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HAVI GONDOLAT

Egy nemzet hálátlansága idegen jótevőivel szemben csaknem egyidős magával a történelemmel.

EVELYN BARING CROMER

A magyar forradalom üzenete
Polányi Mihály (1891–1976) magyar szárma-

zású tudós volt, a náci hatalomátvel után Angliá-
ban élt, munkássága a fiziko-kémiától a közgaz-
daságtudományon keresztül a filozófiáig terjedt. A 
magyar forradalom üzenete az 56-os eseményekkel 
kapcsolatos gondolatait tartalmazza.

Polányi, csakúgy, mint Friedrich Hayek, a szabad 
társadalom elkötelezett híve volt, amelyre mind a 
szocialista tervgazdálkodás, mind a fasiszta eszmé-
nyek veszélyt jelentenek. 1956 februárjában már 
maga Hruscsov is elismerte a sztálinizmus rém-
tetteit. Ennek hatására sok itthoni, aki eddig a 
kommunista kormány őszinte híve volt, hirtelen 
lázadozni kezdett. A Petőfi Kör tagjai például úgy 
vélték, a sajtót fel kell szabadítani az állami irányí-
tás alól, követelték a koncepciós perek nyilvános 
elítélését, a párt kiszolgálása miatt korrumpáló-
dott művészek pedig végre kimondhassák az igaz-
ságot.

Ez a zendülés volt az egyik mozgatórugója an-
nak a bátorságnak, amellyel 1956-ban elsöpörték 
a kommunista kormányzatot. Az oroszok persze 
tankokkal jöttek be leverni a forradalmat, de 1956 
után a sztálinisták uralma nem állt már vissza. Egy 
hajdan még tántoríthatatlan sztálinista, Gimesi 
Miklós ezt írta a forradalmat megelőző napokban: 
„Lassankint elhittük, hogy kétféle igazság létezik, 
hogy a párt és a nép igazsága esetleg más lehet, 
fontosabb lehet, mint a tárgyi igazság, s hogy az 
igazság és a pillanatnyi politikai hasznosság tulaj-
donképpen azonos fogalmak.” Arthur Koestler, 
miután kiábrándult a kommunizmusból, ezt írta: 
„Pártbéli neveltetésem olyan hatásosan működő 
ütésgátlókkal és rugalmas elhárító rendszerekkel 
szerelte fel gondolkodásomat, hogy minden látott 
és hallott dolgot automatikusan egy már kész min-
tához igazított.” E hit megrendülése olyan, mint 
egy szemüveg darabokra törése. Sok kommunista 
vallott arról, hogy azért ragaszkodtak olyan mere-
ven a tanokhoz, mert megingása esetén egy cél és 
értelem nélküli világ sötétségébe hullottak volna.

Ahogy Hannah Arendt történész megálla-
pította, „az a bolsevik magabiztosság, amely-
lyel félretolják a mindennapi erkölcsi normákat, 
a kommunista propaganda alappillérévé vált.” 
Hogyan is gondolgodhattak volna másként olya-
nok, akik szerint egyedül a brutalitás az őszin-
te? Ebből eredeztethető viszolygásuk a morali-

tástól és az erőszak bálványozása. A magyarok 
tettlegesen kifejezték, nem kell nekik olyan vi-
lágnézet, amely azt tanítja, hogy az igazságot és 
az erkölcsiséget alá kell rendelni a párt céljainak. A 
sztálinizmus őrült rendszer volt; szilárd alapját 
jelentette az az elgondolás, hogy az igazság és 
az emberi lét csakis annyiban léteznek, ameny-
nyiben ki tudják szolgálni a pártot. Ez a meggyő-
ződés rendkívül mélyen gyökerezett; ennek volt 
köszönhető, hogy még az áldozatai is azonosultak 
vele, és a koncepciós perek során halálraítélt hit-
hű kommunisták is haláluk pillanata előtt „Éljen 
Sztálin!” kiáltással búcsúztak az árnyékvilágtól.

Egy hatalmas embertömeg, élén megalomán és 
zseniális vezérével, nagyratörő célokat tűzött ma-
ga elé, ám ezen elgondolások köszönőviszonyban 
sem voltak a valósággal. Gyűlöltek mindent, ami 
azidáig létezett, el akarták törölni a horizontot, 
hogy helyére új hatalmat építsenek  fel. Az emberi-
ség azon része, akinek értelmét még nem taposták 
el bőrcsizmával, minderre már régen rájött.

Az immoralizmus hulláma, amely a XX. század 
elején végigsöpört a világon, egyesekből nácit, má-
sokból kommunistát csinált. Ezen „szekularizált 
vallások” vallásosság nélkül fanatizálták az embe-
reket. A szenvedély, amelyet az immoralitás hatott 
át, nyílt erőszakban testesült meg. Az erkölcstelen 
lett a morál, az erkölcs pedig az üldözött. Az 1956-
os forradalom ezt a morális inverziót rombolta 
szét. A kommunista-ellenes él kevésbé volt fontos, 
mint az, hogy maguk a kommunisták akarták fel-
rúgni az eddigi szabályokat.

A párttagok egy ideig elviselték az illúziót, a 
folytonos önáltatást, hogy a poshadt víz tulajdon-
képpen limonádé; aztán egyszer csak félre kellett 
vonulniuk hányni. A „hánynom kell” azóta szálló-
igévé vált a morálisan invertált ember visszazök-
kenésére.

Ez az új szövetség fellelkesítette az elnyomott 
társadalmi csoportokat. Amikor a diákok az utcára 
vonultak, a gyárakból munkások tízezrei csatlakoz-
tak hozzájuk. A katonaság néhány óra múlva átállt, 
a titkosrendőrség feloszlott. Az állam „ökle”, a fel-
fegyverzett rendfenntartás egyik napról a másikra 
semmivé foszlott.

Összeállította:
SOMOGYI GÁBOR

VI. Dorozsmai
Tökfesztivál
2015. október 9-10.
Művelődési Ház

Október 9., péntek

9.30-tól gyermekjátékok, vetélkedők, ügyessé-
gi játékok
10.30-11.30 Tengeri Attila interaktív gyermek-
műsora
15.30-16.00 Őszi versek. A Jerney János Általá-
nos Iskola diákjainak fellépése
16.00-tól a Dorozsmai Bölcsőde Játékai
16.00-17.00 Népszerű slágerek tehetséges fia-
taloktól a Talent Énekstúdió közreműködésével
17.30-18.00 Repülőmodell-bemutató Nagypál 
Gábor és Szilágyi Péter közreműködésével
18.30-tól töklámpás felvonulás a művelődési ház 
és a templomkert között

Október 10., szombat

8.00-tól Halléfőző verseny
Zsűrizés: 12.00-14.00 óráig
11.00-től Kokojsza csipet-csapat népzenei műsora
11.00-16.00 Tamás Gábor bemutatója (olimpiai 
bronzérmes ételszobrász)
12.00-13.00 Dél-Alföldi Harmonikabarátok  Klub-
ja zenés műsora
14.00-15.00 Versenyek
Sör-virslievés, tökkirályválasztás, kié a legnagyobb 
tök?, kié a legkülönlegesebb tök?, kié a leghosz-
szabb tök?
15.00-17.00 Gera fivérek mulatós műsora
17.00 Eredményhirdetés

Folyamatosan:

Dorozsmai gyerekrajz-kiállítás
Vásárok

Agyagozás
Kemencében sült tök

Kézműves foglalkozások
Töklámpa készítés

Arcfestés
Ugrálóvár
Kisvonat

Ugrálóasztal
Íjászat

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON
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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: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 06 20/936–7590

 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 
11–13-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, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2015. október 12. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                             15.00-15.30 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                             16.00-17.00 óra, Jerney János Általános Iskola
Elérhetősége:  06 20/341–4199, e-mail cím: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2015. október 8. (csütörtök) 16.30-17.30 óra
Helye: Önkormányzati Kirendeltség
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MÓKUS A KERÉKBEN?
ÍGY ÍRUNK MI

Hogy készült a Dorozsmai Napló, valamennyi dorozsmai családi 
lapja kis műhelyünkben? Kik, milyen körülmények között készítik 
az újságot?

A lap megjelenése utáni hétre esik a lapindító. Színhelye a dorozs-
mai fiókkönyvtár helyisége. Délután fél öt van. A szerkesztőség tagjai 
jobbára munkahelyükről érkeznek. Lassan csöpögünk össze erre a 
másfél órányi időre. Megérkezik Irén, Klári, Ilona, Éva, Mária, Ági, Jóska 
és János is. Mostanában elfoglaltságai miatt ritkán András is. Majd 
megérkezik a „főnök” is, akit persze Ádámnak hívunk.

Fáradtságnak semmi nyoma, máris a lapra figyelünk. Postát bon-
tunk, értékeljük az előző lap tartalmát. Néha rájövünk, nem egészen 
így kellett volna, vagy éppen így volt jó. Megbeszéljük, milyen olvasói 
vélemények jutottak hozzánk. De már a következő számra gondolunk. 
Bár sokszor elhangzik, „A lapra koncentráljunk, csendet kérek!”, szól 
Ádám, és mértékletességre inti a társaságot.

Megtörténik a következő szám tartalmának vázlatszerű összeállí-
tása: ki mivel készül, mit ír?

Lapzárta: ugyanitt jövünk össze, ugyanennyien. Olykor olvasók is 
érkeznek, levelet kapunk. Sok-sok írással jövünk, ki-ki hozza a magá-
ét, legtöbbször többet a tervezettnél. Ádám éles „ollójával” nagyokat 
vág cikkeinken. Meggyőz: így a helyes. Vitatkozunk, javaslunk, túl-
írunk. Összeáll a kép. Hétvégén Ádám otthon megszerkeszti a lapot, 
fazont ad. (Ekkor derül ki, sokat írtunk, ki kell hagyni!) Hétfőn pedig 
következik a nyomda.

A szerkesztett kéziratot az Officina Nyomdába viszik, általában 
Ádám, olykor Ilona. A hirdetéseket Évi szerkeszti, s viszi a nyomdába. 

Tanácskozás a nyomdászokkal, a képi, tördelési ügyek tisztázása. A 
nyomda munkatársai készségesek. Általában két nap múlva: korrek-
túra.

A kiszedett írásokról próbanyomat készül, amit általában a szer-
kesztő néz át. Ha nem ér rá, Icu javít. A hirdetések korrektúrája Éva 
dolga. Olykor persze a nyomda ördöge is dolgozik… Ezek után történ-
het a nyomás: 3700–4000 példány készül. Vass Józsi hozza Dorozs-
mára autóján, és egyeztet a terjesztőkkel. Egy-két nap és a lap kézbe 
kerül. Izgatottak vagyunk mis is, és néha csalódunk, mert írásunk 
megjelenése olykor elmarad. Kritikát is kapunk, vállaljuk. De sebaj, a 
lényeg az, hogy megcsináltuk az újságot, ami rólunk, dorozsmaiakról 
szól.

