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„Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.” 
(Woody Allen) 

� HAVI GONDOLAT 

Augusztus 20.: Minden államférfi és Augusztus 20.: Minden államférfi és Augusztus 20.: Minden államférfi és Augusztus 20.: Minden államférfi és ----nő ünnepenő ünnepenő ünnepenő ünnepe    
Igen, augusztus 20. Szent István király ünnepe, de ahogy az ünnepi szentmisén elhangzott, vele 

együtt kell köszönteni minden olyan embert, aki jót tett országunkkal, népünkkel. A prédikációban 
szó volt arról is, hogy még mindig adunk okot a bűnhődésre, hogy nem igaz az, hogy a keresztény 
ember ne politizáljon, hiszen ezzel a köz ügyével foglalkozik. A történelemben sajnos sokszor a ma-
gukat kereszténynek tartó uralkodók sem ebben a szellemben cselekedtek. A szentmisén az új kenyér 
is meg lett áldva, amit később a templomajtóban osztottak szét. 

Az ünnepség a Dísz téren folytatódott, mint-
egy hetvenen vettünk részt rajta. Folytatást írok, 
hiszen a két esemény időben össze volt hangolva, 
de jobb lett volna, ha a miséről többen jönnek át, 
hiszen közel van, és a téren sem toporogtak volna 
előtte negyedóráig emberek, türelmetlenül várva, 
hogy mikor kezdődik már a megemlékezés. A 
Himnusz eléneklése után Révész Ferenc Andrásné, 
a művelődési ház igazgatója Szent István életét és 
szentté avatását elevenítette fel, majd Kiszely Zol-
tán színművész Babits Mihály Szent király városa 
című versét adta elő. 

Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédében más évfordulókat is említett, 
még Szent István uralkodása, sőt a magyarok 
bejövetele előttről. Az előttünk itt élő nép, az 
avarok idejében szörnyű szárazság sújtotta a vidé-
ket, az öregeket, gyengéket sorsukra hagyták, hogy 
az életerősebb lakosoknak legyen mit enniük. Ez 
annyira szétforgácsolta a népet, hogy hiába zöldült 
ki a föld a magyarok érkezésére, már nem nagyon 
volt kivel harcolni a megtartásáért. 907-ben halt 
meg Árpád vezér a legendák szerint, az ő közre-
működésével egyeztek meg a törzsfőnökök a terü-
let felosztásáról és a további együttműködésről. 
Ebben az évben volt az utolsó csata, amit Magyar-
ország elfogadtatásáért kellett vívni a meglévő 
nyugati hatalmakkal, később a csatákban inkább 
szövetségesként használtak minket. Elmondta, 
milyen érdekes, hogy a bajorokkal a kezdeti csatá-

zások után diplomáciai lépések után az egyik 
legnagyobb szövetséget kötöttük. Végül egy Sán-
dor Klára által gyűjtött csángó verset-dalt olvasott 
fel, amit Szent István ünnepeken énekeltek. 

Elsőként koszorúztak az országzászlónál Sán-
dor Klára és dr. Géczi József Alajos országgyűlési 
képviselők. Őket Tóth József, Fábián József ön-
kormányzati képviselők Papp Istvánnal, az önkor-
mányzati kirendeltség vezetőjével, az egyházközség 
nevében pedig Mádi György plébános és Bálint 
István világi elnök követte. Végül koszorút helye-
zett el a Vöröskeresztes Klub nevében Turcsányi 
Imréné, Szabó Pálné, Terhes Anna és Farkas 
Sándorné. A megemlékezést hagyományosan a 
Szózat zárta. 

Ismét eszembe jutott, hogy nekünk milyen 
természetes, hogy magyarok vagyunk, ekkor-
akkor állami ünnepek címén nem dolgozunk, 
esetleg elmegyünk megemlékezésekre, programok-
ra. Közben látom a tévében már vasárnap a hatá-
ron túli megemlékezéseket, ahol munkaszüneti 
nap nem lévén a hozzá közel eső hétvégén ünne-
pelnek. Ragaszkodnak magyarságukhoz, egy or-
szághoz, aminek jogilag nem tagjai, hiszen állam-
polgárságuk más. Ha most fognák magukat a 
nagy és erős országok, és még kisebbre rajzolnák 
országunkat, lenne-e a frissen leszakított területek-
nek olyan nemzettudata, hogy akár csak tíz év 
múlva is eszükbe jusson Szent István király? 

