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„Aki éppen előttünk áll, az a felebarát. Neki van szüksége ránk. Nem számít, hogy 
rokon-e vagy sem, rokonszenves-e vagy sem, megérdemli-e a segítségünket vagy 
sem. A szeretet nem ismer korlátokat.”                                                   (Szent Edith Stein) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet az év végéig mindössze 2495 forintért! 
Részletek a 9. oldalon 

Legszebb magyar ünnepünk 
Megemlékezés Szent István királyunkról 

„Öröködet, első királyunk István, 
hányszor nyögették szörnyű viharok! 
Itt vagyunk mégis s láb nem tántorog 

a történelem-kijelölte posztján.” 
(Garai István: Szent István, részlet) 

 
Augusztus huszadika több szempont-

ból is meghatározó szerepet tölt be a ma-
gyar nép több mint 1000 éves történelmé-
ben. Nevéhez fűződik a kereszténység 
felvétele. E napon ünnepeljük ősi magyar 
szokás szerint az „új kenyeret”, amely 
nemcsak fizikai, hanem lelki táplálékot is 
biztosít számunkra. 

Községünk idén is ünnepélyes keretek 
között tartotta meg ezt a szép megemléke-
zést, tisztelegve Szent István emléke előtt. 

Az ünnepi tiszteletadás fél tízkor kez-
dődött a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
előtt, ahol Tóth József és Papp István kép-
viselő urak, Mádi György plébános atya, 
Révész Andrásné, a művelődési ház igaz-
gatónője képviselte községünk vezetőségét. 

Révész Andrásné felkérte községünk 
lelki vezetőjét Mádi György plébánost, aki 
az ünnep tartalmáról és jelentőségéről 
beszélt a jelenlévőknek, akik a szerény 
kezdeti létszám után, egyre többen jelen-
tek meg a községháza előtt. Hadd álljon itt 
a beszédnek egy kivonata: 

 
„Kedves dorozsmai Barátaim! 
1998-ban a Szent István Társulat 

Stephanus-díját Paskai László esztergomi 
érsek a Hittani Kongregáció akkor prefek-
tusának, Josaph Ratzinger bíborosnak, 
vagyis a jelenlegi XVI. Benedek pápának 
nyújtotta át. 

A díj átvételekor Ratzinger bíboros 
beszédet mondott. Az ő akkor megfogal-
mazott gondolataival köszöntöm most az 
ünnepet és az ünneplőket: 

Szent István király napján minden 
évben meghatottan olvasom a papi zso-

lozsmában az ő fiához, Imréhez intézet 
Intelmeit, amely írás a keresztény huma-
nizmus egyik legszebb dokumentuma, és 
egy mindig időszerű politikai etikája. Ez 
az etika ma igazi védőbástyaként jelenik 
meg azon barbárság ellen, mely különbö-
ző ideológiák csalfa ígéretei mögül fenye-
get minket. Néhány mondatot idézek az 
Intelmekből: Légy méltó a királyi koroná-
ra, őrizd meg a katolikus és apostoli hitet, 
olyan buzgón és lelkiismeretesen, hogy 
például szolgálj mindazoknak, akiket Is-
ten alád rendelt..., ezért kérve kérlek és 
parancsolom: hagyd, hogy mindenben 
teljesen a szeretet vezessen téged, légy 
egészen jóindulatú, ne csak a rokonok és 
hozzátartozók iránt, hanem az idegenek 
és mindazok iránt, akik hozzád jönnek... 
Légy könyörületes minden elnyomottal. 
Szívedben mindig ott legyen az Úr példá-

ja, amikor azt mondja: Irgalmasságot aka-
rok és nem áldozatot. (Mt 9, 13.) 

Korunkban, de a múltban is, hosszú 
évszázadokon keresztül nehéznek, sőt lehe-
tetlennek látszott a politikai gondolkodás és 
stratégia, valamint a keresztény hit és élet-
szentség összeegyeztetése. Szent István 
alakjában e két látszólag ellentétes pólus 
között tökéletes szintézis jelenik meg. Szent 
István keresztény Magyarországot terem-
tett hitben fogant erkölcse, saját bölcsessége 
és megbékítő erejének irányításával. Ma, 
miközben Európa egységét akarjuk helyre-
állítani a keresztény tanítást megtagadó 
borzalmas háborúk után, újra fel kell idézni 
Szent István királyt, mint a keresztény Európa 
egyik alapítóját: olyan ember ő, aki képes 
volt népének önazonosságát nemcsak meg-
őrizni és megújítani, hanem ezzel egyidejű-
leg szeretett hazáját békésen beilleszteni a 
keresztény népek közösségébe, miközben 
követte az idézett alapelvet: „Hagyd, hogy 
mindenben és teljesen a szeretet vezessen. – 
eddig a bíboros gondolatai. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Röviden 
 
■ Kiskundorozsma üdülőövezeté-

ben, Subasában a Matyparti úti lakosok 
az egyik telek környékén terjengő kelle-
metlen szagot megelégelve bejelentették 
az esetet a hatóságnak. A kiszálló rend-
őrök a telken belül, a bezárt épületben 
egy több hónapja bomló emberi tetemre 
bukkantak. Egyelőre még folyik annak a 
vizsgálata, hogy baleset történt-e vagy 
idegenkezűség is közrejátszott-e a tulaj-
donos halálában. 

 
■ A Városi Televízió adásai már 

Dorozsmán is foghatók, az S18-as csator-
nán a 280,25 MHz-es frekvencián, a Szél-
malom Kábeltévé Rt. hálózatán. 

 
■ Szánkódombot domboríttatna a 

csatornázásnál kimaradt földtömegből 
Tóth József képviselő. Az új pálya mel-
lett épülő nevezetesség 60 méter hosszú 
és 12 méter magas lenne, az építési költ-
ségek finanszírozásának kérdése azon-
ban még nem megoldott. 

 
■ Sporthírek 

 
Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 

 
Gyálarét–Kiskundorozsma 4–3 (2–1) 
Gyálarét, 150 néző. Vezette: Tűhegyi. 
Ificsapat: 5–0. 

Az utolsó piac – egy kis 
felhanggal 

 
„Augusztusban még tartunk egy vásárt a dorozsmai piacté-

ren, viszont a hónap második felében elindul a zöldségpiac átépí-
tése. A piac működését biztosítjuk, de a vásár kiszorul. Az új par-
koló, a burkolat és a hűtőház várhatóan novemberre készül el. Év 
végén tehát valamennyi érdekelt féllel újra áttekinthetjük a vásár 
és a nagybani helyzetét” – nyilatkozta Beck Zoltán szegedi főtaná-
csos a Délmagyarországnak. 

A viharos viták után, a dorozsmai lakosság által kiharcolt au-
gusztusi – ebben az évben utolsó – piac nem múlt el egy kis kese-
rű szájíz nélkül. 

A helypénzt a háromszorosára emelték. A hirtelen meghozott 
döntést a piac vezetője, Törökné Szántó Katalin a részönkormány-
zat határozatával indokolta. Mint ahogy a vásár megszűntetésével 
kapcsolatban összehívott rendkívüli közgyűlésen kifejtette a rész-
önkormányzati testületnek, a vásár tartása a kft. számára veszte-
séges. Azt azonban nem tudni, mégis melyik képviselő-testület 
határozott az árak felemeléséről, ugyanis a tarifák megszabása 
nem a részönkormányzat, hanem a piac vezetésének a feladata. 

Habár az áremelés sok árus esetében visszatetszést váltott ki, 
voltak olyanok is, akik még mindig elfogadhatónak tartották a 
2005-ös szezonzáró kirakodóvásár tarifáit – arra hivatkozva, hogy 
Mórahalmon és a Cserepes soron is nagyjából ennyit kell fizetniük. 

Botka László polgármester számunkra eljuttatott levelében 
arról tájékoztat minket, hogy a felújítási munkálatok után – amely 
során 2,5 ezer m2 új raktárral és új burkolattal gazdagodik a piac – 
tavasszal ismét lesz piac Dorozsmán. 

 
SG 

Forgalmirend-
változás 

 

„Forgalmi rend megváltozott” feliratú 
táblákkal találkozhattak az autósok Do-
rozsma számos utcájában. A szegedi 30-as 
övezetek mintájára Kiskundorozsmán is 
kijelöltek két lassú zónát.  

Augusztus végétől legfeljebb 30 kilo-
méter/óra sebességgel lehet közlekedni 
ezekben az utcákban. A Dorozsmai úttól 
északra és délre, a Negyvennyolcas utca, 
Czékus utca és Maty ér, valamint a Szé-
chenyi utca, Dobos utca és Jerney utca 
határolta területen cserélik ki a közlekedé-
si táblákat. Az elsőbbséget a jobbkéz-
szabály határozza meg. Nagyobb forgal-
mú csomópontok közelében fekvőrend-
őröket is kitesznek. A 30-as zónákba min-
denféle jármű behajthat, az átmenő forgal-
mat viszont a körzeteket határoló gyűjtő 
utakra és tömegközlekedési útvonalakra 
terelik. 

A forgalmi rend megváltozására há-
rom hónapig táblák figyelmeztetnek.  

M5 – II. ütem 
 
Augusztus 17-én, szerdán délelőtt a 

ünnepélyes keretek között tartották annak 
a közbeszerzési eljárásnak eredményhir-
detését, amely lehetővé teszi a szegedi 
nyugati elkerülő út II. ütemének megépí-

tését. Ez az útszakasz köti össze a bajai 
utat a dorozsmai úttal, érintve a Logiszti-
kai központot, a RO-LA-terminált, a repü-
lőteret és a tiszai déli kikötőt. A tervek 
szerint a munka a III. ütemben elkészülő 
felüljáróval zárul majd. Így lesz teljes a 
gyűrű az M5-ös és a röszkei út között, 
tehát Szegedet teljesen kikerülik a dél felé 
haladó kamionok. Botka László polgár-
mester szerint az elkerülőút magával 
vonzza az infrastruktúra fejlődését, ezért a 
jövőben pályázatot írnak ki logisztikai-
ipari és kereskedelmi központ építésére, 
valamint a repülőtér és a téli kikötő átépí-
tésére is. A nyugati elkerülő út II. üteme 
2,1 milliárd forintba kerül és 2006. május 
30-ig kell majd átadni a forgalomnak. A 
kivitelezők szerint már a jövő év májusá-
ban forgalomba fogják helyezni. 