Így írunk mi. Akik munka mellett, ingyen csináljuk a lapot. Ehhez 
jó partnerek hirdetőink. Köszönet nekik! Félretéve családi és egyéb 
problémáinkat, és a családi segítséget is érezve, összejövünk, vitatko-
zunk, írunk. Hibáinkat nézzék el! Igyekszünk tájékoztatni a legfrissebb 
hírekről is... de egy havilapnál ez oly’ nehéz.

És minden kezdődik elölről. Újraindul a mókuskerék az évnek mind 
a 12 hónapjában.

MÓRA MIHÁLYNÉ
(1997. február)

Kis dorozsmai téboly
Biciklilopási járvány dúl Dorozsmán. Már nem is „ügy”, ha valaki 

nem találja a bolt előtt 5 perccel előbb letett, lezárt kerékpárját. Van, 
aki öt év alatt hat biciklit vesztett. A rendőrségnek már be sem jelentjük.

Jótanácsként javasolják a „tapasztaltak”: ne a kerékpárt zárjuk le, 
hanem valami el nem mozdíthatóhoz kapcsoljuk. Lehet, hogy ez sem 
elég? Valószínűleg zárt kisteherautóra dobják fel a lezárt járgányokat? 
Csapatokba dolgoznak a tolvajok? Ki kellene valamit találni, de mit?

(1997. június)
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Összeült a Részönkormányzat

A kiskundorozsmai Részönkormányzat szep-
tember 2-án 17 óra kezdettel a Polgármeste-
ri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltségének 
nagytermében megtartotta ez évi második nyil-
vános ülését. A részönkormányzati ülés össze-
hívására eddig számos közgyűlési határozat 
meghozatalának hiányában nem nyílt lehetőség. 
Ennek ellenére a tagok levélben kérték Szeged 
jegyzőjétől az ülés összehívását. A lakosság kö-
zül mindössze 9-10-en jelentek meg. Az ülést 
Lauer István képviselő úr nyitotta meg és vezet-
te le.

Első napirendi pontként a testület elfogadta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, amely alap-
ján lehetőség nyílik saját munkaterv elkészítésére. 
Ilyen tervezetet előzetesen Deli Albin és Lukovics 
János készített. E munkaterv-tervezet a benne sze-
replő indoklás szerint a helyi lakosság kapcsolat-
tartására és a helyi ügyek kezelésére fordított ki-
emelt figyelmet.

Lauer István tájékoztatta a tagokat, hogy miu-
tán az önkormányzat elfogadja a II. félévi munka-
tervét, válik lehetőség a részönkormányzat saját 
munkatervének megtárgyalására és elfogadására.

Az önkormányzati képviselők képviselői keretük 
fejenként 6 millió Ft felhasználását szigorú előírá-
sok szabályozzák. 70%-ban a közterületek fejlesz-
tésére (utak, járdák javítására, fűnyírás, lakossági 
problémák megoldására), valamint Szeged tulaj-
donában lévő helyi intézmények (óvodák, iskolák 
stb.) meghatározott célú tartós anyagi javak támo-
gatására (bútor, játékok stb.) költhetik. A maradék 
30% az ún. vigalmi alap, amelyet helyi rendezvé-
nyekre költhetnek.

Számos részönkormányzati tag kifogásolta, hogy 
a rendezvények szervezéséből kihagyták, vagy egyes 
döntések meghozatalában, mint pl. a ping-pong 
asztal felállítása, sem egységesen vehettek részt. 
Lauer képviselő elmondta, a következő évtől az 
összeállított programok megtárgyalásában a tagok 

már aktívabban is részt tudnak majd venni. Tudni 
kell azt is, hogy a művelődési ház önállóan szerve-
zi programjait, ezért a részletekről annak igazga-
tójával, Hajdú Gézával kell egyeztetni. A képvise-
lőknek az a feladatuk, hogy segítsék, támogassák 
a művelődési házat.

Az ülés meghívott vendége volt Báló Tamás, 
a Szegedi Repülőtér vezetője, akit azon lakossági 
panaszok miatt hívott meg Lauer képviselő, ame-
lyekben azt jelzik, hogy a repülőgépek hangja zavaró 
számukra. A repülőtér vezetője beszámolt a repü-
lőtér működéséről és a jelenlegi kihasználtságáról, 
illetve elmondta, hogy igyekeznek Dorozsma lég-
terét kerülni, az ún. iskolaköröket átalakítani.

A címzetes jegyzőnek elküldött levél megtár-
gyalása során Mihálffy Béla képviselő elmondta, a 
részönkormányzatnak nincs pénzügyi kerete, és 
egyébként semmiféle hatáskörrel sem rendelkezik a 
testület. Deli Albin kérdésére Lauer István elmond-
ta, önálló részönkormányzati helyiség fenntartására 
jelenleg nincs keret. A lakosság számára az ügyek 
és panaszok intézése biztosított, valamint fogadó-
órákat is tartanak.

Vályogos utca lebetonozása. Mint ismeretes, 
a Vályogos utca kibetonozásával a lámpák előtti du-
gók, a központba zúduló forgalom és ez által oko-
zott környezetszennyezés mérséklődése segíthető 
elő. Lauer István lapunkban ezzel kapcsolatban azt 
nyilatkozta korábban, hogy a Vályogos utca rendbe 
tétele hosszú távú cél, meg van már terveztetve. Va-
lószínűleg nem aszfaltburkolatot fog kapni, más 
burkolattal fogják járhatóbbá tenni az utat.

Basahíd utcai gödrök. Tóth Ferenc a Basahíd 
utcai út rossz minőségére hívta fel a figyelmet és 
ennek gléderezését sürgette, illetve a csapadékvíz 
elvezető árkok átereszével kapcsolatosan érdeklő-
dött. Lauer István képviselő elmondta, 5-6 ilyen 
áteresz elkészítésére van pénz.

A Hősök ligetének gondozása. Deli Albin 
kérdésére Lauer képviselő tájékoztatta a tagokat, 
hogy a liget gondozását, rendbetételét a város és 

A munkaterv terve

Az első pont arra vonatkozik, hogy a lakos-
sági ügyek folyamatos kezeléséhez szükséges 
lenne havi részönkormányzati ülést tartani. Ezt 
a felvetést a tagok egyébként egyhangúlag tá-
mogatják. A következő sarkalatos pont szerint 
a településrészt érintő minden jelentősebb ügy 
megvitatásába a részönkormányzati testületet 
is be kell vonni. A terv felveti egy állandólagos 
részönkormányzati helyiség kijelölése, ahol a ta-
gok a lakossággal is találkozhatnának, meghall-
gathatnák őket. A munkaterv további lényeges 
pontja a lakosok tájékoztatása. Az embereket 
adatokkal kell ellátni, hogy megfelelően, helye-
sen tudjanak dönteni. A tervezet nagy hangsúlyt 
fektet az internet adta lehetőségek kihasználá-
sára, saját honlap és Facebook-oldal fenntartá-
sára. További felvetések közé tartozik lakossági 
fórumok rendszeres tartása a képviselői fogadó-
órák mellett. E programterv kihangsúlyozza a 
társadalmi munka fontosságát is. Kisebb fejlesz-
tések ugyanis társadalmi munkában, helyi vállal-
kozók bevonásával is megoldhatók lennének. Ez 
a település tényleges fejlődése mellett az össze-
tartozás szellemét is erősítené. Már csak ezért is 
fontos a dorozsmai civil szervezetekkel való szo-
ros együttműködés – áll a tervezetben.

az egyház ez évben három alkalommal bonyolítja le.
Az ülésen jelenlévő Tompai Péter subasai lakos, 

aki foglalkozására tekintve ács, bejelentette, hogy 
társadalmi munkában helyreállítja Tari Sándorné 
subasai kiskertekben villámcsapás következtében 
leégett házának tetőszerkezetét. Vállalja, hogy ha 
a tetőzetre való anyagot biztosítják, akkor a mun-
kálatokat családjával elvégzi. Ezzel is szeretnének 
segíteni a károsulton, hogy a hideg beállta előtt fe-
dél legyen a feje felett.

Utolsó napirendi pontként a képviselők tájé-
koztatták a tagokat az ezidáig felhasznált képvise-
lői keretekről.

SOMOGYI GÁBOR

Várni kell a csapadékvíz-csatornára
Korábbi számunkban már beszámoltunk a 

subasai lakosok azon problémájáról, hogy anno 
minimum egy méterrel magasabbra tervezték és 
építették Dorozsmán a subasai átereszt az M5-ös 
autópálya töltésében, mint kellett volna. Emiatt a 
sztráda elzárja a belvíz útját, a gravitáció nem ké-
pes levezetni Subasa és Sziksóstó belvizét. Ez ko-
moly problémát okoz az elmúlt évek nagy esőzései 
után.

Egy áteresz megépítésének terve a szeptem-
ber 25-i szegedi közgyűlés elé került. Ez a városnak 
körülbelül 30 millió Forintjába kerülne. Noha már 
a 2013-as költségvetésbe is beleépítettek egy 29 
millió Forintos keretet, a beruházás fennakadt egy 
jogszabály-változtatáson, amelynek értelmében az 
önkormányzat vízügyi és építési alapjából nem le-
hetett csapadékvíz-elvezetésre költeni.

Időközben 1500 subasai lakos kérte nevével el-
látva indítványon a helyzet gyors tisztázását. Soly-
mos László alpolgármester a Délmagyarország kér-
désére válaszolva elmondta, a subasai átereszre még 

nincs engedély. Ha meglesz, területvásárlásról vagy 
-kisajátításról kell tárgyalni. Ez a folyamat idén 
biztos nem zárul le, tehát korai lenne dönteni eb-
ben az ügyben.

Mihálffy Béla és Kosik Dénes beterjesztését, 
amelyben 30 millió Forintot kérnek a beruházásra, 
a közgyűlés leszavazta.

Felhívás!
Kedves dorozsmaiak!
Azzal a bejelentéssel fordulunk Önökhöz, hogy 

Szélmalom Népművészeti Egyesület néven szeret-
nénk egyesületet létrehozni.

Céljaink: példamutatóan ápolni a népművészet 
és a kézművesség hagyományait; régi mesterségek 
szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak 
felelevenítésével új, igényes alkotásokat létrehoz-
ni, másokat is erre nevelni; támogatni az ipar-
művészeti ágakban és egyéb művészeti ágakban 

tevékenykedők fejlődését; amely összefogja mind-
azokat az amatőr és hivatásos kézműves szakem-
bereket és előadóművészeket, akik Dorozsmához 
vagy a környékéhez tartoznak, itt élnek, itt folytat-
ják tevékenységüket.

Ha legalább 10 fő jelentkezik ebbe a szerve-
zetbe, akkor már létrejöhet. Bárki lehet elnök, aki 
szívesen elvállalja ezt a tisztséget, az első összejö-
vetelen választjuk meg.

Ha összefognánk, akkor együttműködve több 
célt tudnánk elérni. Közösen részt vehetnénk a 
dorozsmai eseményeken, a szegedi hídi vásárban, 
a magyarországi nagyobb rendezvényeken. Prog-
ramjainkra, amelyekről rendszeresen tájékoztatunk 
a média, szórólapok és plakátok segítségével, min-
den kedves érdeklődőt szeretettel látunk.

