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Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink, és úgy találjuk: 
jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.  (Charlotte Brontë) 

HAVI GONDOLAT 

Szent István király ünnepe 
Dorozsmán 

 
Remélhetőleg sokan 

nézték a tv-közvetítése-
ket: a szentmisét, a kör-
menetet, a megemléke-
zéseket, a tűzijátékot - 
Szegeden kettőt is lát-
hatott -, de fontos arra 
is figyelni, hogy mi 
történt ezen a napon itt 
nálunk, Dorozsmán. 

 
Az ünnepség a mű-

velődési ház előtti or-
szágzászlónál koszorú-
zással kezdődött, ami-
hez díszőrséget a 
Kiskundorozsmai 524. 
sz. Prohászka Ottokár 
Cserkész Csapat cserkészei álltak. Az ün-
nepi szentmisén a prédikációban 
Nemeskürty István szavait is hallhattuk: 
„…az állami ünnep tűzijátékai és az István 
királyt méltató szónoklatok mellett fele-
désbe látszik merülni: Hazánk jósorsa és 
boldogulása mindig a nemzet, a társada-
lom egységesen keresztény szellemiségén 
múlt. Valahányszor elengedtük Isten ke-
zét, és gőgünkben megtagadtuk őt, sor-
sunk tragédiába fordult…” 

A templomban megszentelt kenyere-
ket ünnepélyes menetben vitték a Liget-
be. A felvonulás elején a Székivirág nép-
dalkör és citerazenekar tagjai a dorozs-
mai mesterségeket mutatták be és népda-
lokat énekeltek, mögöttük a Gazdakör 
szervezésében Kálmán Géza vezette a hét 
konflist, ahonnan hegedű- és nótaszó 
szállt fel. A célhoz közeledve már kiszű-
rődött az István, a király című rockopera 
zenéje. 

A Himnusz után Papp Zsuzsa köszön-
tötte a résztvevőket és az érdeklődő kö-
zönséget, majd Jakus Edina Polner Zoltán 
versét mondta el. Fábián József önkor-
mányzati képviselő ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy bár ezer év távolából nem 
festhetünk pontos képet első királyunkról, 
életműve nélkül nem létezhetnénk, hiszen 
az előtte és utána is uralkodó zűrzavar 
közepette is képes volt rendet tenni és 
tartani az országban. Ehhez a kereszt és a 
kard segítette, vagyis az egyház szervezé-
se és a törvénykezés, igazságszolgáltatás. 
Beszéde végén előremutatott a közelgő 
EU-csatlakozásra, amelyhez - ahogy ő is 
mondta - biztos történelmi alappal rendel-
kezünk. 

Az ünnepi műsort a Székivirág Nép-
dalkör palotás tánca és Székivirág citera-
zenekar nyitotta. Az Akropolisz Színpadi 
Táncstúdió a Honfoglalás című 
táncszvittet mutatta be 3 tételben. Ezt 
követte Gyuris Imre és dr. Mózes János 
műsora, majd ismét az Akropolisz Színpa-
di Táncstúdió táncolt az István, a király 
című rockopera zenéjére. Mizsei Viktor a 
Nyomorultak és a Jekyll és Hyde című 
musicalből énekelt. 

 
(Folytatás a 2. oldalon) 

Sumonyi Zoltán 
Augusztusi 

elégia 
(Részlet) 

 
Hogyan szólt első, szent királyunk 
Intelme serdülő fiához? 
Vendégek és jövevények 
hasznot hajtanak e népnek: 
Mert amiként különb-különb 
tájról jövő másként köszönt; 
úgy hoznak más nyelvet, szokást, 
példát, fegyvert, harci fogást: 
Mert egynyelvű, egyszokású 
ország gyenge, mint a bábú, 
oly magányos és esendő; 
fuvallattól is veszendő. 
Ennél fogva parancsolom 
néked én egyszülött fiam: 
Tiszteld nyelvük és szokásuk, 
itt lakjanak, sem mint másutt! 
És ha amit építettem 
vagy amit összegyűjtöttem 
lerombolnád vagy szétszórnád, 
nagy kárt szenvedne az Ország! 
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Fogadóóra 
 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő úr az alábbi időpontokban tart fogadó-
órát: 

Szeptember 9-én 16-tól a Polgármeste-
ri Hivatal Kirendeltségén; 

Szeptember 16-án a Jerney János Álta-
lános Iskolában. 

Más időpontokban mobiltelefonján is 
elérhető: 06 30 5350056. 

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSAI: (SZEM) „SZOMSZÉDOK 
EGYMÁSÉRT MOZGALOM” - DOROZSMAI SZERVEZÉSÉRE 

 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anya-
gi támogatásával folytatjuk Dorozsmán és a Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM 
mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselői-

nek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosí-

tunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/

vagy Tímár Lajosnál a 06-30-621-6254 telefonon. 
Polgárőrség Vezetősége 

Szent István király ünnepe Dorozsmán 
(Folytatás az előző oldalról) 

 
Az új kenyér köszöntése alkalmából a Székivirág Népdalkör 

és Citerazenekar aratódalokat adott elő. A Szózat elhangzása után 
a szervezők köszönetett mondtak a szereplőknek. Délben az éhes 
közönség pörköltet és pacalt vásárolhatott, majd jó hangulatban, 
csoportokban el is fogyasztott. A délután műsorvezetője Lukovics 
Gabriella volt. Kalmár Vincéné Vers a szeretetről című saját költe-
ményét mondta el. Az algyői Parlandó énekegyüttes operett-
slágereket énekelt, amibe a hallgatók is bekapcsolódtak. Ismét 
Gyuris Imre és dr. Mózes János műsora következett. Lakatos 
Krisztián sem először lépett fel Dorozsmán, ráadást is kért a kö-
zönség. A Zene az életünk musical klub előadásában musical és 
Disney slágereket láthattunk-hallhattunk. A Szegedi Nemzeti 
Színház művészei is visszatérő vendégek: Vajda Júlia és 
Andrejcsik István Koczka Ferenc zongorakíséretével ismert dalla-
mokkal szórakoztatta a dorozsmaiakat. A műsort Ocskó István 
zárta. 

A költségeket Szeged Megyei Jogú Város nemzeti ünnepekre 
adott pénzéből fedezte a művelődési ház. A problémamentes 
lebonyolításért 40-50 fő dolgozott, 200 fő kapott ebédet. Az ün-
nepségre kb. 500 fő volt kíváncsi. A műsor mellett beszélgethet-
tünk ritkán látott ismerősökkel is. Aki kint volt, nagyon jól szóra-
kozott. Köszönet érte minden ismert és ismeretlen közreműködő-
nek. 

 
ZSÓFIA 

Együtt ünnepeltünk 
Szent István államalapító királyunk ünnepén a Dorozsmai 

polgárőrök a ligetben családias összejövetel keretében együtt ün-
nepeltek. Kora reggel az előkészítés sátorépítéssel, főzőhely kiala-
kítással, bográcsok telepítésével kezdődött. Az ünnepi műsort 
mintegy 40 polgárőr és azok családtagjai (összesen 80-90 fő), roko-
nai és barátok együtt nézték meg, miközben a bográcsokból a 
pacal és marhahús ínycsiklandozó illata terjengett. A finom mar-
hapörköltet Molnár Sándor, míg a pacalt Atlasz Henrik készítet-
ték. Ünneplésünket jelenlétével megtisztelte dr. Géczi József és 
Fábián József képviselő urak, Szilágyiné dr. Baj Lujza alezredesnő 
a Csm. Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési osztály vezetője, 
Lázár Szvetozár a Belvárosi Rendőrőrs parancsnoka és családtag-
jaik, Molnár Csaba MKB. Polgárőrként is jelen voltak az egyik 
legjelentősebb anyagi támogatónk, a TRAFÓ 2001 Kft. tulajdono-
sai, Vadlövő Alajos és Lajkó Mónika ügyvezetők. 

A finom ebéd után a műsor megtekintése mellett családias, 
baráti beszélgetéssel telt az idő az asztal- és sátorbontásig. Így 
igyekeztünk kárpótolni magunkat és családunk tagjait a szolgálat-
ban távol töltött társadalmi munkában végzett órákért. Jól éreztük 
magunkat, elhatároztuk, hogy még ebben az évben az összejöve-
telt megismételjük. 

T. L. 
 
« Az ünneplő polgárőrök. (Tari Gellért felvétele) 
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Összefogásból 
jelesre vizsgáztak  

(II) 

Előző számunkban számoltunk be a 
dorozsmai tanyavilágban (Ipar-dűlőben) 
nehéz szociális körülmények között élő 
Szabó Ilona 3 gyermekes, gyermekeit 
egyedül nevelő anya megsegítésével kap-
csolatban. Fábián József képviselő úr és a 
Csm-i Vöröskereszt számlanyitása alapján 
adakozásból korábban elkészült a tanya 
villamosítása, és háztartási gépeket kaptak 
ajándékba. 

Az eltelt 1 hónap alatt újabb segítség-
ként, augusztus 16-án 110 ezer forint ér-
tékben elkészült a házi vízellátó rendszer. 
Ehhez szükséges kút fúrását és a vízellátó 
rendszer anyagainak beszerzését és a sze-
relési munkák elvégzését Ballai Ferenc 
kútfúró vállalkozó felajánlásként, térítés 
nélkül végezte el. Ezért köszönet illeti. 
Köszönet a Szélmalom Kábeltévé Szövet-
kezetnek a HIDROFOR árának biztosítá-
sáért és a Vöröskereszt Csm-i szervezeté-
nek a számlán összegyűjtött pénzből a 
szerelési anyagok és szennyvíz emésztő 
létesítéséhez szükséges összeg biztosításá-
ért. 

A Szentesről egy vállalkozótól megér-
kezett centrifuga és játékok kiszállítását a 
polgárőrség végezte. 