Újságunk megjelenésekor a szegedi 
északi csomópont (Rózsalapos) és a Bajai 
út közötti szakasz aszfaltozása befejezés-
hez közeledik. A Zsombói és Bordányi 
útnál a felüljárók alapozása elkészült. 
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Dorozsmai vállalkozók 

Rácz Béla 
a Vásártéri Húsbolt Bt. vezetője 

Ha a Nagybani Piacon beszereztük a 
zöldséget, gyümölcsöt, nem kell sokat 
mennünk, hogy az ebédhez a húst is meg-
vegyük. Rácz Béla boltjába láthatóan öröm-
mel térnek vissza vásárlói. 

 
– Mióta foglalkozik húsáruval? 
– 1969 óta dolgozom a hentes szakmá-

ban. Nagyobb multicégeknél kezdtem. 
Kiskundorozsmán tizennégy éve lakom. 
Úgy gondoltam, hogy jó lenne létrehozni 
a nagy áruházak mellett egy kimondottan 
hússal foglalkozó helyi boltot. Ez négy éve 
sikerült is. 

– Mit találhatunk az üzletben? 
– A fő profil a tőkehús, de mellékter-

mékekkel és füstölt áruval is szolgálhatok. 
– Honnan szerzi be a készletét? 
– Több forrásból származnak, így 

könnyű biztosítani a frissességet, a válasz-
tékot, és mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbb minőséget és árfekvést. 
Lakodalomba, nagyobb rendelésnél ked-
vezőbb árakon juthatnak hozzá. 

Munka közben beszélgetünk, a vevők 
váltják egymást. Mosolyogva dicsérik az 
üzletet és a kiszolgálást. Valóban ember-
közeli, személyes kapcsolatot láthatunk. 

– Kik járnak ide vásárolni? 

– Elsősorban a helybeliek és a Nagyba-
ni Piacon megfordulók, de a környékbeli 
falvakból is jönnek. 

– Egyedül dolgozik a boltban? 
– Igen, ezért keddtől szombatig va-

Fiktív szerződéssel a T Comhoz? 

M. Sándor dorozsmai lakos augusz-
tusban levelet kapott a Magyar Telekom 
Rt-től. Egy szerződés másolatát küldték el 
neki, amely értelmében mint előfizető a  
„hívásonkénti közvetítőválasztással meg-
valósuló közvetítőválasztás” igénybevé-
telét rendelte meg. Az üzlet még június 
24-én köttetett, és augusztus 9-én lépett 
érvénybe. 

M. úr viszont egyáltalán nem emlék-
szik, hogy valaha is kitöltött volna egy 
efféle szerződést. Az előfizetői adatok 
közt csupán neve, lakcíme és telefonszá-
ma egyezik a valósággal – születési helye, 
ideje, személyi igazolvány száma, anyja 
neve mind fiktív, csakúgy, mint a szerző-
dés végén lévő aláírás, amely egyáltalán 
nem hasonlít M. úr keze írásához. Telefo-
non történő bejelentése alapján a T- 
Comnál törölték a szerződést, és vizsgála-
tot indítottak. 

A feljelentés ismeretlen személy ellen 
okirat-hamisítás gyanújával megtörtént. 
A „ludas” az ügyben az a szabadúszó üz-
letkötő lehet, aki a telefontársaság számá-
ra – busás jutalék ellenében – előfizetőket 
szerez. Ez esetben úgy tűnik, az ismeret-
len üzletkötő M. úrral sosem találkozott, 
csupán nevével és címével, mondjuk, egy 
telefonkönyvben. Miért lennénk olyan 

gyok nyitva, de rövid távú terveim között 
szerepel az üzlet és a személyzet bővítése. 

– Köszönöm az interjút. 
 

ZSÓFIA 

naivak, hogy mindez csak egyvalakivel 
történt meg? Nem tudni, hányan vannak 
még olyanok, akik tudtukon kívül lettek a 
T-Com ügyfelei. Csakis a magas jutalék, 
vagyis a könnyű pénzszerzés motiválhatta 
az elkövetőt. 

Viszont tudjuk, hogy addig jár a korsó 
a kútra… A szélhámos üzletkötőnek több 
áldozata is lehet. A hasonló problémákat a 
T-Com 1212-es telefonszámán lehet beje-
lenteni. 
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Legszebb magyar ünnepünk 
Megemlékezés Szent István királyunkról (folytatás) 

István király nem alkotmányt, írott 
szabályokat hagyott ránk, hanem a leendő 
uralkodónak, Imrének írt Intelmeiben a 
felelős vezetés elveit, irányát mutatta 
meg – a későbbi vezetőknek is. 

A jog és igazságosság szükséges. Ezt 
fogalmazza meg a jó alkotmány. De kell 
mellé a felelős vezető, aki tetteiben és dön-
téseiben az alkotmány előírásaihoz, szelle-
méhez igazodik, és mindezt a rábízottak 
életében is következetesen és szeretettel 
érvényre juttatja. 

Az alkotmány mai és holnapi megal-
kotói és alkalmazói, a törvények megalko-
tói és megtartói legyünk/legyenek István-
hoz hasonló lelkületű és egyéniségű ma-
gyar emberek!” 

Kívánom és kérjük, hogy a jókedv és 
bőség mellett ezzel is áldja meg Isten a 
magyart! 

A beszédet követően Tóth József, Papp 
István és Mádi György illetve az egyház-
község nevében Bálint István, Huszár 
László és ifjúságunk képviselői helyezték 
el koszorúikat. Nekünk is örömünkre 
szolgált, hogy idén először mi is tevéke-
nyen részt vehettünk ezen az ünnepen: a 
katolikus bálra készült palotás ruhákban 
vihettük át ünnepélyesen a kenyereket a 
szentmisére, ahová a résztvevők többsége 
követett minket. Az oltár elé elhelyeztük a 
kenyereket, majd a prédikáció előtt rövid 
verses összeállítással tisztelegtünk Szent 
István emléke előtt. Szeretnénk megkö-
szönni Huszár Laci bácsinak a költemé-
nyek összeállítását és a felkészítést.  

A rövid műsor alaphangját a magyar 
nemzetnek – Szent István király közbenjá-

rását kérő –, Urához, Istenéhez intézett 
fohásza adta meg: 

Szent István! 
ÍRTA: KOVÁCH FERENC 

 

Ki áldott vagy ma is köztünk: 
      - Szent István királyunk, - 
Vedd jóságos oltalmadba 
      Buzgó imádságunk! 
Vidd az Úrhoz, s mondd el Néki, 
      - Hallgat ő szavadra: - 
 
„Atyám, ne küldj több sorscsapást 
      Az árva magyarra! 
Atyám, vedd le bús keresztjét, 
      Vérázott igáját, - 
Add: ellenség ne tapossa 
      Meggyötört hazáját! 
Add, hogy vérrel szentelt földje 
      Televénnyé váljon! 

Add, hogy hivő, dolgos népe 
      Szükséget ne lásson! 
Add, hogy békén építhesse 
      Kis családja fészkét: 
Szép magyaros erényeknek 
      Áldott menedékét! 
Add, hogy e nép a fajtáját 
      Testvérként becsülje -  
A rút önzést, marakodást 
      Üldözze, ne tűrje! 
S add: Neved csak imádságban 
      Emlegesse - áldva! ... 
Legyen Tiéd ez az ország 
      S magyarok hazája!” 
 
Az ünnepi szentmise végén a plébános 

atya megáldotta az oltárnál elhelyezett 
kenyereket, melyeket aztán a karitász tag-
jai osztottak szét a templom bejárata előtt 
a liturgián résztvevők között. 

 
Számunkra e szombati nap tapasztala-

ta talán ez volt: szükségünk van ünnepek-
re. Nem szabad elfelejtenünk ünnepelni. E 
háromszoros ünnep – ha magunkénak 
valljuk, ha belülről éljük meg – évente 
megújuló erőforrássá válhat. Gondolatain-
kat Márai Sándor idevonatkozó soraival 
zárjuk: „Az ünnep a különbözés. Az ün-
nep a mély és varázsos rendhagyás. Az 
ünnep legyen ünnepies. …S mindenekfö-
lött legyen benne valami a régi rendtartás-
ból, a hetedik napból, a megszakításból, a 
teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat 
és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, 
felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és 
lélekben.” 

KARLA, RENI, DÁVID, JÓZSI, ZOLI 
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Dr. Kiss Imre újszegedi plébános az egyházközségi képviselő testület és a Hozsanna 
énekkar tagjaihoz, az egyházi munkatársakhoz és az imádkozó közösségek 
tagjaihoz, az egyházi munkatársakhoz és az imádkozó közösségek tagjaihoz 

Minket az Atya–Fiú–Szentlélek nevében 
kereszteltek meg, keresztvetésünk is ezt jelképe-
zi. Mit jelent az életünkben a szentháromságos 
hit? Elvontnak tűnik a hitünk, nem elég, ha arc-
talan hitünk van. Saját hitemre visszagondolva 
először Jézust fedeztem fel, könnyű benne hinni, 
hiszen történelmi személy volt, Jézussal kapcso-
latot éltem. A következő lépés volt, amikor fel-
fedeztem a gondviselő Atyát. Még később talál-
tam rá a Szentlélekre, akire hallgathatok. 