ZSÓFIA 

 
A katolikus hit megőrzéséről: 

Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hivők 
és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért paran-
csainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha 
a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször 
azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és 
sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és aposto-
li hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, 
hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát 
mutass, s valamennyi egyházi személy méltán 
nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; 
enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, 
sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyan-
is hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel 
teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a 
hit cselekedetek híján meghal, sem itt nem ural-
kodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban 
vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hitnek 
pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is. Mert e 
lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz 
láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az 

apostol ezt mondja: "Nem koronáztatik meg, csak 
aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről 
beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható 
Atyaistenben, minden létező létrehozójában, és az 
ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztus-
ban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától 
született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán 
szenvedett, és a Szentlélekben, ki a prófétákból s 
az apostolokból, valamint az evangélistákból 
szólott, mint egyetlen tökéletes, oszthatatlan, 
szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne 
férjen. Ez a katolikus hit, melyben (miként 
Athanasius mondja) ha akárki híven és erősen nem 
hisz, semmiképp sem üdvözül. Ha valamikor 
uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen!  
–, kik az így egységbe fűzött szentháromságot 
megosztani vagy kisebbíteni vagy nagyobbítani 
próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái 
azok és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig 
ne gyámolítsd, ne védelmezd; hogy magad is 
ellenségnek, és bosszulónak ne mutatkozz. Mert 
az efféle emberek a szentegyház népét nyomorul-
tul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történ-
jék meg, különös gondod legyen. 

 
(I. István király intelmei) 

Az ünneplők. (Tímár L. felvétele) 

Nemzeti kenyér a templomban (K. Zs. felvétele) 
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� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ    
az autóbuszaz autóbuszaz autóbuszaz autóbusz----nyomvonal változásrólnyomvonal változásrólnyomvonal változásrólnyomvonal változásról    

Az alábbiakban közöljük a Tisza Volán ZRt. 
tájékoztatóját a Kiskundorozsmát érintő buszvo-
nalak szeptember 3-ától életbe lépő változásairól. 

A Jerney utcán, illetve a Dobos utcán a 75 és 
77 jelzésű autóbuszok közlekednek. 

A rendszeres eljutási lehetőséget a térség lakói-
nak a 75-ös autóbuszok jelentik, de igénybe vehe-
tik a 77-es buszt is. 

Tekintettel arra, hogy a járatok a Széchenyi 
utcai végállomáson „áttábláznak” így tulajdonkép-
pen körjáratszerűen közlekednek (nem ugyanaz a 
busz jön vissza a végállomásról, nem fordulnak 
vissza, hanem továbbhaladnak).  

Aki például a Jerney János Általános Iskolánál 
száll fel a befelé irányú 75-ös autóbuszra, az a Mars 
térre utazhat. Aki ugyanitt a szemközti (az iskola 
oldalában levő) megállóhelyen száll fel a kifele irá-

nyú 75-ös autóbuszra, az a Széchenyi utcai végállo-
máson áttáblázó és továbbhaladó 35, vagy 36 
(napszaknak megfelelően) jelzésű járattal az ABC 
felé kis kerülővel utazva a belvárosba juthat. Hason-
ló a helyzet a Dobos utcán is. Így válik lehetővé 
például a két iskola közötti utas- mozgás is, hiszen a 
kapcsolat oda is vissza is biztosított.  

Természetesen a Malomnál továbbra is min-
den autóbuszjáratra fel lehet majd szállni, ott 
ugyanannyi busz fog közlekedni, illetve megállni 
mint eddig.  

Az ABC-nél és a Vadliba vendéglőnél azon-
ban 75-ös jelzéssel autóbusz nem fog járni, mert 
az új nyomvonalon közlekedik. Itt is lehetőség 
van a végállomás felé kifelé irányú járatra (35, 36) 
felszállni és a Dobos és Jerney utcákon haladva a 
Mars térre utazni.  

A díjszabás alkalmazásánál ez a körjáratszerű 
közlekedés figyelembevételre került, ezért a végál-
lomáson tovább utazóknak nem kell újabb menet-
jegyet érvényesíteniük.  

Fontos tudni, hogy a végállomási menetrendi 
indulási időadatok nem változtak, csak a nyomvo-
nal módosult. Mivel azonban a Dorozsmai autó-
buszvonalak közlekedtetésében minden vonal 
menetrendje összefügg egymással, így néhány 
járatot illetően módosulnak azok is (a 36Y és 75Y 
vonalon egy-egy járattal kevesebb, a 36-oson és a 
75-ösön egy-egy járattal több fog közlekedni). 

Szeptember 3-án 10 órakor lesz az új vonal 
ünnepélyes átadója, amelyre szeretettel várjuk a 
környék busszal közlekedő lakosait! 

FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    
A Tas u. 8. alatti önkormányzati bölcsődében 

időszakos gyermekfelügyeletet vállalunk. A fel-
ügyelet nyitva tartási időben, napi max. négy 
órában, havonta legfeljebb 10 alkalommal vehető 
igénybe. Étkezést is tudunk biztosítani 470 Ft-ért, 
az igényt előző nap reggel 8 óráig jelezni kell. 