Felhívásunkra bútort ajánlott fel a 
család részére Militár Miklós és Piszker 
Gyuláné dorozsmai lakosok, mely a Vö-
röskereszt finanszírozásában és újságunk 
szervezésével szintén kiszállításra került. 
Ezekkel az adományokkal a villamosított 
tanyában a háztartási gépekkel és komp-
lett házi vízellátó és elvezető rendszerrel a 
család életfeltételei olyan mértékben javul-
tak, mely a körülményekhez képest össze-
fogás nélkül, önerőből meg nem valósul-
hatott volna. Tisztelet és köszönet az ügy-
ben eljárt összes szervezőnek és adomá-
nyozónak. 

A SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) hírei 
Ezúton tájékoztatjuk Dorozsma lakos-

ságát, hogy a „Biztonságos Magyarország-
ért Közalapítvány„ pályázatán elnyert 
anyagi támogatással szerveződő SZEM 
mozgalom a finisébe érkezett, és már meg-
szervezett csoportok működése érezhetően 
hozza eredményeit. Az alábbiakban köz-
lünk néhány olyan esetet, ahol a szomszé-
dok jelzése alapján sikerült egy-egy bűncse-
lekményt, vagy azok sorozatát megelőzni. 

– A Kamilla utcában augusztus 22-én 
napközben a Családsegítő Házba való 
behatolást sikerült megakadályozni a segí-
tő SZEM eredményeként, így nem történt 
betörés, eltulajdonítás. 

– Szintén a Kamilla utcában –az első 
SZEM csoport- megszervezése eredménye-
ként sikerült a nyár elején nappal egy nagy 
értékű gépkocsi feltörését megakadályozni, 
azóta a bűnöző, aki körözés alatt állt, más 
eset kapcsán le nem töltött büntetését tölti. 

– A Zádori utcában esti órákban (de 
nappal is) gyanús alakok közlekedtek. A 
lakosság jelzése alapján a polgárőrség és 
rendőrség rendszeres éjjeli járőrözése 
eredményeként sikerült egy esetleges 
bűncselekmény megelőzése. 

– Az István utcában a 33. héten este 
(csütörtökön) román utazók gépkocsijuk 
meghibásodásra hivatkozva idős embe-
reknél erőszakosan szállást követeltek. A 
polgárőrség segítségével sikerült visszate-
relni őket a nagybani piacra. 

– Kizárólag IDŐS egyedül élő embere-
ket célzott meg (nyilván tippadók segítsé-
gével) egy kunágotai építési vállalkozó. 
Megjelent a Rigómező, Tas, Vándor utcák-
ban. Taktikája az volt, hogy Wartburg gép-
kocsiból 3 emberével kiszállva, olyan föllé-
pést tanúsított az idős emberekkel szem-
ben, hogy rokonaikkal, gyermekeikkel a 
munka meg van beszélve, hogy házát fel-
újítják. A tiltakozás ellenére több helyen a 
munkát megkezdték. A Vándor utcában, 
ahol erős volt a tiltakozás, a munkát befe-
jezték, előbb nagyobb összeget kértek (80e 
forint), majd megelégedtek 5e forinttal, és 
számlát adva távoztak. Reklamációra a 
pénzt a leveles ládába visszajuttatták. 

– Elmondása szerint rosszabbul járt az 
az egyedül élő idős bácsi, akinél kb. 3 órai 
munka után 100 ezer Ft-ot meghaladó 
összeget kértek és kaptak. Elmondása 
szerint a számláról, melyet adtak, utólag 
derült ki, hogy mindössze 12 ezer Ft-ról 
állították ki. 

A polgárőrség értesülése után sikerült 
egy SZEM csoport segítségével az iparos 
gépkocsi rendszámát azonosítani: DIN 
27…. Frsz WARTBURG gépkocsi. Vigyá-
zat szélhámosok – a rendőrségi nyomozás 
közreműködésünkre megkezdődött a 
további hasonló bűnesetek megelőzése 
érdekében. 

– Augusztus elején a délutáni órában a 
Jerney utcában kerékpározó 5-6 iskolás 
korú fiú a Jerney u. és Törő u. sarkán lévő 

régi épület összes ablakát kövekkel bever-
ték szórakozásból. A szomszéd zavarta el 
őket (azóta a ház ablakait bedeszkázták). A 
Polgárőrség tudakozódása alapján a gyere-
kek kiadták a főkolompos nevét, és ha 
igazat mondtak, akkor a tettesek egyike 
ősztől egy szegedi iskola tanári karát bol-
dogítja. 

– Új jelenség Dorozsmán a GRAFFITI 
megjelenése. A 34. héten egy éjszaka a 
COOP ABC, Szent János tér 3 és 9. sz. és 
12. sz. házak valamint a templom előtti 
padot feltehetően egy ugyanazon kéz által 
festékkel összefirkálták, rondították el. 

A polgárőrséget a SZEM tagjai tájé-
koztatták a szóba jöhető személyekről. A 
sértettek rendőrségi feljelentése alapján 
nyomozati eljárás kezdeményezhető. Min-
denesetre a feltételezett elkövető szüleit 
tájékoztattuk a történtekről a további ese-
tek megelőzésére, lapzártáig újabb esetet 
nem tapasztaltunk. 

– Folytathatnánk a felsorolást, de talán 
ennyi is elegendő annak bizonyítására, 
hogy a bűnmegelőzésben a legnagyobb 
erő a lakosság és szomszédok önszervező-
désen, összefogásán alapuló bűnmegelőző 
tevékenység. 

Tájékoztatjuk a Jerney utcai iskola 
környezetében lakókat és a diákokat, 
hogy 2003 szeptemberétől, aki délutáni 
iskolai foglalkozások után az iskola és 
óvoda bezárt területén tartózkodik és 
tetten érik, ellene az iskola, óvoda és 
polgárőrség is felelősségre vonásra irá-
nyuló eljárást kezdeményez. 

Ezúton is kérjük a környéken lakókat, 
hogy minden rendzavarást jelentsenek be 
a rendőrségi ügyelet 107-es számára. 

Minden azonnali, vagy sürgős intézke-
dést igénylő esetet a rendőrségi ügyelet 
107-es számára kell bejelenteni. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szep-
tember hónaptól a Dorozsmai rendőrség 
48-as utcai épületében a 47 szám alatt 
KMB MINDEN SZERDÁN 17-19.00 órá-
ig fogadó órát tart. 

Tájékoztatásul közöljük a Dorozsmai 
KMB rendőreinek telefon számait, melyek 
szolgálati időben élnek és hívhatók: 

-Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311. 
-Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
-Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
-Tóth Zoltán KMB 06-20-209-5306 
Egyre több jelzés érkezik a házaló 

árusok erőszakos és gyanúkeltő viselkedé-
séről. Kérjük a lakosságot, hogy a velük 
kapcsolatos tapasztalatokat közöljék a 
rendőrség és polgárőrség illetékeseivel. 

Utólag minden bűnesetről tájékoztas-
sák a polgárőrséget, akkor is ha történt az 
ügyben rendőrségi intézkedés vagy felje-
lentés. A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-
621 6254. Ne feledje! Névtelenül is tehet 
bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentést 
a TELEFONTANÚ ingyenesen hívható 
zöld 06-80-555-111 számán. 

POLGÁRŐRSÉG 

MEGHÍVÓ 
Bűnmegelőzési közéleti fórumra  
2003. szeptember 13-án (szombaton) 

17.00 órára az Önkormányzati Hivatal 
épületébe (Művelődési Ház) a SZEM –
Szomszédok Egymásért Mozgalommal 
kapcsolatos lakossági közéleti fórumot 
tartunk. 

A fórum vendégei a  Csm-i 
Rendőrfőkapitányság, Városi Rendőrka-
pitányság és Belvárosi Rendőrörs illeté-
kesei, Kovács Mihály  Városi Rendőrka-
pitány. 

Minden kedves érdeklődőt várnak a 
szervező polgárőrök 
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Az olvasás évszázada – írás nélkül? 
Most, hogy elérkezett a rettegett szep-

tember, a suliidőszak kezdete, a mókuske-
rék forgatásának ideje, nem árt elgondol-
kodnunk egy kicsit azon, hogy mit is 
kezdhetünk tudásunk két alappillérével, 
az írással és olvasással, és azon, hogy tu-
lajdonképpen mai világunkban a kettő 
közül melyikre van nagyobb szükségünk. 
Természetesen mindkét tudáshalmaz elsa-
játítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
megálljuk a helyünket a társadalomban. 
Ki hamarabb, 5-6 éves korában, ki kicsit 
később, 7-8 évesen tanul meg elfogadható 
szinten olvasni, írni. 

Egyre több szó esik arról, hogy az 
emberek egyre kevesebbet olvasnak. Leül-
nek reggelijük mellé, elolvassák a napi 
pletykasajtó mézes-mázas és izgalmas 
sztorijait, és ezzel meg is vannak napi 
olvasnivalójukkal. Az, hogy egyre keve-
sebb könyvet vesznek meg vagy olvasnak 
el, sok befolyásoló tényezőnek tudható be, 
amelyek taglalásába most inkább ne men-
jünk bele. Az viszont tény, hogy általános 
iskolákban, szakközépiskolákban egy-egy 
kötelező olvasmány a tanulók jelentős 
százalékának hatalmas kínokat ígér. Pe-
dig, „a hiba nem az ön készülékében”, 
jelen esetben nem a világirodalom legna-
gyobb alkotásaiban van, hanem abban az 
életmódban és hozzáállásban, amely ko-
runk fiataljaira általánosan jellemző. 