Ha céljainkkal egyetért és ezek megvalósítását 
támogatná, vagy bármely tevékenységünkben szíve-
sen közreműködne, örömmel látjuk tagjaink sorában!

Kérem, aki a szervezet megalakulásban szí-
vesen részt venne, a következő elérhetőségen jelez-
ze felénk 2015. október 31-ig: Dorozsmai Pető-
fi Sándor Művelődési Ház (Negyvennyolcas utca 
12.) Tel.: 62/463-112, E-mail: petofi.muvhaz@int.
ritek.hu
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Szeptember 20., az európai kultúra napja. És Dorozsmáé?
Talán sokan legyintenek, „mi közünk hozzá?” 

Mi dorozsmaiak vagyunk, mit nekünk a lassacskán 
levitézlő Európa…? Csak azt mondhatom erre: egy 
cseppben is megláthatni az egész tengert.

A Wikipédia oldala így definiálja a kultúra fo-
galmát: „A kultúra (latinul cultura, a colo, colere, 
azaz művelni) igéből származik. A kultúra kifejezé-
sen (…) egy embercsoport szokásainak és hagyo-
mányainak összességét (…) értjük.”

Fordítsuk ezt le Dorozsma nyelvére! Jó néhány 
éve a Kiskundorozsmáért Alapítvány alaptevékeny-
sége egyikének – a kulturális tevékenység és kulturá-
lis örökség megóvása – alapján pályázatot hirdetett 
Kiskundorozsma II. Világháború utáni történetének 
megírására. Nagyon sok anyagot kaptak, magán-
emberek írásait, emlékeit többek között, melyek 
kiterjednek Dorozsma közéleti, politikai, gazdasá-
gi stb. életének részleteire, kiragadva egy-egy idő-
szakot.

Ezen írások, dokumentumok sem összefoglaló, 
egységes egésszé feldolgozott formában, sem akár 
részleteiből publikálva még nem jelentek meg, 
erre ajánlkozó, vállalkozó híján. Mondhatnók: a 
pályázat hamvába holt. Esetleg még várat magá-
ra, de vajon meddig? Jó ötlet lenne, ha az Alapít-
vány e dokumentumokat akár a Dorozsmai Napló, 
akár a művelődési ház rendelkezésére bocsátaná, 
hogy vagy folytatásos formában a lap hasábjain 
tegyenek közzé egy-egy írást, vagy a Dorozsmai 
Füzetek-sorozat újabb példányaként feldolgoz-
va legyenek bemutathatók. Nem vitatható, hogy 
e kordokumentumok hasznára lennének úgy a 
nagyközönségnek, mint akár kutatómunkát vég-
zőknek, vagy az általános iskoláink tanulóinak. 
Ebből megismerhetnék településünk XX. század 
második felének múltját, netán akadna vállalkozó, 
aki lehetőséget látván ebben, ajánlkozna egy ösz-
szefoglaló monográfia megírására, mint azt neves 

elődje, Sztriha Kálmán is tette Kiskundorozsma tör-
ténete című nagyszerű munkájában.

De nem csak ez az egyetlen, ami Dorozsma 
kultúráját szemléltethetné, mely része az Alföld, 
az ország történetének, mely bár kicsi, ám szer-
vesen hozzátartozik egész Európa kultúrájához. 
Igen része, melyhez tapadnak építészeti emlékeink: a 
szegedi Alsóvároshoz hasonlóan itt is meglévő nap-
sugaras házaink, pusztuló faragott kapuink, ám-
bitusos-tornácos épületeink, melynek fájó pontja 
volt Farkas Dezsőné Irénke régi, jellegzetesen alföl-
di tornácos házának pusztulását, elbontását vé-
gignézni, ahelyett, hogy megmentettük volna. De 
vannak még szép régi épületeink, melynek hely-
rehozatalára tulajdonosaik, nehéz anyagi helyze-
tük, idős koruk miatt nem vállalkoznak már… A 
Tas utcai szép kapu, mely szemünk láttára dől ki 
az utcára…

Hagyományaink? Nos, hová tűntek a dorozs-
mai táncok, a dorozsmai viselet, a dorozsmai mes-
terségek: kocsigyártó ipar, bognármunka, kovács-
munka remekei? Bizony, ez már szinte nyomokban 
sem mutatható be. A nyelvjárásunkban megmu-
tatkozó múlt: a régi, se nem a békésihez hasonló 
nyílt „é”, se nem a szegedihez alító „ö-zés”, hanem 
a kettő kombinációjaként a dorozsmaiak szájából 
a zárt „ë”-magánhangzó még itt-ott hallható…

Dorozsma lakosainak kötelessége lenne kultú-
rájának szerves részeként e tárgyi emlékek meglé-
tének, konzerválásának, elhelyezésének biztosítása. 
Jó próbálkozás volt a művelődési ház által indított 
helytörténeti kiállító terem létrehozása a régi kul-
túrházban (vagy moziban) – kinek, hogy tetszik. 
Az átalakítás megkezdődött, ám Szeged magassá-
gos Tanácsa, önkormányzati testülete az alapösz-
szeg felhasználása után nem finanszírozza ennek 
folytatását, bárhogy gazsulálnak képviselőink ez 
iránt. Szemünk láttára mennek veszendőbe érté-

keink, melyek ma még sufnikban, padlásokon pi-
henve várják, hogy restaurálva, vagy kicsinosítva 
helyet kapjanak itt.

De vannak dorozsmai kultúránk fenntartásának 
apró, ám fontos élő elemei is: a szélmalom fenn-
tartása, a tánccsoport kialakítása, a citerazenekar 
felújításának első lépései, a versmondó és színját-
szó kör igyekezete, a testkultúra ápolásához a jó-
ga klub, de a modern zumba tánckör, vagy a most 
megalakult íjász kör, s még sorolhatnánk. Újabb 
és újabb Dorozsmai füzetek jelennek meg, melyek 
bemutatják a „régi” Dorozsmát. Marad-e, lesz-e, aki 
majd bemutatja az újat, vagy a megmaradt régit 
miutánunk? Régi kultúrkincseink közzétételéhez, 
bemutatásához mind az igyekezet, mind az anya-
gi források hiányoznak. Vannak próbálkozásaink, 
és (egyre inkább) fogyó mecénásaink, kik segítsé-
gével létrejöhetett a stációk rendbetétele, a Liget 
képének kialakítása, a Deák György hagyatékából 
kapott kovácsműhely, a régi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület emlékeiből összeállított tűzoltó kiállító te-
rem létrehozása, de mennyi minden lehetne még, 
ha akarat és jelentkező volna?! Apró kis mag azon 
helyiek csoportja, akik Dorozsmáért való tenni 
akarását egy-egy új Dorozsmai Füzet megjelenése, 
egy-egy közterület újjávarázsolása, vagy akár csak 
rendbetétele fémjelzi, mint a Dorozsmai Lokálpat-
rióták Egyesülete, vagy a részönkormányzat egyes 
tagjainak igyekezete. S milyen jó is lenne, ha nem 
csak az üzlettulajdonosok, vállalkozók folyamatos 
pumpolásával lennének céljaink elérhetők… Em-
lékeink az időseink folyamatos kihalásával elvesz-
nek, az örökösök a számukra hasznavehetetlen-
nek vélt dolgokat kihajítják, tűzre vetik. Az utcán 
járva látjuk építészeti emlékeink folyamatos pusz-
tulását, az enyészetté válást. Ezt akarjuk? Remé-
lem, talán nem…

TÓTH GYÖRGY

Az eső sem tudta elmosni a Faragó-napot!
Ismét a bográcsok alá gyújtottak a már ha-

gyománnyá vált kakasfőző verseny csapatai a 
kiskundorozsmai Faragó téren. Az idén rekord-
számú nevezés érkezett, szám szerint 83.

Kora reggel már nagy sürgés forgás kezdődött 
a téren. A szervezők munkáját, előrelátását dicséri, 
hogy a beharangozott rossz időre tekintettel egy 
200 négyzetméteres sátrat is felállítottak, azért, 
ha valakinek nincs külön sátra, az oda behúzódhas-
son az eső elől. Jó szolgálatot tett!

Lassan kicsinek bizonyul a Faragó tér, mert dél-
utánra több mint 1300-an látogattak ki a térre. (Ta-
valy ez a szám még nem érte el az ezret!) Volt ott 
játszótér, vattacukor, ugrálóasztal, ugrálóvár, sze-
rencsekerék, cukorkás, lufis, arcfestés, retro disco 
és természetesen a mulatós zene is képviseltette 
magát, Márta Károly zenésznek köszönhetően.

A vásári forgatagból nem hiányozhatott a ka-
kasfuttató verseny sem. A több száz néző biztatá-
sára öt kakas versengett, melynek díjait a Purina 
tápbolt (Adél köz) ajánlotta fel. I. helyet: Guzsik 
János, II. helyet: Guzsik Jánosné, III. helyet Tahi 
Ádám kakasa érte el.

Több, mint 70 bográcsban főztek a csapatok, 
melyből 61-en neveztek is a pörköltfőző verseny-

re. A jó hangulat mellett mindenki nagyon várta a 
zsűri döntését, hogy kié lesz a legjobb kakaspör-
költ. A zsűri közel két óráig ízlelgette, kóstolgatta 
a finomabbnál finomabb pörkölteket, mire meghoz-
ta a döntését: I. helyezést Molnár Csaba és csapa-
ta, II. helyezést Kucsera Istvánné és csapata, a III. 

helyezést Balogh Gábor és csapata érte el. Gratu-
lálunk nekik!

Erre az alkalomra a Szélmalmot is kivásznalta 
ifj. Hajnal Efrém, így teljes díszben volt látható a 
Dél-Alföld egyik ipartörténeti műemléke, amely a 
szélben még forgott is.

Ismét kellemes napot szereztek a dorozsmai kép-
viselők, akik a rendezvényt anyagilag támogatták.

H. G.

FUT, REPÜL A KAKAS
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Programok a művelődési házban
A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban 

a néptánc 12 éve működik. A Dorozsmán lévő ün-
nepeken, rendezvényeken rendszeresen fellépnek a 
gyerekek, ezzel öregbítik Dorozsma jó hírét. Ez az 
a csoport, ahol óvodás kortól iskolás korig várjuk 
a gyermekek jelentkezését. A néptánc oktatás ked-
denként 17 órától lesz. Vezetője: Vesmás Andrea.

A nyári citeratábor olyan sikeres volt a gyerme-
kek körében, hogy október hónaptól lesz folytatás. 
A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban he-
ti egy alkalommal csütörtökönként 17 órától 17.50-
ig. Minden népzene szerető gyermeket szeretettel 
várunk. Vezeti: Bozsó Antal.

Új csoportok indultak művelődési házunkban, 
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket:

Aerobik: hétfő, szerda: 17.30-tól.
Vezeti: Patik Adrienn.
Pilates: hétfő: 18.45-től.
Vezeti: Nagyné Gallai Erika.