Ősztől tavaszig igénybe vehető sószoba szol-
gáltatásunk is, 300 forintos térítési díj ellenében, 
szülővel együtt. Feltétel, hogy a gyermek egészsé-
ges legyen, állapota ne igényeljen gyógyszeres 
kezelést. Érd.: 460-351, 06 70 7086611. 

 
CSÁNYI MIHÁLYNÉ BÖLCSŐDEVEZETŐ 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
Fábián József 
 
Szeptember 19-én 16 órakor az Önkormány-

zati Kirendeltségen és 17.30-kor a Jerney János 
Általános Iskolában. 
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Nyugati nyugalomNyugati nyugalomNyugati nyugalomNyugati nyugalom    
Mielőtt a Nyugati Álomra gondolna valaki, téved. Csupán nyugati irányban kell Dorozsmát 

elhagyni, Bordány felé ahhoz, hogy az ott élőktől, Sziksóstón, Subasán, Öreghegyen, Dorozsma 
nyugati oldalán bokorként csücsülő három kis résztelepülésen lakó emberektől megkérdezzem 
cikkem 4 kérdését: 

– Mitől érdemes itt élni? 
– Mivel elégedett és mivel nem? 
– Mit képzelne el, amitől itt lakni még szebb, még jobb lenne? 
– Ha lakóhelye egy Szegedről levált, önálló Dorozsma része lenne, ideálisnak, elképzelhető-

nek, kívánatosnak, vagy elvetendőnek tartaná a gondolatot?    
 

 
Szász Mária, Sziksóstó: Az itteni nyugalom, a 

csend, a város zaja távol. A fák árnyéka, a madárcsi-
csergés. Kis veteményesem megadja a konyhára 
valót, kifekszem a kertembe a pázsitra, napozok, 
mintha egész évben üdülnék. Alapjában mindennel 
elégedett vagyok, a kényelmemhez minden rendel-
kezésemre áll. Talán teljesebb lenne csatornahálózat 
kialakításával. Az utcai szemetet ki szedi össze? 
Sajnos, már itt is megjelent az emberi hanyagság, 
eldobált üvegek, flakonok, „ottfelejtett” zsákok. A 
Sziki kanyarban kevés az 50 km-es sebességkorláto-
zás. Ezt ki kellene egyenesíteni. A legveszélyesebb 
szakasza a bordányi útnak. Dorozsma leválása ne-
kem nem szempont. Én itt és így is meglelem, ami-
re vágyom.  

 
Kálmán Anita, Subasa: a panelnál minden jobb, itt nyugalom van. Összeszokott közösség jött 

létre, ismerjük, segítjük egymást. Jó, hogy van a buszmegálló, a közvilágítás, de a felüljáró zaja nagyon 
nagy, zajvédő fal nem épült ott fent. Nagy kár, hogy semmibe vesznek bennünket, olyanok vagyunk, 
mint a ruhátlan gyerek, van is, meg nincs is. Napi a kapcsolatunk Fábián képviselő úrral, de az ő keze 
is meg van kötve. Hiába igyekeznénk mi, a beépíthetőség nem engedélyezett, így mi is – mint itt szinte 
mindenki – hiába lakunk itt, nem kapunk engedélyt fejlesztésre, bővítésre, a bankhitel kizárt. Csak azt 
a kis meglévőt tákolgatjuk, csinosítjuk. Ha Dorozsma leválna Szegedről, üdvözölnénk, bíznánk abban, 
hogy amit ma Szeged nem ad meg, azt Dorozsma független önkormányzata lehetővé tenné. 

 
Farkas Sándor, Öreghegy: válásom után annyi 
pénzem maradt, hogy itt egy kis házat tudtam ven-
ni. Panelba nem mentem volna a világért sem. 
Tetszett, takaros kis házikó a Rekettye utcában, 
csendes volt a környék. Most már sokan kiköltöztek 
ide, zajosak, az úton nagy a forgalom, sok csavargó 
is jár erre. Rossz, hogy nincs közvilágítás, úgy biz-
tonságosabb lenne, télen a hó-eltakarítás jelent 
gondot. A vízvezeték is hiányzik, a csatorna nem. 
Ha a belső utakat kiköveznénk, a forgalmunk még 
nagyobb lenne, ez nem hiányzik, oda lenne a nyu-
galom. Ha Dorozsma leválna Szegedről, mi bizto-
san akkor sem látnánk ennek semmi hasznát. Ami 
pénz eddig is lejött a Várostól, azt a focicsapatra 
költötték, nem lenne ez másként akkor sem. Mi 

tartaná fenn Dorozsmát, a Nagybani piac? Az elég kevés. Ki az a vállalkozó, aki invesztálna 
Dorozsmába? Ha elhangzik a szó: Búza utca, menekül innen, ki merre lát. A korábbi lakóikkal semmi 
baj, csak befogadnak minden jöttment bűnözőt, börtönből szabadultat, akik garázdálkodnak errefelé, 
folytatják a bűnözést. 