Mindeközben az írásra való hajlam, a 
helyesírás tökéletesítésére ösztönző, hang-
zatos programok, nem nagyon fedezhetők 
fel a tömegmédiában. Van nekünk „Az 
olvasás éve”, de hallott valaki „Az írás 
évéről”? Nem kell kihangsúlyoznunk az 
erre fordítandó gond jelentősségét, amikor 
lépten-nyomon helyesírási, fogalmazási 
hibákba botlunk, szinte mindenütt. Aktu-
ális botrányként emlegethetjük a budapes-
ti Churchill emlékpark súlyos hibákat 
tartalmazó dísztábláját, vagy a kereskedel-
mi csatornák csontig hatoló baklövéseit 
ezen a téren (ti. a helyesírás terén). 

Egy másik aktuális hírben az áll, hogy 
különleges, „gyerekekre szabott” számító-
gépeket kapnak az ovik, ahol a lurkók 
napestig zongorázhatnak a billentyűkön, 
így ismerkedve a modern technológiával 
és nem utolsó sorban a betűkkel. 

Pedig egyvalamin elgondolkodha-
tunk: rohanó életmódunkat segítő techni-
kai csodáinkon, a számítógépeken való 
szövegszerkesztéshez nem kell írástudó-
nak lennünk. Hiszen a betűk, számok és 
egyéb karakterek már ott vannak leírva a 
billentyűk gombjain, azokat megnyomva 
a képernyőre azok kiíródnak. Ugyanez 
igaz az írógépekre is. Lényegében az em-
bernek csak olvasni kell megtanulnia ah-
hoz, hogy kezdeni tudjon magával vala-
mit. A modernizációs folyamat pedig nem 
áll meg, ma már szinte takarító sem lehet 
az, aki nem tud kezelni egy számítógépet. 
Hamarosan a gazdagabb országokban a 
füzetet felváltja a laptop, itthon a hon-
atyák e-mailen bonyolítják levelezéseiket, 
és minden hivatalos iratot ma már számí-
tógépeken gépelnek le. Milyen jövőnk lesz 
így? Egy olyan, amelyben az emberekből 
folyamatosan kivész az íráshoz való haj-
lam, végül a tudás is. Ki tudja, lehet, hogy 
mondjuk 100 év múlva – köszönhetően a 
demokratikus iskolarendszereknek – meg-
választhatják a tanulók, mit akarnak ta-
nulni: írást vagy olvasást? Mert nem lesz 
többé szükség arra, hogy valaki tollat 
fogjon a kezébe. Helyette ott lesz a számí-
tógéppel egybekötött hangfelismerő dikta-
fon. Mindez csak a kezdet lesz abban a 
hosszú folyamatban, amely célja a társa-
dalom tudásának, intelligenciájának egyre 
kisebb szinten való tartása. 

És ezzel nagy ívben visszasüllyedünk 
a középkorba, amikor az volt a cél, hogy 
az emberek írástudatlanok, műveletlenek 
maradjanak, mert csak arra kellenek, hogy 
adót fizessenek és dolgozzanak. Egyben 
fognak a jövő emberei különbözni a kö-
zépkoriaktól: ha netalántán mégis alá kell 

írniuk egy szerző-
dést, a sokatmon-
dó, girbe-görbe és 
sutára sikeredett X 
szignó helyett 
majd végighúznak 
egy retinaleolvasót 
a szem előtt… 
Remélvén, hogy 

eme rémkép so-
sem valósul meg, 
mindenkinek min-
dennapos alvás 
előtti jó félórás, 
kellemes olvasást 
kívánok, 
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Fiatalok az utcán 
Dorozsma közbiztonsága (vagy közbi-

zonytalansága) ügyében már sokan emel-
tek szót. Engem is régóta foglalkoztat az 
egyre aggasztóbb helyzet. A kulturált 
szórakozási lehetőség hiánya nyilvánvaló-
an az egyik legsúlyosabb ok, de mivel ez a 
helyzet adott, azon kell gondolkodnunk, 
mit tehetünk. Néhány gondolat megfogal-
mazódott bennem: 

- Egyikünk sem lehet nyugodt. Tévedés 
abban bízni, hogy mivel jól neveltem a 
gyerekem, nem is lesz vele gond. Igen nagy 
a társaság befolyásoló ereje! Kicsi dologgal 
kezdődik a baj, s a gyerek esetleg észre sem 
veszi, már bele is  sodródott! Sajnálatos 
módon elég gyakori, hogy a szülő csak 
akkor értesül arról, hogy a gyereke beleke-
veredett valamibe,  mikor már nyakig ben-
ne van–legyen az garázdálkodás, mobilte-
lefon-csencselés, kábítószer-ügy.  

- Ha  az összeverődött gyerektársaság 
2-3 óránál többet együtt van, nagyon való-
színű, hogy az elevenebbje kitalál valami 
extrát. Fontosnak tartom, hogy tereljük 
időkorlátok közé a szabadidős  programo-
kat. Ez fokozottan érvényes az esti csatan-
golásokra.  

- Mindig beszéljük meg, hova megy a 
gyerek és mikorra jön haza. Érezze, hogy 
szem előtt van. 

- Törekedjünk arra, hogy minél többet 
beszélgessünk a gyerekünkkel! A közösen 
végzett otthoni munka jó alkalom erre, 
még csak külön le sem kell ülni beszélget-
ni. Fontos, hogy ismerjük a gyerek gondo-
latait, terveit, örömeit, problémáit, baráta-
it. 

 -A rendszeres munka, napi feladat 
többszörösen jótékony hatású. Terheljük 
annyira, hogy némi erőfeszítésébe kerül-
jön! Az sem baj, ha elfárad! A jól végzett 
munka önbizalmat ad, ügyesedik a gye-
rek, s a családi teherviselés is egyenlete-
sebbé válik. 

- Legyenek elvárásaink és azokban 
legyünk következetesek! A szeretettel teli 
szigor a gyerek hasznára válik!  
Nem kell mindent megvenni, ami épp 
menő, akkor sem, ha már „mindenkinek 
van” (ami persze nem is igaz); s nem kell 
mindent megengedni, amit akar,akkor 
sem, ha a többieknek megengedik ( ami 
persze szintén nem így van).  

- Ne sértődjünk meg, ha gyerekünkre 
elmarasztalót mond valaki. Inkább gon-
dolkozzunk el , nincs-e benne valami igaz-
ság. Ha a gyerek érzi, hogy a szülő kipár-
tolja, könnyen visszaél ezzel a helyzettel.  

- Ne hagyjuk, hogy a TV „nevelje”! 
Figyeljünk oda, miket néz! Értessük meg 
vele: a TV-n keresztül manipulálnak ben-
nünket, hogy szorgalmas fogyasztók le-
gyünk. Ne hagyjuk magunkat befolyásol-
ni! 

T. É. 
Vár a könyvtár! (www.sk-szeged.hu) 
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Egy kamasz 
feljegyzései 

 
 

1. Ne kényeztess el! Pontosan tu-
dom, hogy nem kaphatok meg mindent, 
amit kérek. Csak próbára akarlak tenni. 

2. Ne félj attól, hogy határozott le-
gyél velem! Jobban szeretem, mint ha 
nem vagy az. Olyankor mindig tudom, 
hogy hányadán is állok. 

3. Ne használj erőt ellenem! Ebből 
csak azt tanulom meg, hogy csak az erő 
az, ami számít. Sokkal jobb, ha vezetnek. 

4. Ne légy következetlen! Ez össze-
zavar, és arra ösztökél, hogy mindent 
megpróbáljak - hátha sikerülNe ígérgess, 
mert lehet, hogy nem tudod majd betar-
tani! Ez csökkentené a beléd vetett bizal-
mamat. 

5. Ne dőlj be a provokációimnak, 
amikor olyanokat mondok és teszek, 
amelyek fölbosszantanak! Mert ha igen, 
még több ilyen "győzelmet" fogok kicsi-
karni. 

6. Ne vedd nagyon a szívedre, ami-
kor azt mondom: "utállak"! Én sem gon-
dolom ezt komolyan, de azt akarom, 
hogy bánd meg, amit tettél velem. 

7. Ne akard, hogy kisebbnek érez-
zem magam, mint amilyen vagyok! Mert 
ha igen, "nagyfiúként" fogok viselkedni. 

8. Ne csinálj meg nekem olyanokat, 
amiket én is meg tudok csinálni! Ettől 
úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, 
és továbbra is a szolgálatomban foglak 
tartani. 

9. Ne fordíts túl sok figyelmet a 
"rossz szokásaimra"! Ez csak arra bíztat, 
hogy folytassam őket. 

10. Ne javíts ki mások előtt! Sokkal 
jobban odafigyelek, ha négyszemközt és 
csendben mondod el, amit akarsz. 

11. Ne felejtsd, hogy nem tudok jó 
adag megértés és bátorítás nélkül meg-
lenni, és - ha tényleg megérdemlem - a 
dicsérő jóváhagyást is hiányolom. A 
szidást azonban sohasem. 

12. Kezelj úgy, mint ahogy a barátai-
dat kezeled, és akkor én is a barátoddá 
válok! Ne felejtsd, többet tanulok a jó 
példából, mint a kritikákból. 

13. Na, és nagyon szeretlek, és kérlek, 
te is szeress... 

T.É. 

Verekedősek lesznek 
a stresszes magzatok 

Ezt a címet adhatnám a következő 
összegyűjtött cikknek, amelyben arról 
kapunk figyelemfelhívást, hogy már a 
terhesség alatt milyen komoly stressz 
érheti a magzatot, ami egész életén át 
végigkíséri. Számomra igen megdöbben-
tő, s hogy az ismerőseimmel a fiatalokról 
folytatott beszélgetésre visszagondolok, 
tényleg ebben lehet valami! 

Gondoltam másokkal is megosztom 
ezt az ismeretet, hátha valakin éppen segí-
tek ezzel. 

A terhesség folyamán átélt traumák és 
a későbbi erőszakos cselekedetek között 
szoros összefüggést sejtenek a prenatális 
(magzati) létet tanulmányozó pszicholó-
gusok. A nemzetközi prenatális pszicholó-
giai és orvosi társaság (ISPPM) szeptem-
ber 19-22 között Budapesten tartja kong-
resszusát. 