Október 1-én 10 órakor a zene világnapja alkal-
mából koncertet szervezünk a Király-König Péter 
Zeneiskola növendékei, tanárai és a dorozsmai ze-
nészek közreműködésével a Keresztelő Szent János 
templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Műsorvezető: Pécsiné Páncél Mária.

2015. október 1-én 15 órától Idősek Világnapja 
alkalmából a dorozsmai nyugdíjasok köszöntésére 

„Ilyen még nem volt Dorozsmán” címmel előadást 
szervez az Ács Géza Sportcsarnokban. Közremű-
ködnek a Kárpát-Medencei Rendezvényszervező 
Egyesület művészei. Köszöntőt mond: Mihállfy Bé-
la önkormányzati képviselő. Minden érdeklődőt 
örömmel várunk. 

2015. október 2-án 17 órakor klubfoglalkozásra 
a nyolc éve működő Nők Klubja szeretettel várja a 
régi és új tagokat. Vezeti: Gyurisné Erika.

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és családját a Dísz térre 
2015. október 6-án 17 órától az Aradi vértanúk tisz-
teletére tartott csendes megemlékezésre. Ezen al-
kalomból megkoszorúzzuk a 1848-as kopjafát és 

gyertyát gyújtunk. Beszédet mond: Molnár János 
író, közreműködik a Dorozsmai Versmondók Köre.

2015. október 9-től látogatható a dorozsmai 
óvodák és iskolák tökkel kapcsolatos gyermekrajz 
kiállítása, mely megtekinthető a művelődési ház 
nyitva tartása alatt.

2015. október 19-én 16 órától a Dorozsmai Vö-
röskeresztes Klub ismét megrendezi a „Nagymamák 
divatbemutatóját”, melyre minden kedves régi és új 
klubtagját szeretettel elvárja.

2015. október 17-én 21 órától Retro disco lesz 
a művelődési házban.

2015. október 23-án 10 órakor megemlékezést 
tartunk az 1956-os forradalomról. Ünnepi beszé-
det mond: Mihálffy Béla önkormányzati képviselő. 
Megemlékezési műsorral az Orczy István Általános 
Iskola 7. osztályos diákjai készülnek. Felkészítő ta-
nárok: Vassné Borbás Andrea, Mészárosné Horváth 
Erzsébet.

Utána koszorúzás a kopjafánál. Kérjük a párto-
kat, szervezeteket jelezzék felénk koszorúzási szán-
dékaikat.

Október 26-án az Alkony Nyugdíjas Klub Kata-
lin bál címmel zenés, táncos összejövetelt tart.

Vásárok: 2015. október 6., 14, 21, 28.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik már 
önerejükből nem képesen talpra állni.

INGYEN ELVIHETŐ:
Thomson márkájú színes televízió.
10 literes fali villany-vízmelegítő.

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

Kályhát, háztartási gépeket, kerékpárt, ágyne-
műt, bútorokat..

A felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

FŐ A PÖRKÖLT A FARAGÓ-NAPON.

Felhívás
Baráti kör alakul, amely célja társkeresés, el-

vált, különvált, magányos, egyedül élők részére.
Zenés, táncos esteken lehet ismerkedni, társ-

klubokat meghívni, mi is elmegyünk.
Lehet születésnapokat, névnapokat megün-

nepelni.
Első összejövetel 2015. október 16-án 16 

órától a művelődési házban.

Tökfesztivál felhívás 
felnőtteknek

2015. október 9-10-én szombaton rendezzük 
meg a VI. Dorozsmai Tökfesztivált a Dorozsmai 
Petőfi Sándor Művelődési Ház égisze alatt. A mű-
velődési ház az alábbi versenyekre hívja és vár-
ja a jelentkezőket:

Kié a legnagyobb tök? Kié a legérdekesebb tök? 
Kié a leghosszabb tök? A győztes személyeket egy-
egy étkezési jeggyel jutalmazzuk.

Várjuk a tök alapanyagból készült ételeket zsű-
rizésre. Sós ízesítésű, tökből készült ételek, édes 
ízesítésű tökből készült ételek, különleges tökéte-
lek és italok. Rövid leírást is kérünk mellékelni.

Díj: étkezési jegy.

Október 10-én a tökös ételeket kérjük leadni 
12 óráig.

Várjuk a különböző tökös ételek receptjeit, ame-
lyeket a recept-falra ki lehet tűzni. A legérdekeseb-
bek olvashatóak lesznek a Dorozsmai Napló no-
vemberi számában.

A fesztivál programjában szerepel a halléfőző 
verseny. Várjuk 10 fős csapatok jelentkezését szept-
ember 28-tól október 5-ig a Dorozsmai Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. Csapatonként 5 kg halat 
biztosítunk, a többi hozzávalóról maguknak kell 
gondoskodniuk. Hal átvétele: péntek 9-10 óráig.

Előkészítés otthon, de főzni a művelődési ház-
ban kell. Asztalokat, padokat igényelni lehet jelent-
kezéskor. Zsűrizés: 12-14 óráig.

Az első három helyezettet díjazzuk. 

Ezen a napon történik a Tökkirály választás. 
Itt elsősorban a „legtökösebb” dorozsmai férfiak 
jelentkezését várjuk, aki mind erőben, értelemben, 
és leleményességben is megállják a próbát. 

A fesztivál ideje alatt szeretnénk kérni a lako-
sokat tökök felajánlására. A legtöbb tököt behozó 
családot étkezési jeggyel jutalmazzuk. A nap végén 
a behozott tököket visszaszolgáltatjuk.
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!

Cégér nélkül is eredményesen működik a terménybolt!
Vasudvari tápbolt

Az igényesen felújított homlokzatú Negy-
vennyolcas utca 5. szám alatti – immáron műem-
léki védettségű – ház száraz-bejáróján át belép-
ve az udvar hátsó részén találjuk a Gandi Farm 
Kft. terményboltját. A Kiskunhalason élő Kiss 
Gergő tulajdonában lévő cég kiskundorozsmai 
boltjában – egyben elosztóközpontjában – be-
szélgettünk Krisztin Zsolt telephelyvezetővel és 
Dobó István alkalmazottal az üzlet működéséről.

Elmondták, hogy a helyi bolt négy fővel 2005 
óta működik ezen a helyen. A „vasudvar” névre 
keresztelt területen korábban is terménybolt mű-
ködött, így „bevezetett” üzletmenetet vihettek to-
vább. A főprofilban állati takarmányt, kiegészítő 
vitaminokat árusító üzlet a hét minden napján és 
korlátozottan szombaton is várja vevőit.

Napi 40-50 vevőt szolgálnak ki, de – regionális 
elosztóközpontként is működve – a hetente érkező 
áruszállító kamion tartalmából a régió termény-
boltjait is ellátják. A Monortáp Kft. termékeit áru-
sítják, de a szemestakarmányt – kukorica, búza 

– helyi termelőktől veszik meg tisztességes áron. 
Négy-öt helyi gazdával állnak közvetlen kapcsolat-
ban, de „beugró” termelőktől is vesznek esetenként 
takarmányt.

Termékskálájukat bővítendő, PB-gázt is árusí-
tanak, de mezőgazdasági termékeket, vadhálót, ete-
tőket, itatókat, rágcsálók elleni védekezőszereket 
is forgalmaznak. Naposcsibéket is lehet – előjegy-
zés alapján – vásárolni náluk. Megtudtuk azt is, 
hogy az állandó vásárlói kör – főleg idősebb korúak 
látogatják a boltot – is inkább sűrűbben jön és kis 
tételben vásárol: érezhető a pénztelenség, a spó-
rolás.

Szinte minden háziállatnak van itt táplálék 
és szívesen adnak szaktanácsot is a bolt dolgozói 
szükség esetén a takarmányok helyes felhasználá-
sáról.

„Még strucctápunk is van!” – mondták mo-
solyogva, de azt előre meg kell rendelni. Áraikat a 
kereslet-kínálat örök törvénye (is) szabályozza, de 
– mint elmondták – versenyképes árakkal, ered-
ményesen működnek.

A hátsó épület és az udvar egy része a saját tu-
lajdonuk, az utcafronti épületrész rendbetételéhez 
– a társtulajdonos és „kertlábszomszéd” Szélma-
lom Vendéglővel közösen – a Kft. is hozzájárult. A 
műemlékvédelmi szabályok ugyan megnehezítik a 
cégér, vagy cégtábla kihelyezését, de így is megta-
lálják őket a vevők. Nagy bánatuk, hogy a szállító 
kamionok a szűk kapun nem tudnak befordulni, 
ezért az utcáról targoncával hordják be a boltba ér-
kező szállítmányt.

Az elhagyatott hátsó részen korábban volt 
egy-két betörés, de – mivel a bűnözők komoly, 
könnyen elvihető értéket nem találtak – csak a vál-
tópénzt tudták meglovasítani. A három bordányi 
és egy helyi alkalmazottat foglalkoztató, a helyi 
gazdák terményeit is felvásárló cég szolgáltatásai 
jól illeszkednek a dorozsmai vevőkör igényeihez és 
szívesen kielégítik a kisállattartó kisnyugdíjasok – 
egy-két kilós – takarmánybeszerzését is.

SZENTES BÍRÓ FERENC

VASS Family ART
E cím szerepelt azon a meghívón, amelyet Vass 

József és családja osztott ki ismerősei, barátai és 
voltaképp mindenki számára, akit 2015. szeptem-
ber 11-ére invitáltak a Dorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Házba. E meghívás célja pedig nem 
volt más, mint hogy az érdeklődők megismerked-
hessenek egy méltán híressé vált dorozsmai csa-
lád mindennapjaival, s mindazzal, mellyel a család 
tagjai hobbiként foglalatoskodnak.

A kiváló hangulatban, telt ház előtt lezajlott 
rendezvény egy kiállítás köré szerveződött, mely 
a család egyes tagjainak művészetét mutatta be. 
Láthattunk itt kiváló rajzokat, festményeket, szép 
fotókat és csodálatos bábfigurákat a falakon, hall-
hattuk Lukovics Gabriella gyönyörű beköszön-
tő énekét, a Dorozsmai Versmondó és Színjátszó 
Kör szereplői által előadott szép verseket, mely-
lyel a Vass család előtt tisztelegtek, akik – melles-
leg szintén – e társulat oszlopos, sőt alapító tagjai. 

Meglepetésre egy dorozsmai, szárnyait bontogató 
tehetséges költőpalánta – Mihálffy Kinga – szép 
versét is megismerhettük, édesapja előadásában, 
melyet külön a Vass család e rendezvényére kom-
ponált.