Jézus új parancsolata a válasz, „amint az 
Atya szeret engem, úgy szeretlek titeket. Szeres-
sétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” Jézus 
a tízparancsolatot egészítette ki ezzel az új pa-
rancsolattal, a kölcsönös szeretettel. Nem elég, 
hogy én jó vagyok a másikhoz, kölcsönösség 
kell, sokszor szerepel az „egymás” szó. Az egyik 
legszebb megnyilvánulása a házasság szentsége, 
a férfi és a nő kölcsönös szeretete a Szenthá-
romság mintájára, ennek kell kiterjednie az egy-
házra, a plébániákra és az itt működő kisebb 
csoportokra. A másik újdonság a mérték. Az 
Ószövetségben még csak az volt, hogy szeresd 
felebarátodat mint önmagadat, de Jézus azt 
mondja szeressétek egymást amint én szeretlek 
titeket. Jézus a keresztig szeretett. Úgy szeretni a 
feleséged, a plébánost, a hívőt, a munkatársadat, 
hogy az életedet adnád érte. Isten ritkán kér 
vértanúságot, de a készséget kéri hozzá. 

Egy testben élni. A zsinat megfogalmazza, 
hogy az Egyház egy nép, Krisztus titokzatos 
teste, amelynek tagjai vagyunk. Egy lélekben egy 
testté lettünk a keresztség által. A tagok törődje-
nek egymással. Egy fiatal pap mesélte, hogy a 
testvéréhez gyakran látogatott a szemináriumba, 
és itt egy igazi közösséget látott, ebben a kölcsö-
nös szeretetben érezte meg a hívást. Az első 
plébánián egy idős pap mellett voltam káplán, és 
nagyon mély közösség alakult ki közöttünk. Az 
ifjúsági közösségünkben egy fiatal azt mondta, 
hogy a legnagyobb prédikáció, amelyet ebben a 
templomban kapott, hogy a két pap hogy szereti 
egymást. 

Ha a plébánia egy missziós közösség, akkor 
tudnunk kell, hogy nem csak kifelé küldetés, a 
legnagyobb misszió a közösséget jelenti. Voltak 
remeték az egyházban, de ők is összejártak, a 
közösség az alapvető formája. Nem elég egyéni-
leg tökéletességre törekedni, együtt kell szentté 
válni. Az Egyház Istenből születő közösséget, 
természetfölötti közösséget jelent. Nem a saját 
lelki alkattól függ a közösséghez tartozás. Mi-
közben létrejön a szeretetközösség, megnyilvá-
nul az egyház mint szentség. Ahogy a pápa 
mondta: megannyi dologra lesz szükség az új 
évszázadban is az egyház történelmi haladásá-
hoz, de ha az agapé, a szeretet hiányzik, akkor 
minden haszontalannak bizonyul. A közösségi 

lelkiséget kell előmozdítani, hogy felfedezzük, 
hogy a Szentháromság bennünk él. Észre kell 
venni a Szentháromság fényét a mellettem álló 
arcában is. A lelkipásztori élet egyik kulcsszava a 
plébániákon a barátkozás: pap a hívőkkel, hívők 
egymással, vendégekkel. Ajándékként éljük meg 
a másikat. A közösségnek ragyogni kell a kap-
csolatokban. 

Az Oltáriszentség az egység szentsége, 
egység Jézussal és a Szentháromsággal. Az egy 
asztal közössége, tehát egység egymással – egy 
kenyér, egy test. Amint az Atya a Fiúban és a 
Fiú az Atyában, úgy legyünk mi is egyek egy-
másban, ez a szentháromságos élet. A jeruzsále-
mi egyházban megvalósult az egy szív, egy lélek 
tanítás. Most is ez a dolgunk, hogy ezt építsük 
kicsiben. A szeretet szolgálat, hangsúlyozza a 
pápa. Az Eukarisztiában a szeretet szélsőséges 
formáját mutatta meg Jézus, hogy testét és vé-
rét adta értünk. Aki az első akar lenni, legyen az 
utolsó, és mindenki szolgálja. Szent János evan-
géliumából hiányzik az Eukarisztia, de benne 
van a lábmosás, ahogy az Úr megmossa tanítvá-
nyai lábát. Nem szabad Eukarisztiát ünnepelni 
szeretet nélkül, amely a legszegényebbekkel 
való osztozkodásban mutatkozik meg. Úgy kell 
élnünk, hogy a világnak mintát nyújtsunk, mert 
hozzájuk vagyunk küldve. Ez az új világ a kö-
zösség világa. 

Láng András taksonyi plébános a házaspárokhoz, az ifjúsághoz 
Mindszenti káplánságom idején tanultam 

meg, hogyan kell közösséget szervezni a plébáni-
án. Ahogyan ennek a missziónak a mottója is 
szól: „Újuljatok meg lélekben és gondolkodáso-
tokban!” 

Ezekiel próféta látomásában a templom 
oltárából elindult egy ér, kifolyt a templomból, 
egyre erősödött, szélesedett, amerre ment, min-
denütt mellette élet lett, mert az oltárból indult 
ki. Minden élet forrása Krisztus kegyelméből, 
oltárából indul ki. A Szentháromság földi kivetü-
lése a család, az anya, apa és gyermek közössége. 
A családi életet karban kell tartani, mint egy 
gépet, hogy folyamatosan működjön. Minden-
nap újra kell szítani a szeretet tüzét egymás iránt. 
Az igazán keresztényként élő házaspárok között 
a válások aránya egy százalék, miközben a világ-
átlag harminc százalék felett van. Az Úrban való 
élet tehát nagy összetartó erő a házasságokban 
is. Az egymással való közlésnek csak tíz százalé-
ka a szó, a kilencven százalék a gesztusokból, 
hanglejtésből derül ki. A házasság szent közös-
ség, nincs én vagy te, csak mi vagyunk. Ez vo-
natkozik az élet minden területére, ha az egyik 
csak saját kényelmére összpontosít, abból szaka-
dás lesz. A házasságban sokat kell beszélgetni. 
Sajnos mindenki elfoglalt a mindennapi munká-
val, de fontos, hogy legyen idő egymással talál-

kozni. Szükség van rá, hogy a gyerekek nélkül is 
pár órát együtt töltsenek, hogy megbeszéljék a 
belső dolgaikat is. Sok idős házaspár nem tud 
mit kezdeni egymással a gyerekek kirepülése 
után, mert már nem ismerik egymást. Gyermek-
születéskor az édesanya hajlamos rá, hogy elha-
nyagolja a férjét. A gyermeket együtt kell nevel-
ni, nem ütközőpont, hanem egység. Adódnak az 
életben ellentétek, de az igazságot nem lehet 
egyetlen egy oldalról tekinteni. A férj és a feleség 
együttes gondolata, ami teljesség teszi az igazsá-
got. Ha ezen összevesznek, akkor hiányzik a 
szeretet. Az ellentétek ellenére fontos, ahogy 
Jézus mondja: Ne nyugodjék le a Nap haragotok 
fölött! Nagyon jó, ha vannak a házaspárnak ha-
sonló korú barátai. Jó, ha meg tudják beszélni a 
problémáikat, nincsenek csak maguk kettőjükre 
hagyatkozva. Segíteni tudnak egymáson az em-
berek. Szükségük van a fiataloknak is arra, hogy 
jó tanácsokat kapjanak. A házasságra való a fel-
készüléseken is barátságok kötődhetnek. Sok-
szor elrontott házasságokat is rendbe lehet hozni 
figyelmességgel, őszinte beszélgetéssel, megbá-
nással és bocsánattal. Az emberi szeretet nagyon 
találékony tud lenni. Sajnos a szeretetet sokan a 
jog és az ész mögé sorolják, bár elöl lenne a 
helye. „Csak erre a harmadikra hallgass, és ez a 
szeretet.” 

A mai fiatalságnak óriási lehetőségei vannak. 
Sokszor túl sok dologba belekezdenek, de már 
nem jut idő arra, hogy a lelkükkel, a hitükkel 
törődjenek. Fontos, hogy a családban szerzett 
értékeket rendezni tudják az életükben. Ne csak 
a versenyszellem uralkodjon közöttük, hanem, 
hogy kibontakoztassák azt a képességet, amelyet 
Istentől kaptak. Ne csak pénzkereset, hanem 
hivatás legyen. Isten mindenkit egyformán sze-
ret. A fiatalok sokszor bizonytalankodnak, hogy 
hol a helyük. Meg tudják találni, csak kérjék az 
útmutatást Istentől. 

Keresztelő Szent János rámutat Jézusra: ő 
az, akire vártatok. Jézus Krisztus az életünk for-
rása. Hozza el itt is a megújulást, rendezzük 
gondolatainkban az emberekhez fűződő viszo-
nyunkat! Őrizzük meg a Krisztustól kapott kin-
cseket! Ahogy egy Mécs László-versben olvas-
hatjuk: 

„Csak azt tudtam, hogy valaki szeret. 
Valaki nagyobb minden boldogságnál, 
Minden csendnél és minden szerelemnél, 
Nagyobb a Földnél és nagyobb az Égnél. 
Tudtam, szeret, és ennyi az egész.” 
Érezzétek meg Istennek ezt a végtelen sze-

retetét jó és balsorsban. Mindig tudjatok erőt 
meríteni belőle, hálát adni neki, hogy erősítsen 
benneteket hitetekben és szeretetetekben! 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 
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Egy vértanúság jutalmával megkoronázott élet 

Megrendülve fogadtuk szere-
tett Roger Schutz testvér hirtelen 
és abszurd halálának hírét, és a 
legmélyebb fájdalom és imádság 
közösségében vagyunk egyek az 
egész taizéi közösséggel. 

Augusztus 16-án az esti ima-
óra közben a Kiengesztelődés 
templomában a közösséget kö-
rülvevő tömegből egy nő – felte-
hetően elmeháborodott – késsel 
többször megtámadta Roger 
testvért, aki néhány pillanat múl-
va meghalt. 