 
Vele született erőszak 

 
„Ezek az ismeretek meghatározó jel-

leggel beivódnak a tudatunkba, még ab-
ban az időben, amikor az idegpályák ki-
alakulnak” – véli Ludwig Janus pszicho-
terapeuta, az ISPPM elnöke. 

Janus előadásában vizsgálati eredmé-
nyekkel igazolta, hogy a normális szintnél 
jóval nagyobb stressznek kitett magzatok-
ból később stresszérzékenyebb emberek 
lesznek. A kutató szerint ez annyira jel-
lemző, hogy jóformán előre programozott 
erőszakról beszélhetünk. 

A hollandiai Nijmegenben májusban 
megrendezett nemzetközi tudományos 
konferencián részt vevő pszichológusok, 
terapeuták és szülészek a magzati sors az 
erőszak eredetének összefügggését vizsgál-
ták. „A destruktív emberi viselkedés első-
sorban a kötődésben felfedezhető zava-
rokra vezethető vissza” – jelentette ki a 
májusi konferencián tartott előadásában 
Thomas Verny kanadai prenatális pszi-
chológus. Az egyén alapvető érzelmi alap-
mintája már a születés előtt kialakul. A 
kutató szerint az anyaméhben nemcsak a 
karok és a lábak fejlődnek ki, hanem kiala-

kul a külvilág ingereire adott alapvető 
emocionális, érzelmi reagálás is. 

 
Terhelt magzati sors 

 
Gyilkosokat felnevelő édesanyákkal 

folytatott mélyinterjúk szerint ezek a nők 
igen zaklatott terhességen mentek keresz-
tül. A gyermek apja verte őket, vagy el-
hagyta a családot. Mindenesetre Janus 
hangsúlyozza, hogy a születés előtt beivó-
dó élmények egymagukban nem elegek 
ahhoz, hogy felnőtt korára az illető maga 
is erőszakossá váljon. 

„Ilyen formán különösen a fiatalok 
aszociális fejlődésére és erőszakra fogé-
konyságára lehet igaz, hogy a születés 
előtti és alatti boldogtalan élmények és 
elutasítottság, megtoldva a későbbi nega-
tív élményekkel, lehetetlenné teszik a 
bizalmi viszony és a másokhoz való kötő-
dés kiépítését.” Janus viszont utal arra, 
hogy a rossz kiindulási esélyeket rendsze-
rint kompenzálni lehet. 

 
Bevált a támogatás 

a nyomornegyedekben 
 
Megelőző intézkedésként a kutató azt 

javasolja, hogy adják meg a terhes nőknek 
a védelem átfogó lehetőségét. Példaként 
egy venezuelai nyomornegyedekben beve-
zetett programot említett, ahol a kismamá-
kat célzottan támogatták, és segítettek ne-
kik ráhangolódni születendő gyermekükre. 

Az eredmények igen biztatóak voltak. 
Ezeknek a nőknek a gyermekei túlnyomó-
részt jól fejlődtek, és ritkábban „csúsztak 
le”. A kutató szerint az anyák támogatásá-
nak rendkívül jó következményei lesznek. 
Nemcsak társadalmi, hanem gazdasági 
szempontból is. 

„A korai zavarok miatt kialakuló aszo-
ciális fejlődés a társadalomnak több száz-
ezer eurójában kerülhet, miközben ennek 
töredéke elegendő volna a kezdeti fejlődés 
konstruktív támogatására” – állítja Janus. 

Összeállította: 
OCSKÓNÉ 

Olvasói levél 
Igaz, lerágott csutkavég már a nagyba-

ni ügye, de még mindig szenvedünk a 
zajtól. Kb. 8 évvel ezelőtt megígérték a 
hangszigetelőt illetve, hogy máshol fognak 
a kamionok parkolni. De ez még a mai 
napig sem valósult meg, bizony elviselhe-
tetlen a hűtőkamionok hangja, valamint a 
ládák dobálása-huzigálása. Segítségüket 
várjuk. 

SASHEGYI ÁLMOSNÉ 

Hitel—Pénz! 
(esetleg) - Befektetés? 

 
Egyedülálló lakáshitel 

választékkal segítünk Önnek 
jövője megalapozásában! 

A további részletekről 
érdeklődjön a 

06 30 279-9075 
telefonszámon. 
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Ady Endre: 
 

Néhai Vajda János 
 
Sokáig várta szegény a Halált, 
Pedig magyarul s nagyon szépen hívta 
S vén haláláig hiányzott neki 
Dárius kincse: azaz száz forintja. 
 
Talán a mája se volt épp’ szelíd, 
Olykor biz’ nyűgös volt ez a vén gyermek, 
De hisz’ Istennek s ami keserűbb: 
Magyarnak, bárdnak, poétának termett. 
 
Durcásan, büszkén csörtetett tovább 
Rakott, hívó, bő, nagy asztalok táján, 
Dalolt, virrasztott, pusztult csöndesen 
S gőggel rugott ki végső éjszakáján. 
 
Bakonyi fajta, karakán magyar, 
Pazar volt, jó volt rossz fajtája mellett, 
Magyar mértéknél ő többet adott 
S ő azt se kapta, ami nagyon kellett. 
 
Akkor is úgy volt: frász törhette ki 
A Dal és Szépség nyugtalan magyarját, 
Mert úgy van igaz magyarság szerint, 
Ahogy cudarok és urak akarják. 
 
Mert úgy van most is, kis, szamár gazok 
Fojtják el, fogják az Isten növényét: 
Magyar és vátesz, ez éppen elég, 
Hogy honi késsel szent szivén döföljék. 
 
Mert úgy van, úgy lesz, nem kell ám ide 
Valaki ember, igazán nagy, gazdag, 
Hagyjuk szabadon, simán a teret 
Úrnak, nemesnek, hitványnak, pimasznak. 
 
Óh, vén por-ember, boldog néhai, 
Fáradt-irigyen, búsan megidézünk 
S megejt bennünket a magyar remény, 
Ha szikkadt, porladt koponyádra nézünk. 
 

Vajda János: 
 

Harminc év után 
 
Mi hátra volt még, elkövetkezett, 
E földi létben gyász-sorunk betölt. 
Találkozunk – irgalmas végezet! –  
utólszor, egyszer még, a – sír előtt. 
Hittem, hogy lesz idő, midőn megösmersz 
s helyet cserél bennünk a fájdalom; 
és folyni látom, majd ha már késő lesz, 
a megbánásnak könnyét arcodon. 
 
Mert amit én vesztettem, óriás. 
Hozzá az ég adott erőt nekem. 
Én látok itt olyant, mit senki más; 
csodákat mível emlékezetem. 
A multból felmerűl egy pillanat, 
mint óceánból elsüllyedt sziget: 
és látom újra ifjú arcodat, 
mikor még másért nem dobbant szived. 
 
És e varázslat rád is visszahat. 
E lélek a te Veszta-templomod. 
Oltára képében látod magad; 
mi vagyok én neked, most már tudod: 
ha majd e földi élettől megváltam, 
imába, dalba foglalt szerelem 
örökkévalósága a halálban… 
Az ég, ládd, mégis eljegyzett velem! 
 
Ki bájaidból méltatlan vadakra 
pazaroltál nem értett kincseket; 
én, a hideg bálvány vezeklő rabja, 
ki minden kéjt szivébe temetett: 
most itt ülünk, siralomházi lelkek, 
és nézzük egymást hosszan, szótalan… 
Tekintetünkben, haj! nem az elvesztett –  
az el nem nyert éden fájdalma van. 
 
Így ül a hold, ádáz vihar után 
elcsöndesült nagy tornyos fellegen, 
és néz alá a méla éjszakán 
bánatosan, de szenvedélytelen. 
Hallgatva a sirbolti csöndességet 
a rémteli sötét erdő alatt, 
amíg a fákról nagy, nehéz könnycseppek 
hervadt levélre halkan hullanak… 

KÖNYVEK KÖZÖTT 

Az ember a Fellegvárban 
„Végre magyar nyelven!” – ordítja a 

felirat a Philip K. Dick magyarul megjelent 
könyvének stílusosan kivitelezett reklámpla-
kátján. Hazánkba is eljutott tehát a klasszi-
kus mű, igaz, hogy negyven év késéssel. 
Gyarapítja a most már azért jelentős terjedel-
műnek mondható Dick-kiadványok (A halál 
útvesztője, Különvélemény, Szárnyas fejva-
dász stb.) körét, és akkor még örülhetünk 
annak, hogy legalább ennyi jutott nekünk is 
a világhírű író életművéből; és persze annak 
is, ha annyira szerencsések vagyunk, és talá-
lunk még néhány példányt a boltokban Az 
ember a Fellegvárban című regényből. 

A történet egyszerű: az író eljátszik azzal 
a gondolattal, mi történt volna, ha a második 
világháborút a szövetségesek elvesztik, és az 
emberek felett ebből kifolyólag a náci Német-
ország és a császári Japán uralkodik. A hábo-
rú után az USÁ-t lerohanják a nácik, és a 
japánokkal együtt, megosztva uralják. Mind-
ez csak azért történik így, mert ott, abban a 
párhuzamos univerzumban az amerikai 
gazdaság összeomlik, az elnök pedig semmi-
féle New Deal-programot nem hajt végre. 
Habár Pearl Harbort ugyanúgy lebombázzák 
a japcsik, az USA végül kapitulál. 

Manapság mindez lerágott csontnak 
tűnik. Azt sajnálom leginkább, hogy nem 
mindjárt a rendszerváltás után (nem hiszem, 
hogy engedte volna az állami cenzúra olyan 
könyv megjelenését, amelyben a nácik meg-
buktatják a Szovjetuniót, a kommunizmust 
pedig ugyanúgy kiherélik, mint a szovjeteket, 
és amelyben olyan személyről, hogy Sztálin, 
senki sem hallott) jelent meg nálunk Dick 
regénye. Mert akkor talán még kevésbé tűnt 
volna elcsépeltnek a számos importált ameri-
kai sci-fi sorozat és az időutazással kapcsola-
tos fantasztikus film mellett. Nem Dick hibája 
tehát, hogy mire elért bennünket is a regénye, 
addigra mi már milliószor átéltük az effajta 
történetek által nyújtott borzongást. 