 
Fábián József önkormányzati képviselő, a terület „gazdája”: aki szeret itt élni, az azért, mert közel 

van a nagyvároshoz, ugyanakkor kint van a zöldben, a természet közelében. Jó, hogy részint üdülőterü-
letre van felosztva, pl. Szikin, a beépíthetőség 15%. Lehetőséget kap a környezete kiépítésére az itt lakó. 
Gond Subasán – amelyet mezőgazdasági kisterületnek nyilvánítottak – az állattartás, ami megkeseríti a 
sziksóstói szomszéd életét, nyugalmát. Itt 3 % a beépíthetőség. Ezt kell megváltoztatni. Én folytatom a 
szélmalomharcot a Város ellentétes álláspontja miatt. Át kell sorolni Subasát üdülőterületté. Most 
tudomásul kell venni az ott lakóknak, hogy nem jár csatorna, aszfaltút, kiépített buszjárat stb. A Város 
pozitív hozzáállása kell ezt megváltoztatni. Szikin pl. már 10 km-nyi villanyhálózat épült ki. Nem egy-
szerű, mert a tanyavilág is ide tartozik, ezen az alapon az ő igényüket is teljesíteni kell. Subasán a 
domaszéki út vízmentesítése csatornával kiépült. Ez nem látványos, de majd télen látják meg igazán 
ennek hasznát. Sajnos, évente csak 3 millió Ft áll rendelkezésre, ebből kellene az elhanyagolt utakat is 
rendbe hozni. Ez mindenre kevés. Dorozsma elválását az erőltetők nyilván átgondolták. A választáskor 
elmondtuk a Város vezetésének, erős ez a gondolat ezen a területen, elképzelhető egy szavazás is. 
Szentgyörgyi úr azt mondta: ha Dorozsma úgy gondolja, szavazzon, váljon ki. Reálisan, kevésnek tar-
tom a fenntartó erőt, itt nem lehet pl. Algyővel párhuzamot vonni. Ha Dorozsmán mégis a leválás 
mellett döntenének, a város elengedi. Politikában nem lehet azt mondani, hogy valami lehetetlen. De 
aki ezen gondolkodik, tegye mellé, hogy olyan létesítések születtek, amik 30 éve halódtak, és mára 
megvalósultak. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Iskolakezdés:Iskolakezdés:Iskolakezdés:Iskolakezdés:    
mire figyeljünk? mire figyeljünk? mire figyeljünk? mire figyeljünk?     

Az iskolakezdésre a diákokon, szülőkön és 
pedagógusokon kívül a rendőrök is készülnek, 
hiszen a szünidőt követően a diákokban még 
benne él a nyár felhőtlen, kötetlen öröme, és 
igen nehezen térnek vissza a mozgásukat keretek 
közé szorító szabályos közlekedésre.  

 
A következőkben – a veszélyhelyzeteket elke-

rülendő – bűn- és baleset-megelőzési probléma-
forrásokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét: 

 
1.  Gyalogosan közlekedő gyermekek esetén 

gyakori baleseti ok lehet a figyelmetlenség, az 
úttestre való hirtelen, szétnézés nélküli lelépés, 
valamint a tilos jelzésen való áthaladás. 

2. Sok esetben lehetnek baleset részesei a 
kerékpárral közlekedő gyermekek, akik tiltott 
helyen bicikliznek, nem tartják be a kanyarodásra 
vonatkozó szabályokat, a közlekedési lámpák 
jelzéseit, stb. 

3. Egyre több baleset következik be amiatt, 
hogy a gyerekek nem szabályosan utaznak a jár-
műben (biztonsági öv, gyermekülés hiánya). 

4. Az iskolatáska helytelen bepakolása miatt 
a gyermekek fokozottan ki vannak téve annak, 
hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. Kész-
pénzt, mobiltelefont, mp3-lejátszót lehetőség 
szerint ne vigyenek magukkal az iskolába! Ameny-
nyiben gyermekünknél mégis vannak értékek, 
azokat ne a táska könnyen elérhető, külső zsebeibe 
pakolják, hanem a nagy, belső zsebekbe!  

5. Tömegközlekedési eszközökön a gyerekek-
nek érdemes az iskolatáskát nem a hátukon visel-
ni, hanem levenni, és szem előtt tartani, hiszen a 
tömegben, lökdösődésben nehezen lehet észreven-
ni, ha illetéktelen kezek kutatnak táskájukban 
értékek után.  

6. Az autóvezetők is figyelmetlenebbek lehet-
nek az iskolakezdés idején, ezért tisztelettel kérjük 
Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési 
szabályok betartására, különös tekintettel az isko-
lák környékére, gyermekek biztonságára! 

 
Közreműködésüket köszönjük! 
 

SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Toplista: Szeged a 16.Toplista: Szeged a 16.Toplista: Szeged a 16.Toplista: Szeged a 16.    
A Délmagyarország 2007. augusztus 16-i 

számában olvashattuk, hogy az ország nagyváros-
aiban felderített bűncselekmények tízezer főre 
jutó átlagának statisztikájában Szeged a 16. helye-
zett. A „rangsor” élén Miskolc és Szekszárd áll, 
ahol a tízezer főre jutó bűncselekmények száma 
748 ill. 729. Szegeden ez a szám 435. 

A cikkből az is kiderül például, hogy betöréses 
lopásokból Szegeden ezer polgárra egy jut. A 
legerőszakosabb város Budapest. 

Gratulálunk Szeged rendőrkapitányának és a 
rendőrőrsök parancsnokainak és a rendőri állo-
mánynak. Köszönjük erőfeszítéseiket! 

Kedves dorozsmai lakótársak! Önök hogyan 
ítélik meg a közbiztonság helyzetét? Utcán nap-
pal-éjjel, gyalog vagy járművel biztonságos-e a 
közlekedés? Házaló árusok zaklatják-e önöket? 
Lopták-e meg önt, családját, szomszédját az el-
múlt egy évben? Kért-e, kapott-e rendőri intézke-
dést, és kielégítő volt-e ön számára? Ön mit gon-
dol: biztonságos külváros Kiskundorozsma? 
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Kultúra és művelődés DorozsmánKultúra és művelődés DorozsmánKultúra és művelődés DorozsmánKultúra és művelődés Dorozsmán    
Az előző számunkban „Kultúra is, meg nem is” címmel megjelent cikkben tett ígéretünk alapján megkérdeztük két önkormányzati képviselőn-

ket, tárják az olvasóközönség elé véleményüket, álláspontjukat Dorozsma kulturális viszonyaival és a művelődési ház szerepével kapcsolatban. Az 
interjúkat itt közöljük. 

I. Tóth József 
 

– Kérem, fejtse ki véleményét az említett cikkben leírtakról. Mennyiben ért 
egyet velük? 

– Elolvastam a cikket, és meg kell jegyeznem, hogy egy apró ellentmon-
dást látok benne. Nem tiszta számomra, hogy pénz kell-e a kultúrára, vagy 
munka. Szerintem mindkettő. A kultúra gyűjtőfogalom, a problémát abban 
látom, hogy nincs megfogalmazva, hogy Dorozsmán mi a kultúra: csupán 
egy nemzeti ünnep megünneplése, egy augusztus 20-i pörköltfőző verseny, 
vagy Pécsi Ildikó előadóestje. Ebből a polémiából hiányzik a kultúra definí-
ciója. A vita arra jó, hogy beszélgessünk el a problémáról, hogy találjunk egy 
definíciót arra, hogy Dorozsmán mit jelent a kultúra. 

– Vannak megfogalmazott elvárások a művelődési ház tevékenységével 
kapcsolatosan? 

– Egyrészt az önkormányzatnak van egy kulturális és oktatási irodája, 
amely koordinálja többek közt ezeket az intézményeket is. Pályázatokat 
hirdet meg, a művelődési ház vezetői pedig leírják, mire szeretnék a támoga-
tást fordítani. Az iroda ezután dönt arról, hogy a program megvalósítható-e. 
Másrészt, vannak bizonyos standardok. Azt elvárom a művelődési háztól 
például, hogy vállalja fel az olyan visszatérő rendezvények rendszeres szerve-
zését, mint az állami ünnepek. Elvártam, hogy legyen számítógépes tanfo-
lyam. Jelentkeztek fiatalok néptánc-oktatásra, elvártam, hogy ennek adjon 
otthont a ház. Rengeteg dolgot el tudok képzelni, csak be kell nyújtani az 
igényt. A gondom az, hogy Szeged város közelségéből fakadóan nehéz hely-
zetben van a ház. Szegeden rengeteg program közül választhatunk. Ezért 
meg kellene határozni, a kultúra mely szegmensét vállalja fel Dorozsmán a 
művelődési ház, vagyis milyen hézagpótló szerepet kellene vállalnia: csupán 
szórakoztasson, vagy műveljen, oktasson is. A kultúrára emellett borzasztó 
rossz hatással vannak az olyan passzív szabadidős tevékenységek, mint a 
televíziózás. Az emberek, nemcsak Dorozsmán, hanem mindenhol, amint 
hazaérnek délután öt órakor, bekapcsolják a tévét, megnézik a híreket, a 
menetrendszerű programokat és sorozatokat. Nem tudjuk, mi érdekelné őt 
ezenfelül, csak akkor, ha megkérdezzük. 

– És megkérdezte valaki? Vagy esetleg fordítva: az igény megfogalmazódott 
már a művelődési ház felé, illetve próbálták már felmérni ezeket az igényeket? 