Roger testvér temetése au-
gusztus 23-án, kedden 14 órakor volt a taizéi 
templomban. 

A világkereszténység és az egyháztörténet 
első ökumenikus testvéri közössége, Taizé alapí-
tója és lelki vezetője, Roger Schutz május 12-én 
volt 90 éves. Az 1940-ben alapított, világszerte 
ismert testvéri közösség főként a fiatalok között 
népszerű.  

A közösség tagjai három közös imádságot 
mondanak naponta, szép énekeiket fiatalok mil-
liói ismerik, éneklik sok nyelven. Az a mód, 
ahogyan együtt élnek és Krisztusról bizonyságot 
tesznek, az egész szétszakadozott keresztyénség 
számára példaértékű.  

Roger atya 1915. május 12-én született 
Svájcban. Édesanyja burgundiai francia nő volt, 
édesapja református lelkész. "Egy ideig hitetlen 
voltam" - írta gimnáziumi éveiről. "Bár nem 
hittem, de tiszteltem azokat, akik hittek". Föld-

művelő és író akart lenni fiatal-
korában. De Jézus Krisztus nem 
engedte ki vonzásából.  
A 1940-ben a nácik által feldúlt, 
lerombolt Taizében lelte fel jö-
vendő közössége helyét. Erőtel-
jes növekedésnek indult a közös-
ség a háború végén.  
Szolgálatuk négy közös alapelve:  
* Imádkozzál és dolgozzál, hogy 
Isten Országa így is közelebb 
jöjjön!  
* Minden nap elevenedjen meg 
Isten Igéje munkádban és csen-
dességedben is!  

* Mindenek ellenére és közben őrizd meg 
belső csendedet, hogy ezzel is Krisztusban ma-
radhass!  

* Járjon át a Hegyi Beszéd Lelke: az öröm, 
az egyszerűség és az irgalom!  

 
Ez a testvéri közösség hatalmas, vonzó 

mozgalommá vált. A közösség elsődleges céljá-
nak tekinti a megosztott keresztények és az egy-
mással szemben álló népek kiengesztelődését. 
Évente mintegy 200 ezer látogató jön Taizébe, 
főként fiatalok, hogy az imádság celláiban, a 
közös imák és éneklés során feltöltekezzen a 
szeretetszolgálatra.  

Évente egyszer a közösség elmegy a fiatalok-
hoz a nagyvárosokba, hogy 5-6 napot együtt tölt-
senek imádságban. A bizalom zarándokútjának 
legnagyobb találkozóira rendszeresen év végén 
kerül sor Európa valamelyik nagyvárosában. 

2001. december 28–2002. január 1. Buda-
pest, legutóbb pedig 2004-ben Lisszabon adott 
otthont a sok tízezer fiatalt vonzó találkozónak. 

A Szentatya Isten irgalmába ajánlotta a 
Taizéi Közösség alapítóját. 

 

Roger testvér imái 
2005-re: 

 
Január  
Szerető Isten, amikor megértjük, hogy 

szereteted mindenekelőtt megbocsátás, 
szívünk megnyugszik, sőt átváltozik. 

Február 
Jézus, reményünk, mindannyiunkat 

hívsz, és így szólsz hozzánk: „Jöjj, kövess 
engem, és fölfedezed, hogy hol talál meg-
nyugvást a szíved.” 

Március 
Szentlélek, tárd föl bennünk a szív egy-

szerűségét és bizalmát, hogy elfeledkez-
zünk magunkról, és rád hagyatkozzunk. 

Április 
Szerető Isten, add, hogy az imádság 

csöndjében keressünk téged, és hogy az 
evangéliumban felfedezett örömből éljünk. 

Május 
Krisztus Jézus, evangéliumodból meg-

értjük, hogy az irgalmasság mindenek 
előtt van. Adj nekünk jóságos szívet! 

Június 
Szentlélek, közeledben fölfedezzük, 

hogy sohasem vagyunk egyedül. Lehetővé 
teszed, hogy állandó közösségben legyünk 
veled. 

Július 
Szerető Isten, benned fölfedezhetjük 

létezésünk értelmét: életünk odaadása 
Jézus Krisztus és az evangélium miatt. 

Augusztus 
Krisztus Jézus, azt mondod, hogy ne 

késlekedjünk amiatt, ami megsebzett min-
ket, és megbocsátásod az életünkben 
olyan lesz, mint egy csoda. 

Szeptember 
Szentlélek, amikor szívünk megismeri 

a nyugtalanságot, mindannyiunk számára 
utat nyitsz: egész életünket az Istenbe 
vetett bizalomba helyezhetjük. 

Október 
Szerető Isten, az örömteli napokon 

éppúgy, mint a bánatos időszakokban a 
forrásodhoz szeretnénk menni. És te Szent-
lelked által szólsz a szívünkhöz. 

November 
Jézus, reményünk, még ha törékenyek 

vagyunk is, akkor is követni szeretnénk 
azon az úton, amely oda vezet, hogy mi is 
úgy szerethessünk, ahogyan te szeretsz 
bennünket. 

December 
Szentlélek, mindannyiunkkal közösség-

ben vagy, nemcsak egy pillanatra, hanem 
mindenkor, egészen a soha véget nem érő 
életig. 

 
Taizéi levél 

SZERTARTÁSOK, ESEMÉNYEK 
 
Szeptember 4. vasárnap 9: Tanévnyitó szentmise. 
Szeptember 11. vasárnap 9: A ligeti kápolna búcsúja. Jó időjárás esetén a szentmise nem a 

templomban, hanem a ligeti kápolna előtt lesz. 
Szeptember 18. vasárnap. Terményhálaadás. 
Szeptember 25. vasárnap. A Dómban 10 órakor ünnepi szentmise. A Csanádi Egyházme-

gye 975 éves. A szentmisét bemutatja Erdő Péter esztergomi érsek. 
 

* 
Akik szeretnék megismerni a kereszténységet, vagy már a keresztség felvételére készülnek, 

vagy ha meg is keresztelték őket kicsi korukban, de nem kaptak vallásos nevelést, szeretettel 
hívjuk a HITTANULÓK CSOPORTJÁBA. 

Rendszeres találkozásainkon mélyebben megismerjük Isten Szavát, a Bibliát, a keresztény-
ség legfontosabb tanítását, a kiemelkedő keresztény egyéniségeket, hogy közösen készüljünk 
fel a hitről, Jézus Krisztushoz tartozásunkról történő döntésre, vagy ennek a döntésnek tuda-
tos megerősítésére. 

Első találkozásunk szeptember 16. péntek este 6 óra a plébánia udvarán lévő közösségi teremben.  
 

* 
Templomunkban a legszentebb események helye a szentély. Ennek megújítása elkezdő-

dött az új szembemiséző oltár, felolvasó állvány és a székek elkészítésével. Most következik a 
liturgikus tér, a kövezet felújítása. A Hatóságok által jóváhagyott tervek szerint a megvalósítá-
sára az Egyházközség Képviselő-testülete kiválasztotta a kivitelezőt. Az anyag- és munkadíj az 
adóval együtt 4 millió 880 ezer Ft. Ennek az összegnek több mint fele rendelkezésre áll a hí-
vek eddigi adományaiból, a Szeged Polgármesteri Hivatal egyházi alapjától nyert pályázati 
támogatásból. Dorozsma lakói szeretik, óvják, gondozzák a település legidősebb épületét, az 
Isten Házát, szép templomunkat. Az Egyházközségi Képviselő-testület tagjaival együtt kérem 
Dorozsma lakóit, elsősorban a katolikusokat, hogy lehetőségük és nagylelkűségük mértékében 
adományaikkal segítsenek, hogy a szentmise közvetlen helye, a szentély egészen megújuljon 
Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére. Minden Forint adományt hálásan köszönünk! 
Isten fizesse meg úgy, ahogyan leginkább szüksége van rá kinek-kinek! 

Ezt kérik tisztelettel az Egyházközség Képviselő-testületének tagjai és Mádi György 
plébános. 
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„...más úton tértek vissza hazájukba.” 
Véget ért a Kölnben megrendezett XX. Keresztény Ifjúsági 

Világtalálkozó. Mindannyian épségben, egészségesen és rengeteg 
sok élménnyel tértünk haza. Mindenről e cikk keretein belül lehe-
tetlen beszámolni, de azért megpróbálok a zarándokúton történ-
tek lényegéből valamit visszaadni. 

Igen, zarándokútról van szó, nem egyszerű kirándulásról, 
amit a találkozó jelmondata is sugall: „Eljöttünk, hogy hódoljunk 
neki”. A püspök úr búcsúszavait idézve pedig "találkozás egy-
mással, találkozás Istennel és találkozás önmagunkkal". A napke-
leti bölcsek példáját követve mi is elindultunk a kitűzött cél felé, 
tudva azt, hogy az úton sok megpróbáltatás fog érni minket. 

Hála Istennek minden különösebb bonyodalom nélkül érkez-
tünk meg az első állomásunkra, a Fulda városához közeli Schleid 
nevű községbe. Itt családoknál voltunk elszállásolva párban ill. 
hármasával. Megtapasztalhattuk a németek vendégszeretetét és 
betekintést nyerhettünk a családok mindennapjaiba. Délelőtt kö-
zösen vettünk részt az istentiszteleten a délutánt pedig egy szaba-
don választott programmal töltöttük ki. Az én csoportom egy kö-
zeli, Kranlucken nevű, 183 lakosú faluba látogatott el, ahol megis-
merhettük a helyiek életét, szokásait, és egy – a régi hagyományo-
kat követve –, még földművelésből élő paraszt bácsi munkáját is 
megtekintettük. 