Persze Dick tartogat meglepetéseket. 
Mint ahogy azt elvárjuk tőle, keményen és 
ellentmondást nem tűrően kritizálja az elnyo-
mó hatalmakat, szinte hergeli az olvasót a 
totalitárius diktatúra ellen. Ám ennek ellené-
re, a regényben bemutatott szereplők teljesen 
máshogyan élik meg az egészet, mint ahogy 
mi azt várnánk. 1962-ben járunk; Németor-
szág nagyarányú gazdasági reformokat és 
tőkeinjekciót hajtott végre az USA-ban, mi-
nekutána az életszínvonal jelentősen meg-
emelkedett. Néhány pillanatra talán még az 
olvasó is elgondolkodik azon, nem jobb-e az 
élet ott, mint itt. A válasz erre az, hogy talán 
igen. No persze, nem a zsidóknak: őket egy-
től-egyig kiirtották, csak néhány túlélő bujkál 
a világban, elmaszkírozva, adaptálódva ide-
gen kultúrákba. Aztán nem a mennyország ez 
a rendszer a dél-afrikaiaknak és az afro-
amerikaiaknak sem: visszavedlettek rabszol-
gákká. A nácik Dél-Afrikában tömeges népir-
tást rendeztek. A „szegény” amerikaiak pedig 
azért siránkoznak naphosszat, mert túl sok 
idegen bevándorló tartózkodik az államuk-
ban… vagyis a volt államukban. Igazságos 
világ az ilyen? Rögtön azt mondanánk rá, 
nem. Az ott élő amerikaiak viszont annyiban 
maradnának, hogy igen is, meg nem is. Ők ott 
folytatják életüket, ahol abbahagyták. Ez a 
legszörnyűbb egy elnyomó rendszerben: 
amikor az emberek tudomást vesznek arról, 
hogy milliók égtek el koncentrációs táborok-
ban, de mivel őket ez nem érinti, ezért teljesen 
közönyösen állnak hozzá a témához; sőt, ha 

összefutnak egy zsidóval, feljelentik. És nem 
azért, mert meg vannak félemlítve; azért te-
szik ezt, mert csak. Mert mindenfajta erőszak 
és ideológia sugallata ellenére ők is úgy gon-
dolják, „pusztuljon a férgese”. Erre az ameri-
kaiaknak megvan a hagyományuk már, nem 
kell ehhez náci uralom alatt élniük, lásd a 
néger rabszolgák kálváriája az egyenjogúság-
ért. Dick azt írja: „Ez nem az az ideális világ, 
amiben élni szeretnénk, ahol az ember lehet 
erkölcsös, mert van erkölcs. Ahol az ember 
könnyen tud jót cselekedni, mert nyilvánvaló, 
mi a jó.” Ennekutána felmerül a kérdés: mert 
talán a mi világunk ideális világ? Talán ná-
lunk is annyira nyilvánvaló az, hogy mi a jó 
és mi a rossz? Vajon miért látom az egész náci 
birodalmat a mai rendszerekhez annyira 
hasonlatosnak? Miért gondolom úgy, hogy az 
egész könyv valójában egy szatirikus hangvé-
telű metafora, amelyben csak egy hajszál 
választ el attól, hogy a két, összehasonlítandó 
dolog közé tényleg egyenlőségjelet tegyek? 

Effajta apró és megmosolyogtató társa-
dalomkritikák végig be vannak ásva a 
könyvbe, és sosem tudhatja az ember, mikor 
botlik bele egy efféle „aknába”. Ám minél 
nagyobb a meglepetés, annál nagyobbat 
robban. Amolyan igazi „tükör által homályo-
san” tapasztalt társadalom kritikája ez, vég-
letekig nagyító lencsével. 

Még végig sem kell olvasni a könyvet 
ahhoz, hogy rájöjjünk, valahogy mindent egy 
könyv, a Ji King irányít. Biblia helyett most 
mindenkinél ebből található meg legalább egy 
példány. Ez a könyv egy jóskönyv, amely 
mindig rébuszokban és allegóriákban beszél, 
ám előrejelzései mindig bejönnek. Talán azért, 
mert jóslataival befolyásolja az embereket, az 
események bekövetkeztét és kimenetelét. Ez 
az a könyv, amely fellebbenti a fátylat egy, a 
fél világon betiltott másik könyvről. A titkos 
könyv írója eljátszadozik azzal a gondolattal, 
miszerint mi történt volna, ha Németország 
elveszíti a második világháborút. 

Mindezek ellenére nem a Ji King, és nem 
is a „Nehezen vonszolja magát a sáska” áll az 
események középpontjában. Háttérben ma-
radnak, így is nagy hatalomra tesznek szert. 
Mint minden Dick-műben, a szereplők belső, 
lelki élete a fontos. Morfondírozások, aggo-
dalmak, félelmek és vágyakozások láncolata a 
könyv szövege. Egy, az üzletéért aggódó 
régiségkereskedő; csecsebecséket készítő 
mesterember; titkosszolgálati „csúcsot” szer-
vező japán üzletember; új kihívások elé néző, 
sportos nő; az ő történetük ez a könyv. Az ő 
hétköznapjaik, küzdelmeik elevenednek meg 
az oldalakon, ők mutatják meg, milyen is az 
élet egy ilyen világban. Nekik megvan az 
esélyük arra, hogy egy kicsit „kitörjenek” az ő 
valóságukból, hogy egy kicsit felülkerekedje-
nek a katasztrófára ítélt világukon. 

Szokatlan mű ez: alternatív történelmi 
regény és science fiction egyben. Nem az 
első, de nem is a kismilliomodik. Tudjuk 
persze, hogy azon spekulálni, mi történt 
volna, meddő időtöltés, hiszen csak a tények 
számítanak. Viszont pont erre való a sci-fi. 
Lehetetlen helyzetek, lehetetlen események 
kibontására. Néha azért mégiscsak jó átgon-
dolni azokat az alternatív utakat, amelyek 
felé az események gördülhettek volna. És jól 
esik felsóhajtani is, amikor örülünk, hogy 
akár egy jelentéktelen dolog is úgy történt, 
ahogy – és nem másképp. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

Kulturális oldalunk a Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának támogatásával készült. 
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VARÁZSLATOS LEMEZEK 

Visszapillantás a Szövetségre 
Mivel a napokban jelenik meg a Gyű-

rűk Ura – A Két Torony duplalemezes 
változata, ezért érdemes elővenni A Gyű-
rű Szövetségét újra, a rajongóknak a négy-
lemezes változatot. 

Ha valakit nem is vonz a 400 percnyi 
extra, amiből 300 perc magyar feliratos, 
legalább a 30 perccel bővített, így 200 perc-
re duzzadt film kedvéért elsétálhat a köl-
csönzőbe vagy egy barátjához. Egyedülál-
ló módon az új jelenetek miatt a rendező, 
Peter Jackson újravágta a filmet. Howard 
Shore pedig ez alapján újrakomponálta a 
zenéjét. Így a filmfolyamba beépítve hall-
hatunk hobbitokról és a nemestündékről, a 
Zöld Sárkány kocsmában, a Szúnyogos-
mocsárban és a Gilraen szobránál történ-
tekről és láthatjuk, ahogy a Gyűrűhordozó 
útnak indul. További húsz jelenetet pedig 
kibővítettek. Nem csoda, hogy a film így 
csak két lemezre fért rá. Természetesen 
magyarul és angolul, esetleg magyar fel-
irattal is megnézhetjük, vagy választha-
tunk az összesen 30 résztvevővel készült 4 
audiokommentár közül. 

De térjünk vissza a kétlemeznyi extrá-
hoz. A DVD-hez mellékelt füzetecskében 
található ágrajzon, könnyebben tudunk 
tájékozódni az adathalmazban. A 3. leme-
zen a könyvtől a vízióig kalauzolnak el 
minket. Rövidfilmeken mutatják be J. R. R. 
Tolkient, Középfölde szülőatyját, a forga-

tókönyv születését, a jelmeztervezést, a 
Weta műhelyt, ahol a digitális effektusok 
készültek, és Középfölde látványvilágát. 
Láthatunk sztoribordokat és animáció-
terveket. Számos képgalériába bekukkant-
hatunk: az ellenségébe, az Utolsó Szövet-
ségébe, Vasudvardéba, a Szövetségébe, 
Völgyzugolyéba, Lothlórienébe vagy Kö-
zépfölde helyeiébe. A 4. lemezen a víziótól 
a valóságba vezetnek minket. Ez a rész a 
forgatásról és az utómunkálatokról szól, 
tehát elsősorban mozgóképeket találha-
tunk itt, és néhány képet a makettekről. 
Sok titokról lehull a lepel: nyilatkoznak a 
szereplők, megtudhatjuk, hogyan kicsinyí-
tették vagy nagyították a szereplőket egy 
jeleneten belül. Bepillanthatunk a vágásba 
és a zene születésébe is. 

Azt javaslom, hogy maradjon a kétle-
mezes A Két Torony a boltokban, kezd-
jünk spórolni a négylemezes változatra, 
bár joggal kérdezhetjük, hogy ezeken túl 
még mi újat tudnak mutatni, de az előze-
tes hírek szerint valahogy csak megtöltöt-
ték ezt is úgy, hogy a januárban moziba 
kerülő A Király Visszatérnek is maradjon. 
A novemberben megjelenő extra változa-
tig pedig próbáljuk átrágni magunkat az 
első részen. Őszintén bevallom, hogy fél 
év elteltével is várnak még rám is felfede-
zetlen részek. 