– Meg kell kérdezni a lakosságot. A lakosságnak pedig jeleznie kell az 
igényét. Hogy miért nem tették meg a lakosok? Nem tudom. Talán nem 
foglalkozik az újság kellőképp a problémával. A kérdés az, hogyan fogjuk 
meg az embereket, hogyan érjük el, hogy elmondják, milyen programoknak 
örülnének? Nem hinném, hogy a tájékoztatással van a gond, hiszen vannak 
szórólapok, az újságban is olvasható az aktuális program. A kultúrának a 
nagy érdektelenséggel kell szembenéznie. 

– Az érdektelenség mellett a művelődési ház a szűk anyagi kereteire is pa-
naszkodik. Sokan ingyenesen lépnek fel a különböző programokon. 

– Természetesen ebből is van kiút, de mindez attól függ, a pénzt mire 
akarjuk fordítani. Megvalósítható, hogy évente 2-3 nívós előadó megjelen-
jen Dorozsmán, ezt képes a művelődési ház finanszírozni. Az az én problé-
mám, mi alapján döntsük el, ki legyen az a nívós előadó? Azt persze tudo-
másul kell venni, hogy nem lehet mindig bulikat csinálni. Sokkal jobban 
tetszene, ha emellett olyan gondolkodó műhelyek, akár beszélgető klubok 
alakulnának ki, akik őrzik a dorozsmai hagyományokat. A múltkor kerestek 
éppen, hogy ismerek-e olyan embereket, akik kun hagyományokat ápolnak. 
Nem hiszem, hogy a kultúra csak abból áll, hogy valaki muzsikál a színpa-
don, és szól a nóta. Iskolaigazgatókat kellene bevonni. A csoportoknak önte-
vékenyeknek kellene lenniük, elég függetlennek és önvezérlőnek, hogy ne 
nekem kelljen toboroznom őket. Mert ez is kultúra. A művelődési házban 
számítógépes oktatás is folyik. Ez is kultúra. Szól a zene, fellépnek az éneke-
sek, ez is kultúra. Kár, hogy a művelődési ház nincs teljesen kihasználva. 
Számos klubnak, foglalkozásnak adhatna még otthont. De nem tudom, 
mire van még igény, mert nem jönnek az ötletekkel. Tervezni kellene, és 
megcsinálni. Megrendeléseket továbbítani a müvelődési ház felé. Ismétlem, 
sok minden megvalósítható, ha van igény rá, és ha van, aki ezt megszervez-
ze. 

– Visszatérő kérdés az ifjúsági klub hiánya. 
– Nagyon szeretném, ha lenne. Semmi akadálya sincs ennek. De ha én 

megyek oda a fiatalokhoz, már hamvába holt ötlet az egész, mert nem egy 
hatvanas évekbeli embernek kell ezt megszervezni. Hol vannak azok a srá-
cok, akik megszerveznék maguknak a klubot? Valaki mondja meg, mire 
lenne szükségük? Csocsóra? Gitárra? Ping-pong asztalra? Minden további 
nélkül adnám nekik. Van hely, infrastruktúra hozzá. De kérdem én, ki fogja 

összeterelni azokat a fiatalokat, akik a padokon ücsörögnek éjszakánként? Jó 
lenne, ha volna egy 10-20 fős mag, amely maga köré gyűjtené a többieket. 
Jó lenne, ha rájönnének, nem kell szabadidejüket az ég alatt semmittevéssel 
eltölteniük. De nem nekem kell megszólítanom őket. Álljanak a művelődési 
ház vezetése elé, és mondják el, mit szeretnének. Mondom, minden rendel-
kezésre áll. Emlékszem, fiatal koromban voltak ifjúsági klubok, de abba nem 
szóltak bele az öregek. Most sem kell, hogy az öregek mondják meg nekik, 
mit csináljanak. 

– Helyet kapnak-e dorozsmai civil szervezetek a művelődési ház udvarán 
épülő új blokkban? 

– Az új épületben lesz raktár a kovácsműhely szerszámainak, raktár a 
közmunkásoknak és a tűzoltóknak. És lesz egy majd’ 25 négyzetméteres 
közösségi helyiség is, így az olyan szervezetek, mint a polgárőrség is helyet 
kaphatnak nem kizárólagos használatra. A tervek készen vannak, jóváhagy-
ták. A kiírt pályázatot a Miksi és Miksi Kft. nyerte el, amelynek én nagyon 
örülök, hiszen lokálpatriótaként úgy vallom, a legjobb, ha dorozsmai mun-
kát helyi vállalkozás végez. A napokban a bontás is elkezdődött. A kitűzött 
határidő december elseje. 

– Ha már a lokálpatriotizmusnál tartunk: nyilvános a művelődési ház 
költségvetése? Azért kérdezem, mert bizonyos feladatokat helyieknek is ki lehetne 
adni, akik esetleg olcsóbban vállalnák a munkát. 