Ezt követően felgyalogoltunk a közeli hegyre és az előre oda-
készített félkész elemekből a világtalálkozó emlékére összerak-
tunk egy padokból és asztalból álló pihenőhelyet, és mellette két 
fát is elültettünk. A hely nevét az általunk kifestett tábla jelzi: „
Schäfer’s-Ruh”. 

A Schleidben töltött napok végén egy kis műsorral búcsúz-
tunk a helyiektől, amivel röviden bemutattuk országunk történel-
mét és szokásait. Ugyanakkor előadtuk azt a sámántáncot amit a 
Ghymes „Tüzet viszek” zenéjére tanultunk be. Akkora sikere lett, 
hogy meg kellett tanítanunk a németeknek is, így körülbelül hat-
szor táncoltuk el a hatperces összeállítást. 

Schleidot elhagyva a fuldai előtalálkozóra mentünk, ahol fel-
állítottuk a magyar standot és Pick szalámit és pálinkát kínálgatva 
próbáltuk odacsábítani a helyieket. Ez nem mindig sikerült, mivel 
a betyárunk a stand előtt gyakorolt és az első ostorcsapások után 
már hanyatt-homlok menekült mindenki. Voltak bátrabbak, akik 
elkérték az ostort kipróbálni, de nem jártak túl sok sikerrel. 

Ezek után egy szentmisén vettünk részt, majd megkezdődött 
a Jesus First fesztivál, ahol szintén előadtuk a táncunkat. Felléptek 
még kanadai, osztrák, lengyel, né-
met és még sok más nemzetiségűek 
is, de az állandóan szakadó eső mi-
att nem volt túl sok érdeklődő. Esté-
re meghirdették a „Nyitott múzeu-
mok és templomok estjét”, így sza-
badon látogathattuk azokat. 

Másnap továbbmentünk Bonn 
irányába, pontosabban Sankt-
Augustinba, ahol egy tornateremben 
voltunk elszállásolva. Legelső na-
punkat azzal kezdtük, hogy elzarán-
dokoltunk a kölni Dómba, ahol – a 
hagyomány szerint – a napkeleti 
bölcsek ereklyéit őrzik. Az ezt köve-
tő napok lelki elmélkedésekkel, 
katekézisekkel kezdődtek, majd a 
szentmise után szabad programok 
voltak: lehetőség volt csendes ill. 
zenés (taize-i) meditációra, templo-
mok és múzeumok látogatására, 
ajándék- és emléktárgyak vásárlásá-
ra, de nem utolsó sorban városné-
zésre is. 

A találkozó csúcspontja mégis a 
szombat esti, marianfeldi vigília 

volt, ahol egy hatalmas – Kölntől 17 km-re fekvő – mezőn minden 
zarándok összegyűlt, hogy együtt virrasszon a Szentatyával. 

Bár közelről nem figyelhettük az eseményeket, óriási kivetítők 
voltak elhelyezve, melyeken keresztül a szertartás minden részét 
követni tudtuk és csatlakozni tudtunk hozzá mi is. Hosszú és hi-
deg éjszaka után és a másnap reggeli imádságot követően a talál-
kozó egy nagyon szép szentmisével fejeződött be, ahol a kenyér és 
bor mellett – a háromkirályokra emlékezve – az aranyat, a tömjént 
és a mirhát is áldozatul mutatták be. 

A rengeteg lelki élmény hatására a hazautazás utólagos fára-
dalmait, mint pl. a 7-8 kilométernyi gyaloglást a buszparkolóig 
már szinte észre sem vettük és nemcsak fizikailag, hanem lelkileg 
is "más úton", megváltozva tértünk vissza otthonunkba. 

MÁTÉ 
 
Igen, jól írta Máté: „más úton”. Bár Dorozsmáról még együtt 

indultunk, már a buszra való várakozás alatt más útra, más társa-
sághoz és más buszba kerültünk. A Szeged-Csanádi egyházme-
gyének ez a csoportja nyolcvannyolc főből állt (jöttek a Belvárosi 
Plébániáról is vonattal), én a kisbuszba kerültem. A búcsúszavak 
nemcsak találkozásokról, hanem megpróbáltatásokról is szóltak, a 
buszunk le is fulladt, sajnos betegségek is előfordultak, de ezek 
még jobban összekovácsolták kis csapatunkat, és ebbe a buszveze-
tő is beletartozik. Már az odaúton megosztottuk mindenünket 
egymással, elsősorban az otthonról hozott édességet, később az 
evőeszközünk, a laticelünk, az italunk, a tusfürdőnk, zsebken-
dőnk, hátizsákunk és lelkünk terheit. Kinek miből volt hiánya. 

Schleidban a főutcán laktunk egy négygyerekes családnál, 
akik háromfogásos vacsorával vártak éjjel tizenegykor, és sírva 
búcsúztak tőlünk. Érdekesség, hogy a helyi plébános magyar volt, 
így ő lett legfőbb tolmácsunk és idegenvezetőnk. A helyi progra-
mon most én tartottam a nagyobb csoporttal, Wartburg várát néz-
tük meg, ahol Szent Erzsébet élt – újabb magyar kapcsolat. A tán-
cot magyar lakodalmassal és csárdással is megspékeltünk, ma-
gyar módra mulattunk, a helyiek csak ámultak. Dicséretként el-
mondták, hogy bár mulatni nagyon tudunk, a templomban áhítat-
tal viselkedünk. Mindennek megvan a maga helye és ideje. Az 
utolsó esténken a plébánia mögötti nagy területen rockkoncerttel 
kedveskedtek, az előtte lévő misére a környező területen elszállá-
solt nemzetek is eljöttek. A koncertről nem hiányozhatott egy rög-
tönzött aerobic-óra és magyaros táncház sem. 
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Fuldában éjszaka a mécsesekkel megvilágított kastélyparkban 
sétáltunk, és kedvünk lett volna keringőzni a kivilágított szikrázó 
csillárok alatt a bálteremben. Közben az előtalálkozó miséjén 
szoktuk az egyre növő tömeget és az esőt – sok ember elfér egy 
ernyő alatt –, majd éjszaka a tornatermet. Bonnban végre találkoz-
tunk a többi magyar csoporttal is, bár legnagyobb számban az 
olaszok képviseltették magukat, legalábbis nekünk úgy tűnt. Bár-
milyen közlekedési eszközön utaztunk, különböző nemzetek da-
laitól, skandálásától volt hangos, hozzájuk képest nagyon vissza-
fogottak voltunk, bár nálunk is előkerült a villamoson a gitár. Mi 
Kölnön és a csokimúzeumon kívül egy víziállatkert erejéig Düs-
seldorfba is eljutottunk. A pénteki magyar katekézisen rögtönzött 
hetvenfős egyházmegyés énekkarunk énekelt. Két ember a pápát 

kísérő egyik hajón is fenn volt, az egyik kispapunk (kisbuszos) 
pedig kezet is foghatott vele. 

A marienfeldi éjszakára nejlonzsákokkal és takarókkal, sátor-
lapokkal felszerelkezve indultunk. Bár a szektorokon kívül reked-
tünk, de szabadon járkálhattunk bent is. Néhányan az első sorból 
vettek részt a szentségimádáson. Benedek mellett még mindig 
János Pál nevét skandálták. Előző nap esett és felhők gyülekeztek 
felettünk kezdetben, de elkezdett tisztulni az ég és csak a horizon-
ton maradt egy felhőgyűrű. Csillagos este és telihold volt. Mécse-
sek és tábortüzek világítottak, zene szólt több helyről, miközben a 
hálózsákjainkban vacogtunk. Reggel utoljára mosolyogtuk meg 
egymást, ahogy frissen ébredve próbáltuk kinyitni a szemünket. 
Különös, hogy a pápa első külföldi útja éppen hazájába vezetett. 
A mise után elindultunk a buszunkhoz. Szerencsére nem állt be a 
parkolóba, hanem közelebb egy boltnál várt minket, így nekünk 
nem kellett 7-8 kilométert gyalogolnunk, bár így a fele csomagunk 
velünk jött. Utolsó éjszakánkat a buszban töltöttük. A határt átlép-
ve rádöbbentünk, hogy rögtön hazaérünk, bár a csomagjaink a 
nagybuszban néhány órával mögöttünk kullogtak. Kisbuszunk 
csak repült, de az általános jókedvet a telefonszámcsere után 
csend váltotta fel. Talán az alváshiánytól, talán meguntuk egy-
mást a két hét alatt, talán az elválás miatt. Ezt támasztják alá az 
elejtett mondatok: „Nem fogok tudni asztalon enni!” „Le fogok 
feküdni az ágyam mellé a hálózsákba!” „Félni fogok a szobám-
ban!” „Nem tudok majd horkolás nélkül aludni!” – Vagyis hiá-
nyozni fogtok! 

Köszönjük mindenkinek, de főleg Mádi György Atyának, 
hogy minden segítséget megadott és bízott benne, hogy méltóan 
tudjuk képviselni Kiskundorozsmát ezen a világtalálkozón, és 
képesek vagyunk egészben visszajönni. 

ZSÓFIA 

DR. KATONA ISTVÁN PÜSPÖK 

Takasi Nagaj 
(1. rész) 

Mi beleszülettünk a kereszténységbe és 
talán föl sem fogjuk, milyen nagy kincs birto-
kában vagyunk. Éppen ezért az életünk is 
szürke, hétköznapi, nem olyan, amilyennek 
Isten elgondolta. 

Gyakran megszégyenítenek bennünket 
messziről jött emberek, olyanok, akik csak 
később ismerik meg a kereszténységet, de 
amikor megismerik és elfogadják: akkor túl-
tesznek rajtunk. 

Egy ilyen emberrel próbáljunk most talál-
kozni: igen sokat tanulhatunk tőle. 