A Vass-szülők valamikor osztálytársak vol-
tak a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskolában, Judit grafika, József kőszob-
rász szakon tanult. Tehetségüket művészi szintre 
fejlesztették, Judit – pedagógusi hivatása mellett 

– a bábművészet rajongója és kivá-
ló előadója, a figurák alkotója lett, 
József pedig – mint „szélmolnár” 
– a dorozsmai szélmalom gondno-
ka, szabadidejében ezer más fog-
lalatosság mellett ikonokat fest. 
Gyermekeik örökölték képző- és 
alkotóművészi hajlamaikat, me-
lyeket a festészet és a fotózás terü-
letén gyakorolják. A család tagjai 
valamennyien jeles lokálpatrióták, 
akik közéleti, lelkes közösségi te-
vékenységükkel már régen kivív-
ták Dorozsma lakosságának tisz-
teletét.

TÓTH GYÖRGY
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Vissza a jövőbe?
Valamikor réges-régen, még az előző ezredévben 

nagy öröm és megtiszteltetés ért, amikor egy olva-
sói levélnek szánt irományom újságcikként meg-
jelent a Dorozsmai Naplóban, és ezzel egyidőben 
meghívást kaptam a szerkesztőségbe.

Örömömnél csak az aggodalmam volt nagyobb: 
hogyan tudok majd megfelelni, még ha amatőr 
szinten is, az újságírókkal szembeni elvárásoknak?! 
A lapindító megbeszélésen azonban olyan kedvesen 
és segítőkészen fogadtak a szerkesztőség tagjai, 
hogy útmutatásuknak és bátorításuknak köszön-
hetően csakhamar állandó munkatársa lettem az 
újságnak.

Időközben, négy-öt év elteltével, a „háztáji” 
gyereklétszám megduplázódott családunkban, így 
már négy gyerek mellett egyre kevesebb időm és 
energiám maradt az írásra. Pedagógus hivatásom-
hoz még sikerült néhány évre visszatérnem, de 
egészségi állapotom hirtelen romlása ennek feladá-
sára kényszerített.

Családunk ezután rendkívül nehéz helyzetbe 
került. Megváltozott munkaképességűként csak 
részmunkaidőben tudtam elhelyezkedni egy rehabi-
litációs kft.-nél, férjem pedig reményvesztett állás-
keresőként tengette életét. Ekkor született életem 
legsikeresebbnek mondható írásműve. Műfaját 
tekintve igencsak eltért előző alkotásaimtól. Né-
hány soros fizetett hirdetés volt ez a Dorozsmai 
Naplóban, amelynek remélni sem mert nagyszerű 
eredménye lett. Egy kedves család pótmamának 
fogadott héthónapos tündéri kislánya mellé. Így 
az édesanya részt tud venni Dorozsmán a gimná-
ziumi felnőttoktatáson, én pedig lázadó ifjú és ka-
masz gyermekeim mellé szívembe fogadhattam a 
pici Ágotát, akinek születését sajnos nem érhette 
meg egyik nagymamája sem.

Az első Dorozsmai Napló-s élményem után 
éppen húsz, a második „bekezdés” után pedig két 
évvel, immár kétszeres nagymamaként – egy vér 
szerinti és egy tiszteletbeli unokával megajándé-
kozottan –, no meg egy reintegrációs tanfolyam 
bátorságnövelő erejével felvértezve nagy elhatáro-
zásra jutottam. Megpróbálok visszatérni az újság-
íráshoz, hátha még hasznára lehetek tágabb kör-
nyezetemnek is…

OLLAINÉ PUSKÁS ÉVA

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!

Zöld Sziget
Beszélgetés Süveg Ágnessel, a Zöld Sziget gyógynövényüzlet 

vezetőjével

Már 20 éve van már annak, hogy üzlete meg-
nyílt, amely elsősorban az alternatív gyógymó-
dokhoz kapcsolódó szerekkel és árusításukkal 
foglalkozik.

– Hogy érzed magad 20 évi munkával a hátad mö-
gött?

– Mondhatom, hogy jól érzem magam, töret-
len lelkesedéssel és lendülettel viszem a boltot, 
várom a gyógyulni vágyókat. Sokféle terméket 
forgalmazok az üzletben, köztük gyógyhatású sze-
reket, vitaminokat, étrend-kiegészítőket, illóolajo-
kat, sőt, a Napraforgó Kiadó gyermekkönyveit is. 
Vevőim zöme előszeretettel fordul a természetes alap-
anyagok, az egészséges táplálkozás felé (glutén- és 
laktózmentes táplálkozás, kókuszolaj, himalájai 
só, teljes kiőrlésű gabonák, bio élelmiszerek stb.).

– Mit kell tudni az étrend-kiegészítő kapszulákról?
– Ezek vitaminok, táplálékkiegészítők, ame-

lyeket egyéni szükséglet szerint kell fogyasztani. 
Végzünk állapotfelmérést, és szakemberek segít-
ségével meg tudjuk állapítani, mire van szükség. 
Így pótolni tudjuk azt, amiből hiány van a szerve-
zetben.

– Látom, szolárium is működik itt.
– 13 éve van lehetőség az üzletemben szolári-

um használatára. Idén tavasszal volt fénycsőcsere, 
sokan szeretik használni, mivel fekvő, sok előnye 
megvan.

– Mi a helyzet a kozmetikumokkal?
– Testápolók, arckrémek, arclemosó szerek, 

tusfürdők, körömlakkok, gél lakkok sok színben és 
választékban, tartós szájrúzs, még szempillaspirál 
és –festék is megtalálható üzletemben, ezeket is 
személyre szabottan kínálom.

– Mit tervezel a jövőre nézve?
– Hamarosan befejeződik egy tanfolyam, amely 

után speciális életviteli tanácsadó lehetek. Egy 
stressz-terapeuta képzésen leszek hamarosan túl.

Az üzlet 20. születésnapjának alkalmából sok 
meglepetéssel készülök. Október 5. és 10. között 
árengedménnyel, kóstolókkal, állapotfelméréssel, 
személyiségelemzéssel várunk minden kedves 

érdeklődőt. Virágos Lilla kronobiológiai és izom-
tesztelési mérésekkel, ÉFT kopogtatással jön hoz-
zánk, és nálunk is fog indulni Váradi Ágnes ve-
zetésével Boldogság Klub, amelyre már várjuk is a 
jelentkezőket! Érdemes érdeklődni a részletekről 
üzletünkben, a Dorozsmai út 191. alatt, valamint 
az üzlet Facebook-oldalán, illetve telefonon, a 
06 30/573–9235-as számon!

MÓRA MIHÁLYNÉ

Ki figyel oda…? 
Lassú ütemben autózom a Vöröshomok utcá-

ban, ahol takaros házak az egyik oldalon, a mási-
kon a nádas, a tó. Kellemes, nyugodt hely, micsoda 
levegő lehet itt, a tücskök csiripelése... ábrándo-
zom, de nem sokáig! Nagy sebességgel érkezik egy 
autó, porfelhőben tűnik el minden a láthatáron. 
Mire leül a por mindenre, újabb száguldozó autós, 
és így megy tovább, amíg ott várakozom valakire. 
Talán itt próbálják ki kaszkadőr jelöltek az autóju-
kat is, vagy annyira sürgős a közelben lévő nudista 
strandra kiérni, majd onnan visszafele is?

Áldatlan állapot, kaotikus helyzet. Nem itt la-
kom, nem én szívom a port, nem az én házam ér-
tékelődik le még jobban az örökös porfelhő miatt 
a mai, más szempontokból is ellehetetlenült hely-
zetben. De felháborít, és részvétet érzek az itt la-
kók, itt víkendezők iránt, akiknek, garázda, belá-
tástalan autósok keserítik meg porfelhőt hagyva 
maguk után az életüket, napjaikat. Akár ittasan is 
el lehet röppenni a „semlyék” mellett, senki nem 
ellenőriz, hiszen arra talán csak a madár jár? 

Ez az utca létezik, a Sziksóstó csodálatos ki-
aknázatlan lehetőségeinek közelségében, amely 
mint elhanyagolt földi paradicsom terül el némán 
szinte észrevétlenül. S akik itt töltik idejüket, ta-
lán nekik nincs is joguk tiszta levegőt szívni a vá-
ros szélén? Vagy valóban akkora a porfelhő, hogy 
senki nem lát semmit, vagy daloljuk vidáman a ré-
gi nótát, „Ki figyel oda…?”

GRANDPIERRE CECÍLIA



8 XXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM   •   2015. SZEPTEMBER 30.

Az aljasság és a képmutatás világtörténete
Nietzsche írja valahol, hogy az alapvetői kul-

turális értékek devalválódásával az európai kultú-
ra társadalmai az Isten és a „horizont” elmosásával 
járó űrt a képmutatással, az alakoskodással, az ál-
szent alibi-morállal fedték el. A felvilágosodás egy 
nem várt következményeként (amelyet a felvilágo-
sodás bukásaként könyvelnek el sokan) létrejött a 
nyárspolgári társadalom, ahol a ressentiment embe-
re, vagyis a csőcselék, a nyájember kerül fölénybe. 
A tehetetlenség gyűlöletével kinyilvánítják, hogy 
„csak a nyomorultak a jók, a szegények, a tehetetlenek, 
csak az alacsony sorú emberek a jók, a szenvedők, az 
ínségben szűkölködők, a betegek, a félresikerültek, a 
csúfak, csak ők a jámborak, az áhítatosak, csak nekik 
adatik meg a kegyelem állapota, ezzel szemben ti elő-
kelők, erősek, ti az örökkévalóságig gonoszok lesztek 
és maradtok, gonoszak, kegyetlenek, ravaszak, kielé-
gíthetetlenek és istentelenek, alávalók és átkozottak”.

Végigtekintek vallásos és nem vallásos isme-
rőseimen: egyikük mocskos szájú, egész héten ká-
romkodik, és egyedül a vasárnapi misén, lehajtott 
fejjel, kezét összekulcsolva nem veszi hiába a szájá-
ra Isten nevét; beosztottjait minimálbéren tartja a 
másikuk, míg ő drága autókban és egzotikus tájak 
bejárásával mutogatja összeharácsolt gazdagságát; 
megint másik ájtatosan hallgatja a felebaráti sze-
retetről szóló traktusokat, miközben szívében he-
ves gyűlölet lángja ég minden ide érkező idegen el-
len; mindenféle „bűbájos” és kétes kotyvalékokat, 
átszellemített gyógyszereket fogyaszt, kuruzslók, 
sámánok tanácsai szerint él; átszellemülten énekli 
a zsoltárokat, miközben állandóan felebarátai ma-
gánéletében vájkál, és minden javukat irigyelve 
a legrosszindulatúbb módon nyilatkozik azok háta 
mögött. Persze, elítéli azokat, akik nem az ő szokásai 
és morális mércéi szerint élnek. Egy botrány kapcsán 
ő az első, aki felháborodik.

