ezelőtt a Faragó téri szemétlerakónál is körbe volt rakva 
szeméttel, többször jártam arra, és jólesően megállapí-
tottam, hogy időközben elvitték a szemetet, és szép ren-
dezett lett a szemétlerakó környéke, nincs telerakva oda 
nem való kacatokkal. Már azon gondolkodtam, hogy 
lefényképezem és Piros port cím alatt beküldöm a Do-
rozsmai Napló szerkesztőségébe, hogy ne csak a rosszat, 
hanem a jót is tegyék közzé. 

Mielőtt még ténylegesen rászántam volna magam 
a kép elkészítésére, legnagyobb megdöbbenésemre is-
mét körbe lett rakva a szemétlerakó környéke, és éppen 
ott jártamkor egy hölgy összetört műanyag szennyes 
tartóval igyekezett a szemétlerakó felé, az István utcából, 
és nagyságából ítélve természetesen nem fért bele a tá-
rolóba a bedobó nyílásán, hát ott virított a többi szemét-
tel együtt a tároló környékén. Hát egyszerűen fel nem 
foghatom, hogy szinte naponta jelenik meg elmaraszta-
ló cikk a szemétlerakó környékére tett szemétről, és az 
emberek figyelmen kívül hagyják, azért is körberakják 
a szemétlerakót. A Dorozsmai Napló elmúlt számában 
megjelent, hogy a szelektív hulladéktárolókat bekame-
rázzák, hát kíváncsian várom milyen eredménye lesz, 
akkor is kihordják a szemetet, nem törődve azzal, hogy 
esetleg büntetést kapnak érte?
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el. Magukat az embereket e hatalmak olyan „biomasszaként” használ-
ták, ahol sem az egyén, sem az emberélet nem tartatik sokra: fontosabb 
maga az uralkodás, mint az alattvalókkal való jó törődés.

Arctalan, ismeretlen diktátorok a történelem folyamán sosem létez-
tek. A hatalom mindig egy adott személy vagy szervezet aktusain keresz-
tül nyilvánul meg: Olaszországban Mussolinién, Németországban Hitle-
rén, Szovejunióban Leninén és Sztálinén. A személyi kultusz lényege, hogy 
a legfőbb vezetőt csalhatatlannak, tévedhetetlennek, emberfelettinek 
állítsák be, hiszen az emberiség már a kezdetektől fogva bálványozza és 
imádja a nálánál magasabb rendűnek vélt létezőket illetve nemlétezőket. 
Teljesen más beállítódás ez, mint a királyoké és császároké, akiket már csak 
a hagyományok miatt is a nép elfogadott. Habár konkrét személyekkel 
lehettek ugyan problémák, maga a monarchia intézménye mélyen be-
gyökerezett az adott ország nemzettudatába.

A mindmáig jelen lévő leplezetlen hatalom felelős az emberiség 
legszörnyűbb tragédiáiért: a rabszolgaságért, az afrikai népirtásokért, a ho-
lokausztokért, a deportálásokért, a tömeggyilkosságokért, a vallásüldözé-
sekért, a politikai ellenfelek megsemmisítéseiért, a kíméletlen önkényeske-
désekért és a védtelen áldozatokkal szemben elkövetett merényletekért.

(Következik: A tömeg)
somoGyi GáBor

irodalom
 Joel Goldberg: Liberálfasizmus. XXI. Század Intézet, 2012.
 Friedrich A. von Hayek: Út a szolgasághoz. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1991.
 Bertrand Russell: A hatalom. Typotex Könyvkiadó, 2013.

 A totalitarizmusok mindig háborús állapotban 
leledzenek, mert logikájuk az állandó, szünte-
len terjeszkedésbe kényszeríti önmagukat.
 A diktátorok azt a leplezetlen hatalmat kép-

viselik, amely a társadalom terrorizálásán, az 
engedelmesség kierőszakolásán és az eltérő 
vélemények kiirtásán alapszik.
 Az önkény csupán látszólagosan jogkövető. A 

szocialista Magyarországon hivatalosan nem 
létezett cenzúra; elég volt az emberek megfé-
lemlítésén alapuló öncenzúra a rendszerelle-
nes szavak elfojtásához.