Japánban született 1908-ban, 37 éves, 
amikor Nagaszakira ledobják az atombombát 
1945. augusztus 9-én, ezt túléli, de hat év 
múlva, 1951-ben 43 éves korában meghal. 
Mintegy húszezer ember vett részt a temetési 
szertartáson, ott volt Tokióból a miniszterel-
nök, a város polgármestere, az egyetem rekto-
ra. A körülbelül háromszáz részvéttávirat 
felolvasása mintegy másfél órát vett igénybe. 

Délben a város összes harangjai megszó-
laltak nemcsak a katolikus templomokban, 
hanem a buddhista pagodákban is. A gyárak 
éles szirénái, a kikötőben horgonyzó hajók 
búgó kürtjei a maguk módján búcsúztatták a 
nagy halottat. A város egy perces csenddel 
adózott az elhunyt orvosnak. Ki volt ez a 
szentéletű ember, akit ilyen nagy tisztelettel 
kísértek utolsó útjára? Akit betegágyán maga a 
császár is felkeresett, úgyszintén a pápa nunci-
usa, akire ma olyan büszke Nagaszaki városa, 
s akiről megemlékeztek, amikor II. János Pál 

pápa távol-keleti zarándokútja során eljutott 
Nagaszakiba? 

Életét időbeli sorrendben ismertetjük, 
mert annak egyes szakaszai, állomásai, a 
mindössze 43 év: nagyon sok mindenre fi-
gyelmeztet bennünket. 

Édesapja orvos, édesanyja a férje mellett 
asszisztál. Testvéreivel együtt a legjobb neve-
lést kapja, de semmiféle vallási nevelésben 
nem részesül. Orvosnak készül. És ateista: 
nem hisz Istenben. Megtérése szinte észrevét-
lenül történik, ebben négy tényező különösen 
nagy szerepet játszik: 

Meghal az édesanyja. Csak egy órával a 
halála után érkezik a drága halotthoz. Nyitott 
szeme mintha őt nézné, őt hívná. Mélyen 
megrendült és elgondolkodott: lehetetlen, 
hogy ez az anya ne éljen, ne létezzen! 

Kezébe kerül Pascalnak, a nagy francia 
matematikusnak és filozófusnak a könyve, 
gondolatait olvassa. Megint eltöpreng: ha ez a 
nagy ember, ez a roppant tudományos felké-
szültségű tudós, természettudós a vallási taní-
tásokat hiszi és igaznak tartja, lehetetlen, hogy 
ne legyen bennük valami. – És elkezdi tanul-
mányozni a katolicizmust. 

A harmadik mozzanat: egy katolikus csa-
ládnál kap szállást. Ez a család hite szerint él 
és nagy hatással van a fiatalemberre. 

Végül a negyedik mozzanat: a mandzsúri-
ai háborúban a frontra kerül, s itt kap az 
előbb említett család lányától, Midoritól egy 
csomagot, s abban egyéb dolgok mellett egy 
kis katekizmust. 

Olvassa a katekizmust, visszaemlékezik 
a család Krisztus mellett tanúságot tevő, 
szép, békés, boldog életére, s amikor vissza-
tér, kéri, hogy kereszteljék meg. A Pál nevet 
kapja a keresztségben. Nem sokkal ezután 

feleségül veszi Midorit, a katekizmus küldő-
jét. 

Elgondolkodhatunk azon, hogy Isten 
milyen eseményeket használ fel egy-egy em-
ber életében. Nagaj Pál doktor esetében: a 
fájdalmas haláleset, a tudós Pascal mély vallá-
sossága, egy vallásos család igazi tanúságtétele 
Krisztus mellett és egy katekizmus… 

(Folyt. köv.) 

Ministránstábor 
Csongrádon 

 
2005. július 18-22-ig ministránstábor volt 

Csongrádon. Varga Attila atya volt a vezető. 
Több segítője is volt Attila atyának. A segítők: 
Ágost Ajándék, Náfrádi Anett, György-Szabó 
Attila és Forgó Miklós. 

A reggelt mindig tornával kezdtük. Dél-
előttönként elmentünk túrázni. Minden napot 
szentmisével fejeztünk be. Az este folyamán 
mindennap imaórát tartottunk. Az imaórák 
után Attila atya mindig megdicsért bennünket, 
hogy milyen nagy a létszámunk (30 fő volt). 
Minden étkezés előtt és után imádkoztunk. 

A tábor alatt sokkal közelebb kerültünk 
Istenhez. Persze volt nagyon sok érdekes 
foglalkozás, játék is. Énekeltünk komoly és 
vicces énekeket. 

Nagyon szépen köszönjük Mádi György 
plébános atyának, hogy időben szólt a minist-
ránstáborról, így el tudtunk menni. Reméljük, 
hogy jövőre is lesz ilyen tábor, és bízunk ben-
ne, hogy Dorozsmáról is többen megyünk 
majd. 

GYURIS ORSOLYA ÉS 
ATLASZ ÁGNES MÁRIA 



2005. augusztus 31.                                                                                                                9. oldal 

 

Internet? Rendben! T-Online Kábelnet  
Az év végéig féláron, már havi 2495 Ft-tól!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatkozat mellett, a Szélmalom 
Kábeltévé Rt 500 Ft-os kábeltévés díjkedvezményével együtt számolva értendők. A kábeltévés díjkedvezményt csak a Szélmalom Kábeltévé Rt értékesítési pontjain és ügyfélszol-
gálatán megkötött szerződések esetében tudjuk biztosítani. A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy a havi 40 GB letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-
hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A tájékoztatás nem teljeskörű, további 
részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. 

Az év végéig havi 5595 Ft-ért  2048/196 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj,  5 db email cím, havi 1500 Ft értékű 
zeneutalvány. 2006. január 1-jétől 11890 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 5595 Ft-ért 2048/196 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj, 5 db email cím, WLAN eszközök te-
lepítéssel. 2006. január 1-jétől 11890 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 4445 Ft-ért 1024/128 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj, 5 db  email  cím, T-Online vírusvéde-
lem,. 2006. január 1-jétől 9490 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 3345 Ft-ért 1024/128 kbps sebesség,  3 GB adatfor-
galom, 1 db email cím, T-Online vírusvédelem, Túlfogyasztás  esetén 
kedvező, 500 Ft/GB-s díj. 2006. január 1-jétől 7190 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 2495 Ft-ért 512/96 kbps sebesség,  3 GB adat-
forgalom, 1 db email cím. Túlfogyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/
GB-os díj. 2006. január 1-jétől 5490 Ft-os havidíj* 

Elege van az év eleji áremelkedésekből? Állítsuk meg a  
kábeltévé díjak növekedését közösen! 

 
Amennyiben Kiskundorozsmán és Szegváron 2005. augusztus 25. és 2005. november 25 . között 
legalább 200-zal nő a szolgáltatásunkat igénybe vevő Előfizetők száma, akkor garantáljuk, hogy 
a KTV Start, KTV Szuper, KTV Hiper és KTV Extra csomagjaink havi díja nem emelkedik . 
 
Önnek már van előfizetése? Beszélje rá szomszédját, ismerősét, hogy rendelje meg szolgáltatá-
sunkat, és élvezzék közösen a létszámnövekedés miatt elmaradó áremelése előnyeit! 
 
Nincs még előfizetése? Rendelje meg most szolgáltatásunkat és ingyen bekapcsoljuk Önnek a 
kábeltévét, így máris megtakarított 15 000 Ft-ot. 

 

* Ajánlatunk 2007. december 31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása esetén, egy vételi hely kiépítésére vonatkozik. Amennyiben a bekapcsolt 
előfizetői létszám  növekedés nem éri el a 200-at, úgy a Szélmalom Kábeltévé Rt fenntartja a jogot, hogy a fent említett csomagok díjait 2006. 
január 1-jétől legfeljebb 50 Ft-tal emelje. Amennyiben 2006. január 1-jétől az Előfizető által megrendelt szolgáltatás díja 50 Ft-nál nagyobb 
mértékben nő, úgy Előfizető 2006. január 31-ig az Előfizetői szerződését egyoldalúan, további következmények nélkül felmondhatja. 

  
Nyitva tartás 

 
Héltfő: 8-15 
Kedd: 14-18 
Szerda: 8-15 

Csütörtök: 14-18 
Péntek: 8-12 

Informál és szórakoztat. 

Ha nemcsak az év három 
napján szeretnéd mind-
ezt élvezni, fizess elő 
most az HBO-ra és 1999 
Ft havidíjért élvezheted 
minden nap a mozifilme-
ket. 
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OLVASÓI LEVELEK 

Észrevétel Dorozsma 
rendezési tervéhez 

 

Előző számukban olvastam, hogy a 
részönkormányzati ülésen Dorozsma ren-
dezési, beépítési tervével kapcsolatosan 
felmerült egy javaslat: „A volt TSZ tehené-
szeti telepen kívüli részen látnak lehetősé-
get 130-140 lakótelek kialakítására, vala-
mint a tehenészet épületei is jó állapotban 
vannak, elvben lehetőség van átalakítá-
sukkal idősek otthona, diákotthon vagy 
lakások kialakítására.” 

Az elvi lehetőséget nem vitatom, de a 
gyakorlati megvalósítást már igen. Az ott 
lévő istálló és raktár épületek szerkezeti-
leg (falak, födém, tetőszerkezet, tető héja-
zat) a fent említett célra még átalakításo-
kat feltételezve is teljesen alkalmatlanok. 

A tehenészeti telepen kívül eső résszel 
kapcsolatos véleményem, hogy többnyire 
mély fekvésű terület, ami igen jelentős 
feltöltést és alapozási többletköltséget igé-
nyel, valamint a terület alkalmasságát az 
ott húzódó magasfeszültségű légvezeték 
is megkérdőjelezi. 

A fentiekre azért kívántam a figyelmet 
felhívni, mert az épületeket és az említett 
területet is korábbi munkakörömmel kap-
csolatosan igen jól ismerem, ugyanis 15 
évig a József Attila TSZ-nél dolgoztam 
mint építési vezető. 