– Szeged honlapján tekinthető meg a város költségvetése, abban szerepel 
a művelődési házé is. Én személy szerint nem kívánok belefolyni minden 
egyes tétel átkutatásába. Beleszólnék, ha tudomást szereznék valamiféle 
rendellenességről. A szabálytalanságok felkutatására vannak hatóságok, én 
nem ellenőrzöm. Engem az érdekel, hogy működjön a rendszer. 

– Köszönöm az interjút. 
SOMOGYI GÁBOR 

II. Panem et circenses? 
 

A Dorozsmai Napló utóbbi, júliusi számában egyik írásában a cikkíró 
felveti a kérdést Dorozsma jelenlegi kulturális helyzetét firtatva: „ez a kultú-
ra?”, illetve: „…ki a vitapartner ebben?”. Majd a nyitott kérdés megválaszo-
lására inspirálja önkormányzati képviselőinket, nyitva hagyva a Dorozsmai 
Napló ezirányú igényét az olvasói levelek előtt is. 

Ezúttal Fábián József SZDSZ-es képviselő urat faggatom, mit szól a 
felvetéshez, hogyan reagálja az ominózus cikk tartalmát? 

– Egyetért-e a cikk címében megfogalmazott ókori latin mondással: 
„kenyeret és cirkuszt”? 

– Nem mindenben. Valószínű, hogy a „kenyeret”, mint ön érti: munka-
lehetőséget teremteni az embereknek, a téma önmagában terjedelmes volta 
miatt nem férne el e cikk égisze alatt. De talán igaza van. A „cirkusz” itt, a 
szórakoztatásként jelölve a hasznos kulturált időtöltés igénye, jogos. 

– E két igény, a képviselő által az objektív feltétel megvalósítása lehetőségé-
nek keresése módjában áll. A családi életet, a magánember egyéni életvitelének 
lehetőségeit nem tudja irányítani, de pozitív irányban befolyásolhatná fenti 
feltételek teljesítésével. 

– A kérdés akként fogalmazódik meg bennem, vissza tudunk-e térni 
korábbi évek gyakorlatához, amikor nagyobb csoportokat tudtunk megmoz-
gatni. Pl. a Bányai cukrászda által szervezett, de más rendezvényeken is. 
Érdektelenséget látok, kedvetlenséget, lapjukban igen keserű hangvételű 
kritikát. A meglévő kínálatot rendszeres bírálatok érik. Még nem is tudjuk, 
milyen lesz a műsor, mégis végtelenül kevés embert látok. Azt hittük példá-
ul, hogy egy Varga Miklós micsoda tömegeket fog idevonzani, még Szeged-
ről is, erre azt tapasztalom, mintha ő már egy „lejárt lemez” volna. Ha a 
nyugdíjasok nem lettek volna itt, állítom, 15 embernél többet nem lehetett 
volna megszámolni. Ezt nem én mondom, ismétlem: tapasztalom. Nem 
tudom, mi kellene. Egy biztos: pénz és pénz. A korábbi 800 000 Ft költség-
vetési keretből, melyet a kulturális célra mozgósítani tudunk 550 000 Ft 
maradt. A mostani Dolly Roll koncerten is kevesen voltak, kevesebben, 
mint elvártuk, a vélemények megoszlanak róluk, ezt én is hallom. Nem 
tudom, mit hozzunk, mit adjunk, mit finanszírozzunk, mert elhatalmaso-
dott a bírálat, a minden bírálata. Ez, megmondom, ahogy érzem, az önök 
újságjában is kezd eluralkodni. Meg lehet csinálni 8-10 emberes egyéni 
összejöveteleket, amelyeket ezek a kis csoportok maguk finanszíroznak, de 
többet, mást, nagyon nehéz. Nincsenek kezdeményezések, tessék kigondol-
ni, csinálni, támogatjuk, könyörgöm, de nem jön senki. Igen, mint ön is 
mondja, jól körbe vagyunk véve répa-, tarhonya-, rózsa-, kakaspörkölt-, 
spárga-, és ki tudja még milyen, környékbeli fesztiválokkal, de innen, IN-
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NEN miért nem jön valaki egy épkézláb ötlettel, Dorozsmáról. Fel kellene 
kutatni, nekünk mink van, nekünk is vannak értékeink, hagyományaink, 
miért nem teszi valaki ötletté, hozzá körítést tervez és beadja. Támogatjuk, 
ha csak nem eszement ötletekkel állnak ki. 

– Csupán a Művelődési Házra, annak vezetőjére, a mellette álló néhány 
emberre hagyni, mindent ők gondoljanak ki, túlzó elvárás, és mint hallik, már 
nincs nagy keletje sem. Miért nem lehetne hasonló, vagy ugyanilyen kvalitású, 
képzettségű embereknek beleszólásuk Dorozsmán a kulturális életbe, annak 
alakításába. Kellene pl. egy művelődésszervezői team, egy csoport, akiknek a 
véleményét, ötleteit a jelenlegi szervezők elfogadnák, amit nem a hatáskörükbe 
való beavatkozásként élnének meg. Ha a mostani ciklusban munkát végző 
személy(ek) ötleteivel, munkájával elégedetlenek az emberek, a jelenlegi színvo-
nalat leragadtnak, elavultnak, erőltetettnek érzik, s ezért nincs iránta „kereslet”, 
érdeklődés, mit lehet tenni? 