A háború kitöréséig Hitlert és általában a diktatúrák természetét a 
nyugati közvélemény teljesen félreismerte, köztük számos „haladó”, liberá-
lis nézeteket valló gondolkodó is. Sőt, mi több, Mussoliniért is oda-vissza 
voltak. Az Egyesült Államokban szintúgy példátlan rajongás övezte a 
fasizmust, amelynek hangulatát, „esszenciáját” többek közt a New Dealbe 
is be próbálták építeni. Az az állítás, miszerint Olaszország, Németország 
és Oroszország külön utakon jutott el a totalitarizmushoz, nem teljesen 
helytálló. Közhelynek számít már, hogy a fasizmus és a kommunizmus 
ugyanannak a totalitárius állapotnak a különböző válfajai, amely az összes 
gazdasági tevékenység központi ellenőrzéséből fakad. Ezenfelül a ná-
cizmust és a fasizmust általában szélsőjobboldali diktatúrákként szokás 
beállítani, ám ne feledjük: Mussolini sokáig szocialista nézeteket vallott, és 
Hitler pártját sem véletlenül nevezték nemzetiszocialistának. 1941. feb-
ruárjában még azt mondta nyilvánosság előtt, hogy a nemzetiszocializmus 
és a marxizmus alapvetően azonosak. (Egyébként jobboldali diktatúrára 
tökéletes példa Franco tábornok Spanyolországa.)

Tocqueville baljós figyelmeztetése, hogy a szocializmus szolgasághoz 
vezet, mindig is süket fülekre talált. Nem csupán a liberalizmust vetette el 
Európa az I. világháború után, hanem azt az alapvető individualizmust is, 
amelyet még Erasmustól, Montaignetől vagy Thuküdidésztől örökölt. A 
szocializmus és a kollektivizmus a pozitív értelemben vett individualizmus 
(a szabadság szeretete, a tolerancia stb.) halálos ellensége. A szocializmus 
eszménye Németországban tökéletesedett ki, és az „új szabadság” ígéreté-
vel a liberális hagyomány örököseként üdvözölték.

Csak mostanában kerülnek előtérbe a fasizmus és a kommunizmus 
rendkívül nagymértékű hasonlóságai, egy nyilvánvalóbbá téve, hogy ezek 
az ideológiák nem ellentétes pólusokat képviselnek. Hitler és Musso-
lini azonban – nagyon helyesen – felismerték, hogy a nemzeti összetar-
tozás érzése sokkal szilárdabb erő, mint az osztálytudat. Két német közt 
nyilvánvalóan nagyobb testvériség áll fenn, mint egy német és egy angol, 
ugyanabba a munkásosztályba tartozó egyén között. A „Világ proletárjai, 
egyesüljetek!” mindig is egy üres fecsegés volt, és az is maradt mindmáig.

A felvilágosodás korában a gondolkodók államelméleteinek közpon-
ti gondolata volt a „társadalmi szerződés”, az emberek legitimizált, ko-
operatív társulásának feltétele. Természetesen valójában effajta szerződés 
nem létezik (legalábbis én nem emlékszem, hogy aláírtam volna bármiféle 
ecélú papírt), a szándék nyilvánvaló: egy jól működő társadalom maga 
választja meg vezetőit. Teljesen érthető okokból egy diktatúrában effajta 
szerződés nem létezhet. Lehet a despotizmus ugyan legitim (gondoljunk 
itthon a kékcédulás választásokra), de akkor sem közmegegyezésen, ha-
nem kikényszerítésen alapul.

A nácizmus és fasizmus forradalmi rezsim volt, tehát a status quo 
megdöntésével egy teljesen új alapokra helyezett, totalitárius hatalom 
született. Már csak ezért sem lehet szélsőjobboldali diktatúrákként be-
állítani ezeket. E leplezetlen hatalom katonai jellegű volt, az alattvaló nép-
től nem aktív együttműködést, hanem félelemből való behódolást vár 
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Az önistenítés aberrációja
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Jerneysek Mártélyon
A TÁMOP–3.1.4–12/2–2012–0079 „Fejlesztések a Jerney János Általá-

nos Iskolában” projekt keretében 16 leendő 7. osztályos diák tölthetett hat 
napot angol nyelvi táborban Mártélyon. Július 15-én reggel indultunk hely-
közi járattal a Mars térről, ahol Lázár Zoltán igazgató úr jó tanácsokkal bú-
csúzott el a táborozóktól. Egy óra múlva megérkeztünk a szállásra, a Márté-
lyi Erdei Iskolába. A gyerekek boldogan vették birtokba a szobákat: a 12 lány 
egy 14 ágyas tágas galériás szobában, a 4 fiú egy 8 ágyas, én (mint kísérő- és 
angoltanár egyben) szintén egy 8 ágyas szobában kaptam szállást. A külön 
fürdőszoba, mosdó és étkező/közösségi szoba igazán minden igényünket 
kielégítette. Az erdei iskola gondoskodott a technikai felszerelésekről (CD/
DVD-lejátszó, televízió),a kerékpárokról, a napi háromszori étkezésről.