Tekintet nélkül arra, hogy valaki hívő vagy sem, 
könnyen beláthatja, hogy a vallás még mindig ko-
moly közösségi és kulturális szervezőerővel bír; 
az egyén szintjére vetítve pedig el kell fogadnunk, 
hogy egyes emberek egy adott vallásban találják 
meg azokat az aspektusokat – a szigorú értelem-
ben vett, spirituális hittől kezdve a morális prin-
cípiumokig –, amelyek eligazítják őket, mint indi-
viduumokat az életben. Persze, elvakultság lenne 
nem látni az árnyoldalt is, nézzük csak meg a tör-
ténelem némely szégyenletes momentumát, vagy 
akár az aktuális eseményeket, pl. az Iszlám Állam 
a vallás nevében történő végeláthatatlan pusztítá-
sát, miközben az iszlamisták többsége felháboro-
dik, hogy mindez az iszlám nevében történne, és 
hangsúlyozzák az eredeti tanok ezzel való szem-
beállását. Hasonló torzulások figyelhetőek meg az 
egyéni vallásosság területén is – bár természetesen 
az egyén és a közösség ebben a kérdésben is elvá-
laszthatatlan egymástól.

Távol állna a keresztény emberektől a gyűlölet-
beszéd? Aligha. Kivel nem történt már meg, hogy 
ismerőse vagy csak egy vele szóba álló ismeretlen 
elvakult hitéről hihetetlen elkorcsosult mértékben 
tett volna tanúbizonyságot, amely már összeegyez-
tethetetlen volt az adott vallás alapelveivel? Vagy 
ki nem találkozott a hétköznapi álszentséggel, a 
mindennapok képmutatásával, a „bort iszok, vizet 
prédikálok” gyakorlatával? Gondolhatunk a „Fény 
Angyal” és hasonló fantázianévvel rendelkező idősek-
re, akik csupa nagybetűvel hangsúlyozzák, hogy a 
menekülteket le kéne lőni. Az eltorzult ál-keresz-

ténységnek egyik legjellemzőbb sajátossága a gyű-
löletbeszéd.

Másik kitűnő például azok a plakátfeliratok 
szolgálnak, amelyek „Isten gyűlöli a…” szöveggel 
kezdődnek, és tulajdonképpen a pontok helyére bár-
milyen kisebbség beírható. Mi is az ehhez kapcso-
lódó főbűn? A harag. Érdemes egy másik főbűnre 
is rápillantani: ez a közöny, illetve „a jóra való rest-
ség”: „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselek-
szik, bűne az annak.” (Jakab 4,17.)

Az ál-keresztény ember gyakorta hajlamos az 
irigység bűnének is átengedni magát; kis hazánk-
ban már vallásosság nélkül is bevett szokás kispol-
gári sértődöttséget tanúsítani bárki egyéni sikere 
iránt, illetve azt kétségbe vonni, lealacsonyítani. 
Az „irigy tekintetnek” világtörténete van; még a 
keleti bazároknak is elengedhetetlen portékái a 
„szemmel verés” ellen védelmet nyújtó amulettek. 
Kéz a kézben járhat ezzel a kevélység, a másokat 
lekicsinylő magatartás és önmagunk érdemeinek 
felmagasztalása, valamint az erkölcsi önhittség. 
A fösvénység tilalmának megszegése ismét problé-
mákat szül, különösen, ha az ide tartozó kapzsiság 
politikával társul.

A katolikus egyház hagyománya szerint halálos 
bűnnek számít az a cselekedet, amellyel egy ember 
tudva és szabadon elutasítja Istent, az Ő törvényét, 
a szeretet felkínált szövetségét, és Isten akarata 
ellenére inkább önmaga vagy valamely véges te-
remtmény felé fordul. Halálos bűn a szexuális bűn, 
ide tartozik a házasságtörés is; halálos bűn az ok-
kultizmus, a bálványimádás, a jövendőmondás.

Sajnos olybá tűnik, hogy rengeteg, magukat 
kereszténynek való ember eszmeisége szinte sem-
milyen rokonságot nem mutat a kereszténységgel, 
leszámítva, hogy mégis hívőnek mutatja magát. 
Néha ez valójában kimerül az Isten nevére hivat-
kozással, az ő nevében való megnyilvánulásokkal, 
beleértve a gyűlölködést. „Isten szeret, de ha nem 
ugyanúgy gondolkodsz, mint mi, a pokolra jutsz.” 
Hogy mi értelme van ennek? Csupán az önigazo-
lás. Mentségek találása saját gyengeségeire, kor-
látoltságára, rossz lelkiismeretének elcsendesíté-
sére.

Az ál-kereszténység azonban akkor a legveszé-
lyesebb, amikor a pártpolitikával társul. Ilyenkor 
ugyanis hajlamos a vallás az egyéni szintnél hatvá-
nyozottabban torz formát ölteni, és az adott párt 
emberei a kereszténység programjával teljesen 
más gyakorlatot folytatni, ennek ellenére keresz-
tényi mivoltukat hangsúlyozva. Ebben az esetben 
a lelkes pártkatonák szemében a szociális érzéket-
lenség, a cinizmus, az önhittség igazoltnak tekin-
tetik. A keresztény szellemiségű politikának már-
pedig nem feltétlenül ez a szükséges kimenetele, 
ha megfelelő, hiteles emberek kerülnek az adott 
pozícióba. Ha azonban ez nem történik meg, a val-
lás maga korrumpálódik az azt szócsőként, üres 
keretrendszerként és mentsvárként használó ve-
zetők kezei között.

„Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, 
a világ tiszta lenne”, mondta Teréz anya. Mi tagadás, 
ideje lenne nagyon sok fekete foltot eltüntetni, 
még úgy is, ha ehhez tükröt kell tartanunk ember-
társaink és legfőképpen magunk elé.

MOLNÁR BALÁZS
SOMOGYI GÁBOR

OLVASÓI  LEVELEK

Azt a 
kutyafáját!

A kutyatartás negatív és pozitív élményeit sze-
retném megosztani.

Egyik nap úgy döntöttem, hogy a 8 éves BH-
vizsgás (értsd: engedelmességi vizsga, más néven 
kísérő kutya) kutyám pórázon vezetve – a póráz 
végén egészségügyi zacskóval ellátva – elindulok 
és elintézem a dolgaimat itt, Dorozsmán.

Örömmel tapasztaltam, hogy a kutyát tiltó mat-
rica egyáltalán nincs, vagy nagyon kevés helyen 
van feltüntetve. Sok üzletbe – a tiltó matrica elle-
nére – beengedtek a kutyusommal…

Mosolyogva vettem tudomásul, hogy ilyen 
hosszan még nem szolgáltak ki az utóbbi időben, 
mert először a kutyámat simogatták, aki fegyel-
mezetten tűrte, de meglepődve „értékelte” a dol-
gokat. Volt olyan hely, ahol már ismerősként köszön-
tek először ebtársamnak, majd hosszú becézgetés 
és simogatás után észrevettek engem is.

Már majdnem végeztem a bevásárlós/ügyin-
tézős dolgaimmal, mikor be kellett mennem egy 
bizonyos „házba”, amely Dorozsma egyik hivata-
losnak mondott helye. Csak halkan megjegyzem: 
ebben az épületben sem kívül, sem belül nem volt 
kihelyezve a kutyát tiltó tábla.

Egy kérdés miatt léptem csak be az intézmény-
be, ahol nagyon kedvesen fogadtak… De később, 
egy közismert, fontos ember közeledtét meglátván 
megijedtek, és közölték: „hú, menjünk ki gyorsan 
a kutyával, mert ha meglátják, baj lesz”.

Kijöttem… És elgondolkodtam… Közel 7 éve 
foglalkozom – a legkiválóbb kutyakiképző segít-
ségével – kutyaneveléssel… Jelenleg két farkasku-
tyát nevelek és tanítok. Terveim között szerepel, 
hogy a következő két illetve három kutyám már 
terápiás és életmentős nevelést és képzést is kap-
janak, ezáltal beteg ill. idős embereken és gyereke-
ken is szeretnék segíteni. Sőt! Feltett célom, hogy 
kialakítsak egy olyan helyet, ahol az állatok a szü-
letéstől a halálukig élhetnének, szakemberek és ál-
latorvosok segítségével nevelhetnénk ezeket a kis 
biológiai csodákat. Akár egy iskolai program kere-
tében megtanulhatnák, hogy a médián keresztül 
(is) felfújják és eltúlozzák néha a kutyatámadás 
eseteit.

Most elgondolkodtam: egy ilyen reakció után 
valaha eljutunk oda, hogy a gyermekeink, ha men-
nek az utcán, ne tépkedjék a fákat, vagy ne szag-
gassák a virágokat unalmukban? Egyáltalán, a ne-
velés eljut-e arra a pontra, hogy megbecsüljék a 
természet adta szépséget?

És egyáltalán, valaha eljutunk arra a szintre 
mi, EMBEREK, hogy tiltó matricák helyett az ál-
latbarát üzlet matricát ragasszuk ki?

NAGY BERNADETTE



XXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM   •   2015. SZEPTEMBER 30. 9
OLVASÓI  LEVELEK

Pattogó ötletek
Ezt láttam egy plakáton: „Ping-pong asztal 

avató!” Hogy mi???
Először azt hittem, valami vicces dolog, de 

ahogy végigolvastam, rájöttem, ez egy újabb poli-
tikai torz találmány. Csak tudnám, kinek a fejéből 
„pattant” ki az ötlet?

A plakát szerint a két önkormányzati képvise-
lő támogatásával ping-pong asztal avató ünnepsé-
get szerveznek. 3-4 sorral lejjebb újabb mondaton 
akadt meg a szemem: „A 2015. augusztus 20-i csa-
ládi napon az ebédjegyből befolyt támogatásból 
elkészült a ping-pong asztal.”

Ez komoly? Lesz szalag átvágás, Szózat is, meg 
Himnusz is? (Távol álljon tőlem, hogy a magyar 
jelképeinkkel élcelődjem…)

Erre van szüksége Dorozsmának? Biztos? Nem 
kellene esetleg másra, például környezetvédelem-
re, épületek állapotának megóvása, uram bocsá’ 
gyermekétkeztetés ill. rászoruló emberek megse-
gítésére költeni ezt a pénzt?

Tényleg én vagyok egyedül, akinek ezen meg-
akad?... Tényleg én vagyok csak ennyire összefér-
hetetlen?

Csak még egy kérdés: a labdákat és az ütőket 
ki támogatja? Esetleg másik két párt képviselője, 
és az október 23-i családi napon befolyt összeg tá-
mogatói?

További remek ötletekkel teli, hasznos munkát 
kívánok!

NAGY BERNADETTE

Kerítésfestés
A Jerney Utcai Óvoda kerítésének hossza 

közel 300 méter, anyaga fémrács. Ez településré-
szünk leghosszabb kerítése, ami anyagát tekintve 
rendszeres karbantartást igényel. Átfestése utol-
jára 15 évvel ezelőtt, szülői támogatásból valósult 
meg. Ebben az évben Mihálffy Béla és Lauer István 
önkormányzati képviselők 350 000 Ft anyagi for-
rást biztosítottak óvodánk kerítésének átfestésé-
hez az anyagköltségre. Hajdú Géza, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója szervezte a szakember-
ellátást, Monostori Zoltán személyében. Zoltán lel-
kiismeretesen csiszolta, festette a közel 500 000 
Ft-os munkadíjú kerítést. Köszönöm az összefo-
gást, hiszen a város panelóvodái közül elsőként a 
Jerney Utcai Óvoda kerítése újult meg.