ZSÓFIA 

SZÍNHÁZALÓ 

Előretekintés 
A színházi programok lassan vissza-

költöznek a szabad ég alól a kőépületekbe. 
A Szegedi Nemzeti Színház bérleteit 

már meg lehet vásárolni a Kelemen utcai 
jegyirodában. A jegyárak 600-1500 Ft, a 
bérletárak 1650-9450 Ft között mozognak. 
A legnagyobb változás, hogy az évad első 
felében csak a Nagyszínházban rendeznek 
előadásokat, tehát bérletet is csak ide vá-
sárolhatunk. Az évad második felére ter-
veznek bérleten kívüli kamaraprodukció-
kat a Korzó moziban. 

Persze a legfontosabb tudni, hogy 
mire válthatunk bérletet és jegyet. 

Az évad a Pesti Magyar Színház ven-
dégjátékával kezdődik szeptember 19-én 
Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek 
című regényének színpadi változatát ad-
ják elő Agárdy Gábor és Avar István fő-
szereplésével. A Szegedi Kortárs Balett két 
előadását is láthatjuk az évad során. 

További bemutatók: 
Október 3. Luigi Pirandello: Hat sze-

rep szerzőt keres; színmű, Rendező: 
Almási Tóth András 

Október 17. Giuseppe Verdi: Don 
Carlos; opera, Rendező: Gregor József 

November 7. Lehár Ferenc: A víg öz-
vegy operett, Rendező: Angyal Mária 

November 27. Carlo Collodi-Litvai 
Nelli: Pinokkió; zenés mesejáték, Rendező: 
Galkó Bence 

December 12. Giacomo Puccini: Tosca; 
opera, Rendező: Angyal Mária 

Január 13. Rákos Péter-Bornai Tibor: A 
mumus; zenés mesejáték, Rendező: Hor-
váth Péter 

Február 6. Pjotr Illjics Csajkovszkij: 
Anyegin; opera, Rendező: Angyal Mária 

Február 20. Zsolt Béla: Nemzeti Dro-
géria; színmű, Almási Tóth András 

Március 6. Erkel Ferenc: Bánk bán; 
opera, Rendező: Angyal Mária 

Április 16. Ödön von Horváth: Mesél a 
bécsi erdő; színmű, Rendező: Bal József 

Április 30. Gioacchino Antonio 
Rossini: Se villa, se borbély; vígopera, 
Rendező: Kovalik Balázs. 

Azt hiszem, mindenki találhat leg-
alább egy kedvére való előadást. Én az 
idén is igyekszem minél többről beszá-
molni az újság hasábjain. 

ZSÓFIA 

Csak egy kis séta… 
Érzem, hogy feszültség van a házban. 

„Benne van a levegőben!” 
Az okára nem keresek választ, hiszen 

úgyis találok: lelki békétlenség, anyagi és 
egyéb gondok… s még sorolhatnám, mi-
közben ezeken tépelődnék gondháló kerí-
tene fogságába. Eszembe jut a folyópart, 
egy Tisza-parti séta, s „Régi Mániám, vé-
gigballagni a Stefánián…” Így is teszek. 

A természet összhangja, a fák csendje, a 
lágyan hullámzó folyó, belső nyugalommal 
töltenek fel. Lemegyek a folyóhoz, belegya-
logolok a vízbe, s mezítlábas gyerekkorom 
emlékei repítik gondolataimat a múltba, a 
felhőtlen időkbe. 

S már mosolygok, egy-egy gyerekkori 
csintalanságunkon… 

Újszeged oldaláról nézem a várost – 
átsétálva a Belvárosi hídon – s öröm szá-
momra a látvány, látom a várost, ahol 
születtem. A víz felett röpködő sirályok 
repítik tova rosszkedvemet. Nézem a kék-
lő eget, s beszélek az „égiekhez” némán – 
meghallgatnak engem. 

Csak egy kis séta, s lelkem békéjével 
indulok el haza, feltöltődve nyitom ki 
otthonom ajtaját, s a csillárra függesztett 
szélcsengő mozdulatlansága is megújult 
nyugalmat áraszt. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Baba-Mama klub 
Örömmel értesítünk minden anyukát 

és kismamát, hogy a nyarat magunk mö-
gött hagyva szeptembertől ismét szeretet-
tel várunk a Baba-Mama klubban. Első 
találkozónkat szept. 10-én tartjuk 9-1/2 
12-ig a Plébánia udvarán levő közösségi 
teremben.  

Ezt követő összejöveteleink időpontjai:  
Szept. 24.; 
Okt. 8., 22.; 
Nov. 5., 19. és dec. 3., 17. 

Programaink között szerepel diete-
tikus, logopédus meghívása, adventi dí-
szek készítése, Mikulás ünnepély és sok 
kötetlen, barátságos beszélgetés. 

Bővebb tájékoztatást kaphattok 
Szabóné Zsuzsikától a 462-557, vagy 
Koczkás Ágitól a 06-20-335-3815 telefon-
számokon. 

Mindenkit sok szeretettel várunk. 
 

KOCZKÁS ÁGNES 



8. oldal 2003. augusztus 28. 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Egyházközösségi választások 
Az egyetemes egyházjog a hívek kö-

zösségét nevezi plébániának. Mi magyarok 
- püspökeink döntése szerint - a régi szép 
magyar kifejezést: az egyházközség szót 
használjuk a hívek közösségének megjelö-
lésére. Tehát mind a plébánia, mind az egy-
házközség a katolikus egyházhoz tartozó, 
egy meghatározott területen élő, hívek 
közösségét jelenti. (Egyházközségi Képvi-
selőtestületek Szabályzata, 1993.1. 1.) 

Ez a közösség az arra érdemes és al-
kalmas tagjai közül 5 évenként képviselő-
ket választ, akik a plébános tanácsadói-
ként, illetőleg a hívek közösségét érintő 
anyagi kérdésekben közös szavazással 
döntő testületként működnek. A testület, 
illetve a plébános döntéseit az egyházme-
gye vezetőjéhez, a püspök atyához felter-
jesztik jóváhagyásra, ezután lépnek azok 
érvénybe. 

1998. novemberben történt a mostaná-
ig tevékenykedő képviselőtestület válasz-
tása, és ennek, valamint a tisztségviselők-
nek jóváhagyása.  

Ők név szerint: Atlasz Henrik, Bálint 
István világi elnök, Bényi Mihály, Dr. 
Bihari Lajos, Farkas Dezsőné, Gabona 
István, Gyuris Gábor, Gyuris Mihályné 
pénztáros irodavezető, Huszár László, 
Kiss Zoltán, Kószó László, Maróti László, 
Mihálffy Béla gondnok, Mihálffy Tibor, 
Moró András,  ifj. Olajos Imre, Pesti Fe-
renc számvizsgáló, Pócsai György jegyző,  
Szunyogh Mihály, Tapodi Péter, Tímár 
Lajos számvizsgáló, Veres Antal, Zádori 
Tiborné. 

Jelentős eseményekben gazdag idő-
szak volt az az öt esztendő. Az ezred for-
dulóra való készület, az ünnepi esztendő 
és az induló harmadik évezred sok fe-
szültsége, ígérete között vállaljuk keresz-
tény katolikus, magyar értékrendünket és 
élünk ennek szellemében. Egymást is se-
gítve a hűségben eszményeinkhez. 

Megköszönöm az egész egyházközség 
nevében minden képviselő testvérünkben 
az  őszinte véleménynyilvánítást, a közös-
ségért végzett minden munkát, áldozat-
vállalást. Kérem Urunkat, Jézust, jutal-
mazza meg mindegyiküket ezért. Búcsúnk 
alkalmával a közös ünnepi ebéd is ennek a 
köszönetnek egyik szerény kifejezése sze-
retett volna lenni. 

Püspök atyánk ez év őszére tûzte ki az 
egyházközségi képviselőtestületek újravá-
lasztását. Kik lehetnek tagjai a testületnek? 
A Szabályzat erről így rendelkezik: 

Azok a katolikusok, akik tartósan az 
egyházközség területén laknak, ha nem 
laknak ott, akkor legalább egy éve tevéke-
nyen részt vesznek az egyházközség életé-

ben, teljesen cselekvőképesek, az egyházi 
előírások szerint nincsenek kizárva az 
oltáriszentség vételének közösségéből, 
megbérmálkoztak, az egyházat rendszere-
sen anyagilag támogatják, a 18. életévüket 
betöltötték és még nem 70 évesek és végül 
készek e feladat ellátására. 

Kérem az egyházközség felnőtt tagjait, 
hogy akinek van ajánlása, szeptember 15-
ig írásban jelezze a plébániára, kit tart 
alkalmasnak és érdemesnek a jelölésre az 
új megválasztandó testületbe. Természete-

Egyházközösségi kirándulás 
Egerbe 

Nagy lelkesedéssel és várakozással 
indultunk el négy napos utunkra, Egerbe, 
melyre Mádi György atya szép reggeli- és 
úti imával hangolt bennünket. 

Első állomásunk a törteli templom 
volt, ahol Sajtos József atya nagy szeretet-
tel fogadott. Közös szentmisén vettünk 
részt, utána szíves vendéglátásban része-
sültünk. 

Nagy élmény volt számunkra Mező-
kövesd, ahol a Szent László templom 
megtekintése után ellátogattunk a híres 
Matyó Múzeumba. A szebbnél szebb hím-
zések megálmodója és legnevesebb minta-
írója Kis Jankó Bori volt, a népművészet 
mestere. Apró földespadozatú háza ma 
műemlék. 

Kora délután megérkeztünk Egerbe. 
Szállásunk a Szent János Továbbképző 
Központ, a papnevelő intézet szomszédsá-
gában, közel a székesegyházhoz. Ez a 
kultúrált, kényelmes hely volt 4 napig 
otthonunk. Még ezen a délután jót füröd-
tünk a Makovecz Imre tervezte uszodá-
ban. 