A tábor célja ismerkedés az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel és 
az angol nyelv életszerű, kommunikatív használata. A gyerekek 150 oldalnyi 
angol nyelvi szöveggel küzdöttek meg hol csoportban, hol egyénileg. Sok-
féle feladattal kellett megbirkózniuk: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, 
hallott szöveg érése, levélírás, szerepjáték, rövidített regény feldolgozása, activity. 
A Frankenstein című regényhez illusztrációkat is készítettek, miközben min-
denki teret engedhetett fantáziájának és kreativitásának.

Természetesen a táborozás során a tanuláson kívül olyan programok-
ban is részt vehettek, amelyek még inkább összekovácsolták a közösséget. 
Erdei tanösvényen sétálva ismerkedhettünk meg Mártély és vidéke természeti 
adottságaival, éjszakai túra során érezhettük az ember kiszolgáltatottsá-
gát, „esendőségét” a természettel szemben, ügyességi versenyen minden-
ki próbára tehette rátermettségét, önismereti játékokon keresztül olyan 
személyiségjegyek kerültek felszínre, amelyek  a hétköznapokban nem jöt-
tek elő a gyerekekből. Lovaskocsikázás során sok mindent megtudtunk a 
lovakról, a fogathajtásról, végül kerékpárral elmentünk Mindszentre, ahol 
a homokos Tisza-parton még felszabadultabban játszhattak.

Mindannyiunk számára hasznosan telt az a szűk egy hét, mivel a gye-
rekeknek nemcsak a nyelvtudása fejlődött, hanem önállóságuk, felelősségtu-
datuk is, hiszen a megbeszélt szabályokat betartva, a másikra figyelve, annak 
segítve lehetett mind a nyelvi, mind a szabadidős programokat megvalósítani.

KereszTesné molnár móniKa
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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

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

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.

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

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

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

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

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

Szeptembertől újra JÓGA 
a testi-lelki egészségért!

Egyensúly megőrzés, tartás javítás, izom 
erősítés, légzőgyakorlatok, nyújtás-lazítás, 

energiagyűjtés, relaxálás.
Időpontok

kezdő: péntek 16.30-18.00
haladó: kedd 17.15-18.45

Érdeklődés, bejelentkezés:
Virágos Lilla       06 20 509-1792

Tudja, hogy a betegségeknek lelki 
oka is van?

Kérésére feltárom fizikai, érzelmi, párkapcso-
lati és egyéb élethelyzeti problémáinak okát, 

segítek megoldani azokat.
Virágos Lilla       06 20 509-1792
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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: 9-19

Kisdiákok korrepetálását, valamint 
gyermekfelügyeletet vállal tanítói 

végzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező középkorú nő.

06 30/677-0652
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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

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

HITEL AJÁNLAT!
Ha eltervezte háza, lakása

FELÚJÍTÁSÁT, KORSZERŰSÍTÉSÉT, 
BŐVÍTÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, 

VÁsÁrlÁsÁt,

akkor a megvalósításhoz igényeljen 
forint hitelt!

* Egyszerű elszámolás

* Kedvező kamatozás

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
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

Beiskolázási utAlváNyt is elfoGAduNk!
A templom mellett a buszmegállóval szemben a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

Már megint Asa-ram,  
már megint ÖKOkör!

A nagy sikerre való tekintettel, az Asa-ram 
Alapítvány a Tudatos Vásárlók Egyesületé-
vel karöltve újra indítja Kiskundorozsmán a 

hetente tartandó „ökokört”.
A kormány csökkenti az áramszámlát. Mi 

tudjuk-e még kisebbre szabni? Mennyi mér-
get esznek gyermekeink? Elegendő élelmi-

szer terem-e a földön az emberek számára? 
Iható-e a csapvíz? Mennyit fogyasztunk 

belőle, és mennyiért? Mibe kerül, amit meg-
veszel? Neked? A Termelőnek? A környezet-

nek? Tudod mindezekre a választ? Akarsz 
spórolni? És mégis jól, tudatosan élni?

Várunk Benneteket a művelődési házba 
október 3-án 18:00-kor. Előzetes jelentke-

zéseket is várunk: 20/9757-892 telefonszá-
mon vagy borosattila@asaram.hu címre.