PAPNÉ SÖRÖS JULIANNA
tagóvoda vezető

Vigyázat, lopakodó tolvajok!
Szegeden ismét megjelent egy igen veszélyes 

lopási forma: a nyakláncleszakítás! A tettes kisze-
meli áldozatát, majd észrevétlenül, feltűnés nél-
kül követni kezdi. Egy megfelelő, gyér forgalmú 
helyen (lépcsőház, néptelen utcaszakasz) gyorsan, 
halkan mögé osonva, hátulról ragadja meg a nyak-
láncát, erőteljes mozdulattal letépi, majd elmene-
kül a helyszínről. Gondosan ügyel rá, hogy arcát 
lehetőleg ne láthassák: pl. kapucniját fejére húzza, 
vagy arcát kendővel takarja el. A támadás megle-
petésszerű, olykor a lakása ajtajában, háza kapu-
jában a nyitással elfoglalt személy, vagy úttesten 
átkelni készülő, lassú mozgású és legtöbbször idős 
ember ellen irányul. A nyári melegben, könnyű 
ruhában közlekedőkön messziről észrevehető, vi-
selnek-e ékszert. A védekezésre való korlátozott-
ságuk, azonnali reagálásra képtelenségük miatt a 
bűncselekmények veszélyének fokozottan kitett 
emberek könnyű célpontnak számítanak a bűnö-
zőknek! Ám ugyanilyen veszély fenyegeti az ut-
cán, sokszor értékes mobiltelefonjukon játszado-
zó gyerekeket is, akiknek kezéből kiragadva fut el 
telefonjával a tettes.

Kérjük, ügyeljenek értékeikre! Ékszereiket az 
utcán lehetőleg ne, vagy takartan viseljék, köz-
területen való közlekedés során körültekintően 
járjanak, ügyeljenek arra, nem követik-e önöket! 
Gyanús jel észlelésekor lehetőleg csatlakozzanak 
más járókelőkhöz, vagy hívjanak segítséget! Há-
zuk, lakásuk ajtaja elé érve addig ne nyissák azt, 
míg mások a közelükben tartózkodnak! Gyer-
mekeik figyelmét hívják fel, mobiltelefonjaikkal, 
tabletjükkel ne hivalkodjanak, ne játsszanak köz-
területen, ahol mások könnyűszerrel elvehetik 
azt tőlük. Ha a cselekmény mégis bekövetkezett, 
azonnal, hangosan kiáltsanak segítségért, hívják 
fel környezetük figyelmét!

A megtámadott személy – ha módja van rá – 
próbálja értékét pl. belekapaszkodással megvéde-
ni, mivel a támadásnak való legkisebb ellenállás is 
rablássá minősíti az elkövető cselekményét, s ezt 
súlyosabban is bünteti számára a törvény.

Továbbra is jelen vannak városrészünkben a 
házaló árusok, trükkös faárusok, akik rendszerint 
a fizetésnél vagy a mérésnél csapják be az embe-
reket. Sajnos több eset is előfordult. Javaslatunk, 

hogy tűzifát elsősorban helyi kereskedőtől, vagy 
ismert forrásból vásároljunk! Idegen kereskedő ese-
tén hívjunk szomszédot, tanút, írjunk róla adás-
vételi szerződést, amely a súlyt és árat tartalmazza. 
Írjuk fel a gk. rendszámát, reklamáció esetére vo-
natkozó azonosítási, hivatkozási adatokat. Előre 
soha ne fizessünk senkinek!

A Rigómező utcában a hónap folyamán kismo-
tort hagytak az utcán lezáratlanul, el is lopták per-
cek alatt. Megelőzési javaslatunk, hogy toljuk be 
a motort az udvarba, vagy az utcán zárjuk le. Ki-
sebb, könnyebb motorokat célszerű villanyoszlop-
hoz, vagy más fix létesítményekhez hozzákötni, 
mert gk. platójára, vagy utánfutóra felrakva ellop-
hatják lezárt állapotban is.

Megtörtént a Tas utcában, hogy szellőztetés al-
kalmával az ablakon, szúnyoghálón keresztül be-
ment a tolvaj a házba. Szerencsére a tulajdonos 
otthon volt, észrevette és megzavarta. A menekülő 
tolvaj az udvaron át menekülve eldobálta az ellop-
ni összeszedett holmikat. Tanulság, hogy utca felé 
lehetőleg ne szellőztessünk, vagy addig tartózkod-
junk a házban.

Migránsokat észleve hívjuk a rendőrség 112 
vagy 107-es telefonszámát! Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy az illegális határátlépők szállítása bűn-
cselekménynek minősül!

A polgárőrség karitatív és szociális segítő te-
vékenységet is ellát. Amennyiben látókörünkben 
magatehetetlen, elhanyagolt idős embert, pszichés 
betegséggel küzdőt észlelnek, akik nem tudnak ma-
gukról felelősen gondoskodni, értesítsék család-
tagjaikat, rokonaikat. Ezek hiányában, végső eset-
ben a háziorvost, családsegítő szolgálatot vagy a 
polgárőrséget.

Kérjük a lakosságot, hogy minden bűnesetről 
tegyenek feljelentést, bejelentést a rendőrségen 
vagy a polgárőrségnek a 30/621-6254-es számon. 
Amennyiben tudomást szerez bűncselekményről, 
de nevét nem adja hozzá, akkor hívhatja a TELE-
FONTANÚ: 06 80/555-111-es ingyenes automata 
számot. Ez a szám Budapesten magnóra rögzíti a 
bejelentést, és amennyiben alapos az információ, 
akkor kivizsgálják.

Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
POLGÁRŐRSÉG

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Az avarégetésről
Szeged Közgyűlése 2015. szeptember 25-én elfo-

gadta az avarégetésről készült új rendeletet, amely 
kimondja, hogy március 1. és április 15., illetve 
október 1. és november 30. között hétfőtől pén-
teking 8-18, szombaton 8-14 óra között lehet sza-
bad téren avart és zöldhulladékot égetni a városi 
nagykörúton kívüli területeken. A rendelet azt is 
kimondja, hogy továbbra is komposztálás ajánlott, és 
hogy a környezetgazdálkodás ehhez egy pályázati 
forrásnak köszönhetően komposztáló edényeket 
is biztosítani fog. A rendeletalkotók reménykednek 
abban, hogy a lakosság ésszerű keretek közt végzi 
majd a tüzelést, és nem fog például zöld füvet el-
tüzelni.

Eleddig nem szabályozták Szegeden külön, 
mikor és hol szabad avart és zöldhulladékot éget-
ni. Ha nincs a rendelet, a tevékenység tilos lenne. 

Kerti hulladék égetése egyébként jelentős mérték-
ben hozzájárul a PM10 (szálló por) szennyezettség-
hez. Ez komoly légúti betegségeket, akár tüdőrákot, 
allergiát is kiválthat.
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Csodálatos Erdély
E sorok írója az elmúlt 20 évben négyszer járt 

Erdélyben. Minden előző utazás egyházközségi szer-
vezésben a testvérközség meglátogatása, elsődle-
gesen a csíksomlyói kegytemplom pünkösdi nagy-
búcsúja, vagy más évfordulós szentmisében való 
részvétel volt. Emellett jártunk a Gyilkos-tó, Szent 
Anna-tó, Szováta, Tusnád-fürdők, Békásszoros, 
Parajdi sóbánya és az útba eső nevezetes templo-
mok helyszínein is, ahol Mádi atya minden nap 
misézett.

Az utazások emlékei most is élénken bennem 
élnek. Szavakkal nem lehet kifejezni azt a szívélyes 
fogadtatást, amiben vendéglátóink részesítenek 
és kényeztettek bennünket. Arról a tiszta, őszinte 
hitről, arról a nemzet- és magyarságtudatról, amit 
ők megélnek és képviselnek, csak felső fokon lehet 
beszélni.

Kétszer Balánbányán a testvér egyházközség-
ben vendégeskedtünk. Ott van Románia egyik réz- 
ill. nemesfém bányája az Olt völgyében, a Nagy-
hagymás hegyvonulatában. Csodálatos vízesés, 
pisztrángos van a város felett, ahol sült pisztráng-
gal vendégeltek meg bennünket.

Első erdélyi utazásunkkor későn este Csíkszent-
domonkosra érkeztünk, ahol édes kaláccsal vártak 
bennünket. Csíkszentdomonkoson született és 
járt iskolába Márton Áron, Erdély mártír püspöke, 
aki 1939-től 1980-ig volt püspök. Hat évet rabos-
kodott Ceausescu börtönében, és tíz évet töltött 
még házi őrizetben. Most is élénken él bennem az 
élmény, amikor Márton Áron akkor még élő, idős 
nőtestvére a bemutatkozáskor a kezemet nem en-
gedte el, és olyasmit mondott, hogy „tudja, kedve-
sem, minket itt a hitünk tartott meg eddig.”

Parajdon úgy kb. hét éve vendégeskedtünk az 
egyházközségnél, ahol az új templomban misézett 
Mádi atya a búcsújuk alkalmával.

Az idén sajnos a pünkösdi nagybúcsúra nem 
jutottunk el, utunkat őszre halasztottuk. Mivel 
szeptemberre esett a Mária év befejezése és 500 
éves a csíksomlyói Szűzanya kegyszobor, erre idő-
zítettük utunkat. A sors különös szeszélye, hogy 
szeptember első napjaiban egy civil tanfolyamon 
Pilisszentkereszten tartózkodva a helyi Szent Ke-

reszt templom hirdetőtábláján volt olvasható, hogy 
a Csíksomlyón a Mária neve napja és zarándokok 
záró miséje szeptember 12-én szombaton kerül 
megtartásra. A misét Tamás József segédpüspök 
celebrálja. Ezt az időpontot céloztuk meg.

Farkaslakán (románul Lupeni), Tamási Áron 
szülőfalujában, temetkezési helye, sírja, emlék-
háza és a templom mellett foglaltunk szobát az 
Ábel bölcsője nevű panzióban. Este értünk oda 
Farkaslakára. A Maros és Hargita megyékben a 
falvakban este alig van közvilágítás, a közút szé-
lén gyalogosok, kerékpárosok és lovas kocsik köz-
lekednek, többnyire világítás nélkül. Errefelé las-
san lehet haladni. Tény, hogy egész úton rendőrrel 
alig találkoztunk, nem állítottak meg bennünket 
igazoltatás céljából, így természetesen baksist sem 
kellett adni a továbbengedés érdekében (ez koráb-
ban gyakorlat volt).