Továbbiakban még hozzáfűzném, 
Dorozsmának telkek kialakítására nagy 
szükség lenne, mert szégyenletes módon a 
dorozsmai fiatalok már hosszabb ideje 
más környékbeli településeken kénysze-
rülnek otthont teremteni. Az Önkormány-
zatnak, ha komolyan szándéka Dorozsma 
legégetőbb problémáját megoldani 
(amiből még az egész város is profitálhat-
na), lehet Dorozsma területén alkalmas 
területet találni lakótelkek kialakítására. 
Például: Dorozsma délnyugati oldalán. A 
településhez közvetlenül kapcsolódóan 
magas fekvésű feltöltést nem igénylő, 
egyenletes felszínű terület, nem véletlenül 
volt Dorozsma ősi települése ezen a ré-
szen. Már őseink is tudták, hogy nem a 
mocsárba kell építeni, hanem a partra. 
Konkrétan a Nap utca szemben lévő olda-
lán található terület beépítésére gondolok. 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

Veszély leselkedik a 
Dorozsmai 

Szélmalomra!!! 
 
Kedves Dorozsmaiak! 
Engedjék meg, hogy a következőkben 

megosszam Önökkel észrevételemet. Elő-
re is köszönöm, hogy szakítanak időt elol-
vasni az általam megírt cikket. 

Akkor térjünk a lényegre! Mi ugyebár 
dorozsmaiak vagyunk, tehát kötődünk a 
területhez és kötődünk egyes olyan dol-
gokhoz, amik számunkra a kötödést jelen-
ti .Ezek a dolgok azok, amelyek ha el is 
megyünk Dorozsmáról, illetve ha máshol 
is tartózkodunk mindig velünk vannak. A 
honvágyunkat segíti, hogy ha nem va-
gyunk ott, ők velünk vannak. 

Ha eddig nem jöttek volna rá, hogy mi 
az, amiről beszélek, akkor engedjék meg 
nekem, hogy elmondjam: ez a dorozsmai 
Szélmalom, ami jelkép is egyben. Ami a 
település teljes történelmét jelenti… 

Én úgy gondolom, hogy egy dorozs-
mai ember, aki ott született, az büszke 
lehet rá, és szeretet járhatja át szívét, ha a 
szélmalom esik szóba. Valójában egy gya-
korlati tevékenység folyt benne, amit az 
iparban állandóan használt eszközzé vál-
tozott. Ahol szorgos dorozsmai emberek 
egész életüket rááldozták, illetve a munka 
iránti áldozat, szeretet folytán töltötték 
minden napjukat. 

Ami engem illet, én keveset tudok, de 
a legtöbb információt azt tatámtól hallot-
tam. 

Sokat mesélt az ott dolgozó emberek-
ről, hogy ők szegények voltak, de lelkük-
ben óriási szeretet volt. Mindent elkövet-
tek, hogy munkájuk gyümölcsöző legyen 
és a legjobb megélhetést biztosítják család-
juk számára. Most ezek a napok mind el-
múltak… A jelenben illetve a jövőben élő 
emberek nyugodtan követhetnék az ő 
mentalitásukat, biztos, hogy életüket a 
kiegyensúlyozottság jellemezné, ami egy 
békés társadalmat hozhatna létre… 

Most, Kedves dorozsmaiak, a legna-
gyobb problémánk az, hogy a mi Szélmal-
munk nagyon rossz állapotban van. Meg-
értem Önöket, hogy életükben sok min-
den mással törődniük kell, de azért fontos 
lenne a Szélmalommal való törődés is, 
úgy, mint ahogy a régi öregek tették azt 
annak idején. 

Semmilyen politikai, eszmei nézethez 
tartozva azt javasolom, hogy varázsoljuk 
újjá a Szélmalmot. Hisz ez a legnagyobb 
jelképünk. Legyen közöttünk összefogás 
és segítsünk azon, hogy az épület minél 
jobb állapotba kerüljön. Szerintem megér-
né! 

Kérem, fontolják meg az én személyes 
észrevételemet, és ha úgy érzik, cseleked-
jék azt, amit a szívük diktál… 

A döntés az Önök kezében van! 
DÁVID 

Matekpélda újra-
számolása 

 
A Délmagyarországban megjelent egy 

cikk („Dorozsmai matekpélda”, 2005. au-
gusztus 16.), amelyben 40 cm homoktöl-
tést írnak a labdarúgópályán. Ezt kérjük, 
ellenőrizzék próbafúrásokkal. A legérde-
keltebb fél, a Sportkör részéről legalább 
két főt hívjanak meg! 

Tisztelettel, sok szurkoló nevében 
MARÓTI IMRE 

A tisztánlátás 
érdekében 

 

Az elmúlt időszakban sorozatosan 
megjelentek a Dorozsmai Naplóban olyan 
tájékoztatások, hogy egyes alkalmi ren-
dezvények költségeinek támogatásához 
anyagilag kik és milyen összeggel járultak 
hozzá. 

Közlik, hogy hozzájárultak többek 
között Géczi József, Tóth József, Fábián 
József képviselő urak, továbbá felsorolják 
név szerint a kisvállalkozókat és állampol-
gárokat. Ez idáig rendben is volna. 

Azonban, míg az utóbbiaknál egyér-
telmű, hogy az összeget saját jövedelmük-
ből adták, addig a fent említett képviselő 
uraknál ez tisztázatlan, és félreértésre ad 
okot a tájékoztatás. Ha ugyanis a hozzájá-
rulás közlése úgy jelenik meg az újságban, 
hogy azt a saját jövedelméből (pénzéből) 
adta, úgy rendben van. De ha ez az adako-
zás (támogatás) közpénzből, az állampol-
gárok által fizetett adókból és abból részükre 
visszajuttatott reprezentációs támogatás-
ból történik (adják, támogatják) – ez félre-
értelmezhető és nem egyenes tájékoztatás. 

Ez esetben ez félretájékoztatás, mivel 
az adózók pénzét közvetve juttatják vissza 
az állampolgárok egyes társadalmi és po-
litikai rétege számára, azok tájékozatlan-
ságával saját maguk népszerűsítésére. 

Kérésem a tisztánlátás érdekében a 
következő: 

A jövőben hasonló esetekben közöljék, 
hogy a képviselők által támogatott, ado-
mányozott adakozás, juttatás saját terhük-
re (fizetésükre), vagy a pártjuk támogatá-
sából történt. Mert ezt kívánja meg a tisz-
tánlátás! 

GYURIS MIHÁLY 

Tisztelt szerkesztőség! 
 

Sok más dorozsmai lakos véleményé-
nek adok hangot, amikor az idei augusz-
tus 20-i „hivatalos” megemlékezéssel kap-
csolatban mondom el a véleményemet. 

Ami a legjobban felháborított, az a 
programok egyhangúsága és a többi nem-
zeti ünnepekkel egy kaptafára való gyors 
lezavarása. Az még rendben van, hogy az 
előesten utcai koncertet hallgathat az, aki 
akar és az is, aki nem, azt is aláírom, hogy 
lehetséges, hogy még sokakat érdekelhet a 
Dorozsmán túlságosan is bejáratott, felfut-
tatott és egyre jobban unalmassá váló fia-
tal énekes estje, de azt már igazán sajnála-
tosnak tartom, hogy a művelődési ház  
„kispórolta” a programok közül a ligetet. 
Eddig mindig kimentünk a családdal, már 
csak az ott főzött finom pörköltek látvá-
nya miatt is. Nem kell a szervezőknek a 
szomszédba menni néhány jó ötletért, 
vagy mégis? Nézzék meg a környező tele-
pülések falunapi programjait, és ugyan 
vessék össze az ittenivel! 

(NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN) 
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OLVASÓI LEVELEK 

Kis– és nagyállatok, baromfik gyógyke-
zelését, védőoltását (veszettség ellenit is) 
és ivartalanítását vállalom lakásomon 
naponta 6-9 és 15-18 óráig Subasában a 
Rebarbara (volt 24-es utca) 15. sz. alatt. 
Szombaton és vasárnap: 10-12 óráig. 

dr. Komáromi János 
szakállatorvos 

Szeged, Dorozsmai út 122/B 
Tel.: 461-750 

A tudatalatti vagy reaktív elme befolyásolja, és rabul ejti az embert. 
 

Ez a forrása félelmeinek, zaklatottságainak, rémálmainak, zűrzavarának, 
képtelenségeinek és minden bizonytalanságának. 

Tanulja meg kontrollálni reaktív elméjét! 
 

Vegye meg még ma és olvassa el: Dianetika: A szellemi egészség  
modern tudománya című könyvet – L. Ron Hubbardtól 
A könyv ára 1750 Ft + postaköltség. 
 

Levélcím: Hubbard Dianetika Alapítvány                                                    ® 
6722, Szeged, Honvéd tér 5/b. 
Tel.: 62/442-916 

 
©2005 Szcientológia Egyház Szegedi  Misszió. Minden jog fenntartva. L Ron Hubbard neve, a Dianetika szó és a Dianetika szimbólum bejegyzett védjegyek 
és  márkanevek, amelyek a  Religious  Technology  Center  tulajdonában vannak. A Hubbard Dianetika Alapítvány a Szcientológia Egyház Szegedi Misszió  
egyik alosztálya. 

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

–javítást, 
–műszaki vizsgára felkészítését, 
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását, 
–karosszéria javítását, 
–forgácsolási munkákat, 
valamint magánszemélyek és vál-
lalkozások részére könyvelést. 

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 
(a nagybani piactól 400 méterre) 

Tel.: 30/488-0251 
Könyvelés: 

Szeged, Ortutay u. 7., 
Tel.: 30/565-9421 

„Mi kerüljön a…?” 
 
Ahogyan a Vándor utcán és környé-

kén utamat jártam, különös dolgokat fi-
gyeltem meg. 