Szombat reggel a Papnevelő Intézet 
kápolnájában szentmisét hallgattunk, 
majd indultunk Mádra. Megnéztük a 
felújítás alatt álló templomot. A mádi 
plébános elmondta, hogy anyagi forrást 
a falu híveinek szorgos munkájával az ő 
ötletei alapján teremtették elő. Megnéz-
tük a plébánia pincéjében az ásvány 
gyűjteményt és saját bormúzeumát. A 
finom ebéd után borkóstolás és borvásár-
lás következett. 

A vasárnapot Eger nevezetességeinek 
szenteltük A kéttornyú székesegyházban 
szentmisén vettünk részt, majd az 
Eszterházy Főiskola (Líceum) könyvtárát, 
annak mennyezetfreskóit tekintettük meg. 
Itt felmentünk a csillagászati múzeumba 

sen a most leköszönő testületi tagok is 
jelölhetők.  Szeptember 21-én vasárnap 10 
órakor lesz a megbízatását most befejező 
testület tagjainak záró ülése. Majd ponto-
sítjuk a jelöltek névsorát, egyeztetjük ve-
lük, hogy vállalják-e a jelöltséget és közzé 
tesszük a jelöltek végleges névsorát, hogy 
minden egyháztag a választás felelős dön-
tésére felkészülhessen. 

 
MÁDI GYÖRGY  plébános, az egyház-

községi képviselőtestület vezetője 

és a tetőteraszra. - A sokadszorra látott 
egri vár még mindig nagy élményt nyúj-
tott számunkra. 

Hétfőn hazafelé betértünk Gyöngyös 
városába, a ferences templomba. A kolos-
tor könyvtárában gyönyörködhettünk a 
Mátyás korabeli kódexekben, egyházi 
szertartáskönyvekben látható kottákban 
és a még Guttenberg életében az ő nyom-
dájából kikerült Bibliában. Ezek és sok 
már nagyon régi könyv befalazva itt rej-
tőzködött 50 éven át, míg 1997-ben egyx 
renoválás alkalmával bukkantak rá. Sok 
közülük restaurálás alatt van. 

Utolsó nagy élményünk Martfűn, eb-
ben a fiatal városban az új Szent Tamás 
templom volt. Keleties hangulatával, szép 
üvegablakaival, szobraival és gyönyörű 
hangú orgonájával ámulatba ejtett ben-
nünket. Tamási József plébános atya be-
számolt a templomépítés küzdelmes évei-
ről, leleményes forint-gyűjtéseiről. Jelen-
leg a templom otthont ad hangversenyek-
nek, kiállításoknak előadásoknak is. Ne-
ves művészek, országosan ismert szemé-
lyiségek is támogatták a templom beren-
dezését. Így is segíti, megkísérli, hogy a 
“hitetlen” Tamásnál hitetlenebb martfűiek 
is találkozzanak az Úr Jézussal. (Évtize-
dekig nem volt templom, egyházi élet 
Martfűn.) 

Beigazolódott a keresztény közössé-
gekben ismert mondás: Milyen jó és gyö-
nyörűséges együtt lenni a testvéreknek! 
Köszönjük Mádi György atyánk  kitűnő  
szervezését, Hidvégi Julika idegenvezeté-
sét. 

 
A RÉSZTVEVŐK 

(KÉT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS) 
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Egerbe kirándultunk 
(Ahogy két középiskolás résztvevő látta) 

Augusztus 8-án pénteken indult 44 fõs 
csoportunk autóbusszal a várva-várt uta-
zásra. Sokfélék voltunk, de hamar össze-
hangolódtunk. Volt közöttünk 80 éve felé 
haladó néni, elsőosztályos kislány, peda-
gógusok és középiskolás korúak, papnö-
vendék és egyetemista, egy fiatal házaspár 
három gyermekével és látássérült kislány, 
akinek igyekeztek segíteni, hogy minél 
többet megsejtsen a számára nagyon ke-
véssé látható világból és még ott volt a 
plébános atyánk is. 

A törteli rövid látogatás után a Jászsá-
gon keresztül elérkeztünk a matyó vidék 
“fővárosába” Mezőkövesdre. Érdekes volt 
hallani, hogy a matyó nem népcsoport 
neve, hanem   Mátyás királytól kapott ki-
váltságokért hálából az ő nevéből (latinul: 
Matthias) származik ez az elnevezés. - A 
gótikus stílusban épült, majd barokkban 
továbbépített Szent László templom egy 
részét a mezőkövesdi származású temp-
lomfestő: Takács István freskói díszítik. 

Egerben a Szent János Továbbképző 
Központban volt kényelmes szállásunk. A 
két-háromágyas, zuhanyozós szobákban 
hamar otthon éreztük magunkat. Dr. Csiz-
madia István rektor úr fogadott bennün-
ket és az első vacsoránál pohárka pálinká-
val (az utolsó reggelinél pohár sörrel) 
kínálta meg barátságosan a felnőtteket. A 
nagyon meleg nap kellemes lezárása volt 
a Makovecz Imre által tervezett gyönyörű 
fedett uszodában az úszkálás és a pezsgő-
fürdő, kinek-kinek kedve szerint. 

Második napot a kispapok kápolnájá-
ban szentmisével kezdtük. A szentmise 
végén a rektor úr ismertette a nagy múltú 
papnevelő intézet történetét, az itt folyó 
munkát. Annak idején Petőfi Sándor is 
meglátogatta az egri kispapokat. A hozzá-
juk hasonló korú fiatal költőt a kispapok 
lelkesen fogadták. Ennek emlékét a bejárat 
melletti bronz dombormű őrzi.  

A Tokaj hegy és környéke volt a máso-
dik nap  fő látnivalója. A 25 km-es úton 
autóbusszal megkerültük a híres Tokaj 
hegyet és a vidék jelentős kis településére 
MÁDra érkeztünk. Itt Darvas László plébá-
nos úr a templomban ismertette a 3000 
lakosú község életét, megmutatta a folya-
matosan felújítás alatt álló templomot, 
melynek felújítási költségeit a hívek mun-
kájából és a plébános és munkatársai bor-
termelésének sokféle ötletes felhasználásá-
ból gyűjtik össze. Ilyen ötlet a csoportok 
vendéglátása a plébánia egykori pincéjének 
egy nagyobb termében, ahol a falak mellet-
ti vitrinben ásvány gyűjtemény és sok or-
szágból származó palackozott bor látható. 
Ebben a környezetben egyszerű asztalok 
mellett fogyasztottuk el a finom babgu-
lyást. Előtte és utána száraz, édes és aszú 
borok kóstolása következett és a kissé 
emelkedett hangulatban a borvásárlás. 
Ekkor már könnyebben megnyíltak a pénz-
tárcák is, de tudtuk, hogy  a szerény több-
letbevételt a templom felújítására fordítják. 

E nap utolsó állomása Lillafüred. Az 
István cseppkő-barlang már bezárt, ezért 
sajnálatunkra oda nem jutottunk be. De az 
erdei kis vonaton teli tüdővel szívtuk a 
friss, erdei levegőt. 

Mivel a keresztény  embernek a vasár-
nap nem múlhat el  szentmise nélkül, 
ezért a reggeli után fél 9-kor első utunk a 
Székesegyházba vezetett. Majd a szemben 
lévő ősi Líceum (tanítóképző) következett. 
Itt a plébános atya régi ismerőse révén 
bejutottunk a líceum könyvtárába. A 
mennyezet monumentális freskóját L. J. 
Kracker festette. Ez a Tridenti zsinat ese-
ményeit és jelentős témáit jeleníti meg. A 
középkori könyvek, kódexek sokasága 
lenyűgöző látványt nyújtott. A könyvtár 
érdekessége, hogy a könyvespolcokat csak 
faszegecsekkel állították össze és 210 éve 
megbízhatóan helytállnak. 

Majd a sok lépcsőn – akinek volt ereje 
hozzá – felsétáltunk a líceum tornyának 
kilátójához, ahonnan Eger városára csodá-
latos kilátás nyílt. Talán fentről nézve 
szebb volt, mint “lentről”. A torony ad 
helyet az ősi csillagvizsgálónak, mely ma 
már múzeumként mutatja be a eszközö-
ket. Ennek padlózatán jelölve látható az 
ott áthaladó csillagászati  vonal. - Végül a 
torony tetején egy kis sötét kamrában 
találtuk magunkat, ahol a periszkóphoz 
hasonló forgatható szerkezet segítségével 
a líceum körül az utcákon zajló élet képét 
vetítették egy asztalra. 

Innen az egri várba indultunk. Az 
erődítménynek csak egyes részeit néztük 
meg: a hősök terme, kazamaták, Gárdonyi 
Géza sírja, az ismert híres személyek vi-
asz-figurái, a föld alatti menekülő alagu-
tak és a várbörtön. - Korabeli hagyomá-
nyos díszruhába öltözött őrök állnak a fő 
kapuknál mozdulatlan arckifejezéssel. A 
díszes őrváltás dobpergés közepette órán-
ként történik. 

Este a líceum udvarán Mendelssohn: 
Szentivánéji álom c. művét játszotta az 
egri szimfonikus zenekar. Közben a néző-
tér előtt nagy vetítővásznon árnyképekkel  
jelezték a zene hangulatát. 18 tiszteletje-
gyet kaptunk erre az előadásra. Hangula-
tos befejezése volt ez az Egernek szentelt 
napunknak. 

Hétfőn reggel szomorú  szívvel hagy-
tuk ott Eger városát és Egerszalókon, Aba-
sáron keresztül a hangulatos hegyi úton 
Gyöngyösre érkeztünk. Itt a ferences temp-
lomot néztük meg, ahol Hován Ágoston 
atya barátságosan, ismerősként  fogadott 
bennünket, hiszen évekig a szegedi Alsóvá-
rosi templom plébánosa volt. Bemutatta 
három manuálos orgonájukat, majd a feren-
ces kolostor könyvtárát munkatársa ismer-
tette érdekfeszítő módon. A vidéki kisebb 
könyvtár sok régi értékes könyvet őriz. 