Farkaslakának szelleme van. A képen látható 
panzió bejárati portálja művészien faragott kerítés-
ből és székely kapu fogadott bennünket. A mester-
mű a panziótulajdonos Jakab Emil keze munkáját 
dicséri. A kapu bejáratánál a következő Tamási 
Áron idézet fogadja a látogatót: „A madárnak szár-
nya van és szabadsága. Az embernek pedig egyet-
len szülőföldje és sok kötelessége”. A panzió és a 
templom közötti téren található a 2010-ben állított 
trianoni emlékmű. Egy fatörzsből faragták, amely 
a Trianon előtti nagy Magyarországot jelképezi. 
Középen van a kettős kereszt és körülötte az elcsa-
tolt országrészeket jelképező egyéni kopjafák van-
nak a törzsből kifaragva. Az emlékmű szemléletes 
és monumentális.

Tamás János 1897. szeptember 20-án szü-
letett, elemi iskoláit Farkaslakán, középiskoláját 
székelyudvarhelyi főgimnáziumban, jogi és ke-
reskedelmi tanulmányait a kolozsvári egyetemen 
végezte, 1922-ben ott szerezte diplomáit. Nevét 
is ekkor változtatta meg Tamási Áronra. Ki akart 
törni a paraszti életformából, a városi, polgári 
életet választotta. Az I. Világháború után Erdély-
ben maradt. 1923-ban Amerikába kivándorolt, 
ahol 1926-ig élt, majd hazaköltözött és megnő-
sült. Népies közíróként tartják számon. 1944-ben 

Magyarországra települt, megbecsült íróként dolgo-
zott, volt képviselő, az akadémia tagja, a Hazafias 
Népfront Országos Tanács tagja, Kossuth díjjal 
is kitüntették. 1963-tól az Országos Béketanács 
elnökségi tagja volt. Erdélyben is kitüntették Ba-
umgarten díjjal, 1940-ben átvehette a Corvin-ko-
szorút is. Főbb művei a Lélekindulás című összeál-
lítás, az Ábel-trilógia. 1966. május 26-án hunyt el 
Budapesten. Kérésére szülőfalujába, Farkaslakán 
temették el. Sírja a templomkertben áll, amelynek 
emlékkövét Szervátius Jenő és Szervátius Tibor er-
délyi szobrászok alkották. Síremlékén a következő 
felirat olvasható: „Törzsében székely volt, fia Hun-
niának / Hűséges szolgája bomlott századának.”

(folyt. köv.)
TÍMÁR L.

90 éves a dorozsmai 
labdarúgás

Ezen évforduló alkalmával tisztelettel és sze-
retettel meghívunk minden, a dorozsmai labdarú-
gáshoz kötődő egykori játékost, és minden spor-
tot szerető dorozsmai embert a focipályánkra.

2015. október 24. 10 órától, rendezvényünkkel 
egyidőben helyi csapataink mérkőzéseit tekinthe-
tik meg. 10 órától a Bombázók lépnek fel, 12 órá-
tól ifi csapatunk, és 14.30-tól a felnőtt csapatunk 
mérkőzik meg aktuális ellenfelével.

A Dorozsma Labdarúgásáért kitüntetés átadá-
sára a felnőtt mérkőzés szünetében, kb. 15 órakor 
fog sor kerülni.

A rendezvényre a belépés ingyenes, a résztve-
vőket a felnőtt mérkőzés után egy szerény vendég-
látásra invitáljuk.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az Egységes Sportkör Kiskundorozsma nevé-

ben Ottlik Sándor elnök.



XXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM   •   2015. SZEPTEMBER 30. 11

2015. NOVEMBER 7.
MÁRTON NAPI LIBA BULI A VADLIBÁBAN!

≈  Korlátlan étel és italfogyasztás ≈ 

7500 Ft/fő
Ha kedd, akkor TORKOS KEDD!

(20% kedvezmény á la carte ételeinkből)

Ha vasárnap, akkor SVÉDASZTAL!
(1990 Ft/fő)

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK, LAKODALOM ESETÉN A 
VENDÉGLÁTÁST BÍZZA RÁNK!

Vállalom gyermekek felügyeletét pedagógusi 
tapasztalattal, idősek vagy betegek ellátását, 

betegségek lelki okainak feltárását, reiki 
beavatottként gyógyító energia közvetítését.

Tel.: 30/364-3812

Eladó Jerney utcai 49 m2-es 
téglaépítésű második emeleti, 

új nyílászárós lakás.
Irányár: 5,8 mFt.

Érd.: 30/212-7670

ZSITEX Munkaruházat
folytatja munkaruha gyártását.

Minden dorozsmai vásárló 
megtalálhat:

06 30/717-2416

A Bodor Karate és Rekreációs Közhasz-
nú Sportegyesület felvételt hirdet minden olyan 
diák vagy leendő diák számára, aki érdeklődik a 
harcművészetek iránt. Szívesen fogadjuk az óvo-
dásokat és ettől az évtől a felnőtteket is.

Az egyesület 2007-től 2013-ig képviseltette 
magát a Jerney János Általános Iskolában, de 2 
éves szünet után ismét elindítja edzéseit.

Az edzések Bodor Gábor 3. dan vezető edző, 
valamint Bodor Ádám 3. dan, Csonka Viktor 2. dan, 
Kis Péter Tamás 1. kyu edzők közreműködésével 
zajlanak.

Az első alkalom ingyenes.
Az alábbi időpontokban és helyszíneken vár-

juk minden kedves leendő egyesületi tagunkat:

Jerney János Általános Iskola
(6791 Kiskundorozsma, Jerney u. 21.)

Kedd: 17:00-18:00
Csütörtök: 17:00-18:00

További információ:
www.bodorkarate.hu

+36 20 502–1197

JELENTKEZÉSI LAP
Leadás a Petőfi Sándor Művelődési Házban legkésőbb 2015. október 10-ig. 

Név: .....................................................................................   Szül. dátum: .................................

Lakcím (irsz./város/utca): .......................................................................................................

Telefonszám: (változás esetén az értesítéshez): ............................................................

Íjtípus:    o hagyományos             o vadászreflex	 			o olimpiai

Hány főre kérek ebédet (babgulyás	–	700	Ft/fő):	.......................................................	

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház
és a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre
2015. október 17-én  megrendezi az

I. DOROZSMAI ÍJÁSZVERSENYT
Cím: 6791 Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.
PROGRAM:
•		8.00-9.00:	Regisztráció,	bemelegítés
•		9.30-12.00:	Verseny	
•		12.00-	Ebéd	(700	Ft),
 eredményhirdetés
Támogatók:
•	Lauer	István	képviselő
•	Mihálffy	Béla	képviselő

INFORMÁCIÓK:
•  Részvétel feltételei:	saját	íj,
	 kiskundorozsmai	lakos
• ÍJtípusok: hagyományos,	olimpiai
	 vadászreflex	
•  Versenypálya:	sík	terepen	15	ügyességi	cél	3	vessző
• Kategóriák:	mini	(6-10	év),	gyerek	(10-14	év),
	 ifjúsági	(14-18	év),	felnőtt	(18.	évtől)	–	férfi/női
•	 Kategóriánként	az	első	3	helyezett	kerül	díjazásra
•	 A	verseny	ideje	alatt	büfé	üzemel
•	 A	verseny	előtt	és	alatt	alkohol	fogyasztása	tilos!

SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI:
•		Szunyog	Mihály	+36	30/	535-9084
•		Turner	Tibor	+36	70/	417-1091
•	 Szabadi	Péter	+36	20/	967-6733

A nevezés
ingyenes!
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

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

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

+ 50 Mbit-es internet 
akár 61 csatornás kábeltévé 
most 990 Ft havidíjért!* 

 
 

* Az akciós havidíj december 31-ig 990 Ft, 2016. január 1-től 4490 Ft. Az akció  
2 éves hűségidő vállalásával érvényes új internet és kábeltévé előfizetés esetén! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire 
vonatkoznak. A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében  
12,5/1 Mbps. 

Triotel Start telefon 
1290 Forinttól! 

VAGY 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 
 

Kösse meg szerződését még ma!
Hívja most a 765–444-et! 

 
** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekért érdeklődjön 
Ügyfélszolgálatunkon! 

+
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
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

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
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TeL.: 62/461–170,
06 30/316–4464

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, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

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

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.

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

Költő József
70/503–9709

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

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

ÚJ CSÖVEKKEL INDUL 
A SZOLI SZEZON 
A ZÖLD SZIGET 

GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!
Csokibarna szín – leégés nélkül

Bejelentkezés: 06 30/573–9235 számon 
vagy a Dorozsmai út 191. sz. alatt.

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.
Tel.: 06 30/219-3212

Buella Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

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

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8378
Nyitva tartás: 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

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

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198

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.

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

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!

Ábrahám Gyöngyi okl. építészmérnök
– Családi házak építészeti, belsőépítészeti 

tervezése
– Kiviteli tervek és látványtervek készítése

E-mail: abraham.epitesz@gmail.com
Tel.: 06 20/476-5705

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721

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



XXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM   •   2015. SZEPTEMBER 30. 15

Lilla JÓGA-torna
Kezdőknek is!

Kedd: 17.15-18.45, 
csütörtök: 18.00-19.30

Sz-P: 8.30-10.00
Bejelentkezés szükséges!

Egyéni terápia, Skype terápia
06-70-559-9890

Bővebben a programokról: www.viragoslilla.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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4690 Ft
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.800 Ft/m2

Pala 158x110: 3050 Ft/db

Bontott beltéri ajtók 8000 Ft/db
15 kg-os fa brikett 850 Ft
Bontott KOPOLIT üveg 500 Ft/db
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

AKCIÓS AJÁNLATUNK:
Oleo–Mac Sparta 250T típusú bozótvágó:   54.900 Ft
Oleo–Mac Sparta 450 típusú bozótvágó:      99.900 Ft

Egyéb ajánlatunk:
  – virághagymák: tulipánok, krókuszok, játszintok, nárciszok
  – őszi műtrágyák
  – festékek, festőszerszámok
  – műanyag és agyag cserepek
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8.00-17.00-ig, Sz.: 8.00–12.00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu

Megkezdtük őszi vetőmagok rendelésfelvételét.
Búza, árpa, tritikálé, zab, lucerna

Ugyanitt szarvasmarha, sertés, intenzív baromfi, 
nyúl, bárány, lótápok, tejpótlók, 

takarmánykiegészítők, premixek, koncentrátumok, 
problémamegoldó készítmények kaphatók.

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00, P: 07:30-15:00

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62/556-130

Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12

Cím: Szeged, Adél köz 1.

Dr. SzitáS erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata

halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
hétfőn és szerdán de. 9-11 óra között, kedden és csütörtökön du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

AKCIÓ!
Műanyag keret + műanyag lencse 

(réteg nélküli) + munkadíj: 8380 Ft

Kontaktlencse ápoló folyadékok 
50% kedvezménnyel!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(További kedvezményekről érdeklődjön 
az üzletben!)

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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást,  
favágást, 

hegesztést 
vállalok.

Elérhetőség:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

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. Ebédszünet: 12-13-ig.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§

Pörköltnek marhahús egészben vagy kockázva!
Csevap, pleskavica, mititei 1499 Ft/kg!
Röfi füstölt kolbász 1600 Ft/kg!
Sertés zsír 500 Ft/kg
Saját márkás termékeinkről kérdezzék az eladókat!