– Az egyik utcát egy ott-lakó két vas-
oszloppal tett zsákutcává, önkényesen. 

– Jó néhány ház előtt (Vándor u. 26., 
28., 29. és még sorolhatnám) kb. fél méter 
magas fehéresre meszelt vasoszlopok  
„védik” a tulajdonosaik előtti közterület jó 
részét, mintegy leszűkítve a közutat, út-
testet, megszabva annak szélességét. Csak 
a táblákat nem láttam, mely szerint  
„Magánterület, fűre lépni tilos!” 

Veszélyes vasak állnak ki büszkén, 
kerékpározó, játszó gyerekekre gondolva 
iszonyt kelt a veszélyes baleset lehetősége. 

A hozzájuk érkező rokonok pedig az 
általuk még el nem zárt szomszéd előtti 
területen parkolnak, az ablakuk alatt. 

Vajon meddig van a területhatár és a 
tűrőképesség határa, amíg megértetjük 
szomszédainkkal, hogy mi a magántulaj-
don és mi nem az, mi a közös és mi nem. 
Meddig él a szokásjog és hol kezdődik az 
önkényuralom? 

– A fent említett utcában az egyik tu-
lajdonos a csatornaárkot betemette a saját 
háza előtt, a csövek elmozdulhattak és 
most a szomszédja előtt áll a víz. 

– Az „egyszerű” másik utcabéli szom-
szédom arra figyelmeztetett, hogy ha a 
háza elé parkolok (előttünk nem tudok 
megállni a csatornázás miatt), kilyukassza 
mind a négy autógumit. De az ő  
„farmergazdaságából” áradó bűz és az 
ezzel járó kellemetlen legyek? Elvésznek a 
szürke, csendes határba’…? 

Vajon hol van a közterület-felügyelet, 
vagy az illetékes hatóság? 

– Az autójából egy ismeretlen, ingerült 

valaki kiordít; ha nem repülök előtte száz-
zal, máris emlegeti a… tudjuk, mit. 

Írjunk, beszéljünk erről, ilyenekről is. És 
majd, ahogyan szoktuk, tisztességesen, em-
berséggel megvitatjuk, hogy meddig van a 
határ. (Vajon erre két újság elég lesz?) 

Azért én azt is szeretném hinni, hogy 
helyet kapva a hasábokon, a szabad ver-
sek, prózai írások és gondolatok is az ol-
vasás örömét nyújthatják. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

JÓGA 
 

Mivel tehetném még egészségesebbé, 
harmonikusabbá Önmagam? 

Könnyen elsajátítható gyakorlatokkal, 
melyek segítenek az egészség megőrzé-

sében és javításában, valamint a már 
kialakult problémák visszaállításában. 

Foglalkozások: 
Dorozsma, Tas utcai Bölcsőde 

Szeptember 6-tól, 
minden kedden 17.30-tól 

Telefon: 30 419 7766 
Hajasné Vali 

BUDAI ISTVÁN 

Mementó József Attiláról 

A végtelen közöny, vagy a szárszói vonat 
vetett nagy kínjaidnak véget, 
mi volt, ami széttépte sok álmodat, 
hogy véget ért egy szenvedés-dús élet. 
 
Ha tudták volna a vonatkerekek, 
hogy ki az, kinek élte megszakad, 
talán megálltak volna feletted, 
talán ma is zengene szavad. 
 
De erről azok mit sem tudnak, 
nagy embernek kell halni így, 
de bosszút állni itt maradtak 
jobblétért kiáltó verseid. 
 
Pedig sokan ismerték a neved, 
persze ki-ki a maga módján: 
volt, aki együtt zokogott veled 
egy halni készülő nemzet sírján. 

És volt, aki csak azt tudta rólad, 
hogy proletár vagy és költő. 
Egy egész népet biztat a tollad, 
és válladon ring egy emberöltő. 
 
És akadtak persze horgerantalok, 
akik a tudást féltették tőled, 
azt hitték, költőnk tovább andalog, 
hír se jön többé felőled. 
 
De te mégis tanító lettél, 
egy nemzet érezte, valami készül, 
hogy megmutattad: költőnek születtél 
s nem nyomort kérsz osztályrészül. 
 
Harminckét éves a sírba vitted, 
pedig sok munka várt még rád, 
de segített megalkotni hited 
a romokon egy új hazát. 
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Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

250 g Tchibo Family                   249,- 
0,5 l dobozos Arany Ászok          139,- 
0,5 l dobozos Prince sör              109,- 
0,5 l üveges Arany Ászok            109,- 
250 ml Completta tejszínhab       229,- 
 

5000 forint feletti vásárlás 
esetén ajándék! 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... Megnyílt! 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 
Nyitva hétvégén is. 

 

Telefon: 62 463-611 
Mobil: 06 30 955 5841 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
FŰTÉSI RENDSZEREK ÉS VÍZ—

VEZETÉK SZERELÉSE, TERVEZÉSE. 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62 463-681; 06 20 374 6188 

Kívánságra fizikai és kémiai vízszűrő 
felszerelését vállalom. 

Székely–magyar rovásírás tanfo-
lyamot szervezek. Ne hagyjuk el-
veszni nemzeti kincsünket. Őseink 
emléke kötelez. 

PAPÍRKUCKÓ 
Dorozsmai út 145. 

 

TANSZERVÁSÁR 
Július 18-tól szeptember 5-ig 

10-20% kedvezmény! 
Beiskolázási utalvány elfogadó hely. 

 

– füzetek, füzetcímkék, füzetborítók 
– ceruzák, tollak, radírok 

– tolltartók, táskák 
– csomagolópapírok 

– telefonkártya árusítás 
 

Ezen kívül: újság, fénymásolás, busz-
jegy-, ajándék- és könyvárusítás. 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerint nyitva tartással és 
szolid árakkal. Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30 855 9956 Megérkezett az öszi 
kollekció a Zsuzsi Divatba! 

 

– női-férfi pulcsik, felsők  
– női nadrágok 
– gyermekruházat 

 

Folyamatosan megújuló 
árukészlettel várjuk vásárlóinkat! 

 

Divatáru üzlet 
Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 

Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig 
Telefon: 62/461-306 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

ÉPÍTKEZŐK! 
Építkezési engedély köteles 

építkezések, bontások felelős 
műszaki vezetését vállalom. 

Mihálffy Béla 
 

Elérhetőség: időpont-egyeztetéssel 
Tel.: 62/463-833; 30 209 8408 

LPG-NET GÁZFUTÁR 
Subasa, Boróka u. 1. 

(Matyparti út – Nyolcadik u. sarok) 
Medveczki József 

PB-palack csere helyszínen és 
házhozszállítással: 

06 30 467 6077 



2005. augusztus 31.                                                                                                               13. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

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. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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. 

 Számítógépek, perifériák 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

Speciális Bt. ajánlata 
 
 

● Irodaszerek 
● Csomagolók, 
● Nyomtatványok 
 

Augusztus 1-től 
szeptember 15-ig 

TANSZERVÁSÁR! 
 

Minden iskolaszerek vásárlása esetén 
10% engedmény! 

 
Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy 

Sodexho Pass és Ticket Service 
beiskolázási utalványokat elfogadunk. 
Augusztustól új fazonú ovis és iskola-

táskákkal, tolltartókkal 
bővül választékunk! 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

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

Telefon: 62/460-306 

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 
 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panorána üzletházban) 
 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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 F  i g  y  e  l e  m  
G épjárm ű  vizsgá zta tás Zsom bón  F a rk as F erenc au tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja: személy- és gépkocsik  F ar ka s F erenc  
 — javítását gép járm ű tech n ikus 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgáztatását (helyben) Zso m bó , F e lsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatát. Tel./fax : 25 5-063  
 N yitv a tartás : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-3470  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyagok                       Vasaló, mixer, hajszárító 
Háztartási gép alkatrészek                     Telefonvezeték 
Papír porzsák nagy választékban          Asztali lámpa, elemlámpa 
Csapágy                                                   Asztali elosztó, hosszabbító 
Szimmering                                             TV-video csatlakozó 
Zégergyűrű                                             Antenna csatlakozók és vezetékek 
Izzó, elem, negatív film                          Autó hangszóró, mikrofon stb. 
Audió-videó kazetta                               árusítása 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. 

Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
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 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hiteltanácsadója 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, szombat: egyeztetés alapján 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Tüdőgyógyászati magán-
rendelésemet megkezdtem 
Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

(gyógyszertár mellett). 
 

Bejelentkezés: 06 20 454 9738 
 

dr. Czakó Anikó 

MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ A CORÁBAN 
 

Tisztíttassa ruháit, szőnyegeit, 
függönyeit nálunk! 

 

Mosás vegytisztítás kedvező áron, pl.: 
– Kabát, dzseki 700Ft/db 
– Nadrág, pulóver 600Ft/db 
– Zakó 650Ft/db, toll dzseki 1250Ft/db        
– Paplan (1szem.), ágytakaró 1950Ft/db 

 

Gyorsan, akár 2 óra alatt is, 
akár háztól-házig is megyünk! 

Szombaton és vasárnap is nyitva, 
ingyenes parkolás. 

 

További szolgáltatásaink: 
– abroszok bérbeadása 

– lakástextíliák, bőráruk és 
különleges ruhák tisztítása. 

 

Minden szerdán 10%-os engedmény 
kivéve szőnyeg, bőráru és egyéb akciós 
szolgáltatás. Folyamatos akcióinkról, 

árainkról, illetve házhozszállítási 
díjainkról érdeklődjön üzletünkben, a  

462-415; 30/525-7979 telefonszámokon. 
2000 Ft-ot meghaladó megrendelés 

esetén, a hirdetési szelvény átadásával 
10% kedvezmény (kivéve a 

szőnyegeket, az egyéb akciós 
szolgáltatásokat, és a szerdai napokat). 

 

Nyitva: H-Szo: 8-20-ig, V: 8-18-ig 