Martfű volt a következő állomásunk. 
Ez a fiatal város gyönyörű városközpont-
tal dicsekedhet: A városháza, a református 
templom a Szent Tamás apostol tiszteleté-
re szentelt katolikus templom szinte 
együtt épült. Tamási József atya lelkesen 
szólt az építés kalandos eseményeiről, és 
hálásan említette, hogy az elmúlt 10 év 
alatt a templom építésére és berendezésé-
re közel száz millió Ft-ot áldozhattak. 

Hála Istennek, szerencsésen hazaér-
tünk kedves községünkbe, Dorozsmára. 
Itthon boldogan meséltük el, hogy nagy 
élményben volt részünk. 

Végül, de nem utolsó sorban szeret-
nénk köszönetet mondani Mádi György 
esperes úrnak és Hidvégi Juliannának 
fáradozásukért és ezért a kellemes kirán-
dulásért. 

HORVÁTH IZABELLA 
ÉS LALITY KARLA 

Szertartások, események a 
dorozsmai 

egyházközségben 
 

- Szeptember 7. vasárnap 9.00: A Szentlélek 
segítségül hívása – tanévkezdő szentmise. 
- Szeptember 14. vasárnap 9.00: A ligeti ká-
polna búcsúja. Jó idő esetén a szentmise a 
kápolna előtt. 
- Szeptember 20-21: Egyházmegyei ifjúsági 
nap szent Gellért ünnepe alkalmából a dóm-
nál. 
- Szeptember 21. vasárnap 9.00: Terményhá-
laadás a dorozsmai templomban; 10.00: A 
leköszönő képviselőtestület záróülése a kö-
zösségi teremben. 
- Október 12. vasárnap 9.00: Egyházközsé-
günk zarándoklata az 500 éves alsóvárosi 
ferences templomba. E napon Dorozsmán 
csak reggel 7.00 és este 18.30-kor van szent-
mise. 

Felhívás 
 
Szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat és 

kevésbé fiatalokat, akiknek nem volt alkal-
muk megismerkedni a kereszténység tanítá-
sával és életével (akár megkeresztelték őket, 
akár nem) közös beszélgetésre hitünkről. 
Első alkalommal szeptember 14-én vasárnap 
5 órakor találkozunk a Plébánia  (Szent János 
tér 6.) udvarán lévő közösségi teremben 
megismerkedésre és a továbbiak megbeszé-
lésére. Ezt a hívást másoknak is add tovább! 

 
* 

Az óvodai, iskolai és plébániai hitokta-
tást megkezdjük szeptember 15-én. A kedves 
szülők és tanulók figyeljék a templomi és 
iskolai hirdetményeket a hittanóra helyéről 
és időpontjáról, hogy az első órákról se hiá-
nyozzanak a gyermekek. A hitoktatótól és a 
plébánián is érdeklődhetnek. 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Sertés, marha, birka húsok. 
Rendelésre pörkölthúsok 

konyhakész előkészítéssel 
rendelhető. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Tel.: 06 30 305-9737 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatvá-
nyok 

● Iroda– és iskolasze-
rek 

● Parkoló– és busz-
jegy értékesítése. 

Szeptember 13-ig kedvezményes 
tanszervásárt tartunk! 

Minden egyes iskolaszer vásárlása 
esetén 10% kedvezmény! 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

 
 
 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 30 925 0486 
Használt műszaki cikk kereskedés 

Televíziók 14 000,- tól 
Videomagnó 12 500,- tól 

Mini Hi-fi 8 500,- tól 
Ébresztős rádiók 1 200,- tól 

Telefax 9 000,- 
Fénymásoló 39 000,- 

ÚJDONSÁG! Kézi szerszám kereskedé-
sünket SPARKY típusú szerszámgépekkel 

egészítettük ki! 
Nyitva: H-P: 8-16; Szo.: 8-12. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

AJÁNLATA: 
Pille kenyér 1kg 129,- 
Pick virsli 1 kg 569,- 
Pick sertéspárizsi 1 kg 659,- 
Gyulai májas 1 kg 389,- 
Oké reggeli ital 1 l 111,- 
Kristálycukor 1 kg 169,- 
Sózott szalonna 1 kg 532,- 
Szobi üdítők 1,5 l 98,- 
Coop üdítő 5 l 299,- 

 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Szám ítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

E G A -T R AD E  K ft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő és 

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

Tel.: 62/462-005 
06 20 9533 440 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Bébi és gyermekruházat, 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; 
Szo: 9-13. 

Tel.: 62/460-345 
Mobil: 06 30 2782-459 

Tisztelt Leendő Vendégeink! 
 
Újra megnyílt a FÉNYES Vendéglő! 
Elfogadható árakkal, házias ízekkel, 

új arculattal várjuk önöket. 
Szolgáltatásaink: 

közétkeztetés, á la carte étkeztetés. 
Rendezvények lebonyolítását 200-220 

főig tudjuk vállalni, egyéni igények 
kielégítésének figyelembe vételével. 
Minden héten pénteken nosztalgia 

zene vacsorázási lehetőséggel. 
Szeretettel várjuk önöket 

 
A Vendéglő dolgozói! 

Szeged 15-Kiskundorozsma postán megkötheti  
lakás, élet, baleset és utas biztosítását. 

 
Egyszerű, könnyen áttekinthető, kedvező díjú szolgál-
tatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket! 

Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

budmil iskolatáskák 

Villanyszerelés 
Biztonságtechnikai felülvizsgálat. 

DÉMÁSZ engedélyes munkák, 
ügyintézéssel. 

Tel.: 06 30 324 6880 
06 30 580 6029 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 

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

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
–kerékpár alkatrészek 
–Simson és Babetta felújításához alkat-
részek 
–gumi köpenyek kismotorhoz és ke-
rékpárokhoz 
–bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 
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 tárcsázza a 6791-es 

Nyitva tartás (48-as u. 32/A): 
H-P: 7-19; Szo.: 8-12; V: 9-12. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

0,5 Krémlikőrök 1199,- 
0,5 Női alakos likőrök 690,- 
1 kg kristálycukor 179,- 
0,75 Soproni kékfrankos 309,- + üveg 
0,75 Kadarka rossé 230,- + üveg 
1 l Jägermeister 6999,- 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Videó / audió kazetta 
—Negatív film, gombelem 
—Papír porzsák 
—Elem, izzó, asztali elosztó stb. árusítás 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusítása 
a készlet erejéig. 

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 
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Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és egyéb csokrok előrendelése 
esetén 5% kedvezmény. 

Valamint kínálunk még fali és asztali 
díszeket, koszorúkat élő és művirágból. 

Kiszállítást vállalunk. 
Ugyanitt bálás-, felnőtt és gyermekruha, 

függönyök. Várjuk vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo.: 8-12, V: 7-10 

Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20 369 1190  Eszékiné Gyöngyi 

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.: 7.30-16 óráig. 

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

PAPÍRKUCKÓ! 
10-20% árengedményes 

TANSZERVÁSÁR 
Július 21-től szeptember 6-ig. 
Adidas hátitáskák kaphatók! 

Beiskolázási 
utalvány-elfogadó hely. 

Nyitva: 
H-P: 7.30-17.; Szo.: 8-12. 

Dorozsmai út 45. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 
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Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Ügyfélfogadás:  H de. K Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz 9-11 Cs du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo: egyeztetés alapján P 16-18 Hitelügyintézés  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 

A Vadliba Vendéglő minden vasárnap svédasztalos ebéddel, légkondici-
onált helyiségben várja kedves vendégeit 12-14 óra között. 
Kínálat: kétfajta leves, öt fajta meleg második, + desszert. 

990,- Ft/fő 
Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. 12 éves korig 50% kedvezmény 

Asztal foglalható: 460-337 

 
 
 

ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 
Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 

Szolgáltatásaink: 
– Kisebb családi rendezvények 
– Baráti összejövetelek 40 főig 

– Nyáron látványkonyha, hangulatos kerthelyiség 
Szeptember 13-án SZTÁRVENDÉG: Vecsernyés Róbert! (szintetizátor és ének) 

– Élelmiszerbolt: Mini ABC 
Tel.: 06-62/449-357, 06-30/429-62-12 

Szeged–Sziksóstó (üdülőövezet), Kikirics u. 9. 

• ÜVEGEZÉS INGYEN! 
Már az AB-Aegon-os 

lakás-biztosítással rendelkező 
ügyfeleinknek is! 

 
• ÜVEGCSISZOLÁS, TÜKÖR-

KÉSZÍTÉS 1 NAP alatt! 
• KÉPKERETEZÉS AZONNAL! 

 
SZEGED, TERÉZ U.42. 

 SSZZIILLÁÁNNKK®®

 ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

 Tel.: 425-555
INGYENES KISZÁLLÁS 
KISKUNDOROZSMÁN 

A CALENDULA Kft. nyári ajánlata: 
 

FESTÉKVÁSÁR! 
 
 

Augusztus 25-től szeptember 6-ig minden festőszerszám (ecset, csiszolópapír, 
takarófólia stb.) árából valamint minden festékáru (zománc, olaj, diszperzit, alapo-

zó, gipsz stb.) árából 

10% 
engedményt adunk. 

 
Trinát—Nivelin—Héra—Diszperzit—Durol—Tilatex—
Hammerite—Celli—Gemini—Neolux—Olajfesték—
Astralin—Rigips—Gletolin—Xyladekor—Sadolin—
Fugaszil—Palma 
 
 
1. Sz. Mezőgazdasági bolt Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 422-871 

2. sz. Vetőmagbolt Szeged, Attila u. 9. Tel.: 62/425-194; 422-856 