– Rossz iránynak tartanám, ezt nekünk kellene kitalálnunk, nem egy, a 
Város által kreált csoportnak. Tehát helyben kitalálni mi az, ami köré ren-
dezvényeket tudnánk szervezni, pl. nemzeti ünnepeink, a Dorozsmai napok 
programja, stb. Továbbra is azt tartom jó megoldásnak, mint ami más vá-
rosrészekben, pl. Gyálaréten, már működik – lóversennyel, kocsiversennyel, 
sok más, érdeklődésre számot tartó kínálattal – a vállalkozók keresik meg 
ötleteikkel a rendezőket. Saját maguknak is reklámot teremtve vonzanak 
programjaikkal tömegeket, persze ez nekik is bevételt teremt. Mint itt is volt 
korábban, mint említettem, Bányai által. De nemcsak őt kell mindig céloz-
ni, senki sem vállalja fel folytonosan a fejőstehén szerepét. 

– Összegezve: milyennek találja most Dorozsma kulturális életét? Kívána-
tosnak, elegendőnek, alkotónak? 

– Nos, járva-kelve hallom, tapasztalom, itt is, ott is felvetődik a kérdés: 
nem kellene-e egy „váltás”. Nem tudom, honnan veszik önök, hogy a Mű-
velődési Ház igazgatója nyugdíjas, ez így nem felel meg az igazságnak. Egy 
ciklust vezet végig, úgy gondolom, rutinosan végzi a dolgát. Ami a felvetett 
„team-et” illeti, ha összeáll a Részönkormányzati képviselői testület, a „több 
szem többet lát” elvén, új ötletekkel jöhetnek elő, itt lehetőség nyílik ezek 
megbeszélésére. Bár, aki abban a hiszemben van, hogy a Részönkormányzat 
bármilyen nagy volumenű dologban dönthet, nagy pénzek elosztása és 
„hová” osztása tekintetében döntési helyzetben van, az téved. Persze, elfo-
gadjuk, sőt messzemenően figyelembe veszzük a beterjesztéseket, munkálko-
dunk annak a Városnál való keresztülvitelében, néha makacsul, de sokszor 
egészen más, szükségszerűségek előtt kell meghajolnunk. Bárhogy szívünkön 
is viseljük, látva, hallva, személyesen tapasztalva, nálunk hol szorít a nadrág, 
mint most ez a témakör is, csak szívósan, kis lépésenként haladva tudunk 
eredményt elérni. Nézzünk szét: a kritizálók felé mondva, 30 éve várt átala-
kulások jöttek létre ebben a ciklusban, aminek még nincs is vége. Az infrast-
ruktúra fejlődése, körforgalom, a már kialakított busz körjárat és az egy-két 
hét múlva megvalósuló másik oldali busz körjárat, a dísztér, a templom 
díszkivilágítása, a csatornázás, a leaszfaltozott, már nem sáros-dagonyás 
utcák, mind Dorozsma fejlődésének bizonysága, s reméljük, a dorozsmai 
kultúra kérdése is egyszer méltó és igényelt helyére kerül. 

TÓTH GYÖRGY 

Fodor István és Dudás Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. házassági évfordulójuk alkalmából 
gratulál az egész család és a rokonság. 

Adalékok a kultúra meghatározásáhozAdalékok a kultúra meghatározásáhozAdalékok a kultúra meghatározásáhozAdalékok a kultúra meghatározásához    
A kultúra szabados értelmezései, szegmensei-

nek vagy szintjeinek hol szűkebb, hol tágabb 
meghatározásai állandó vita tárgya a társadalom-
tudományokban. Annyit tudunk, hogy több száz 
definíciót alkottak már róla. Egyes gondolkodók a 
társadalommal és a civilizációval azonos fogalom-
ként kezelik. Ezen elképzelésből világosan kitűnik: 
társadalom és kultúra oly szorosan összefüggő 
fogalmak, hogy a köznyelvi használatban is nagy-
jából egy időben tettek szert „kulcspozícióra”. 

A kultúráról Raymond Williams három dolgot 
állít. Egyrészt ez intellektuális, spirituális és eszté-
tikai fejlődés általános folyamata, másrészt az 
életnek egy meghatározott módja egy társadalmi 
csoport tekintetében, harmadrészt intellektuális és 
speciálisan művészi aktivitás gyakorlatai és ered-
ményei. Pufendorf kultúra alatt valamely nép 
„kifinomult életmódját és életfeltételeit” értette, 
ami viszont békés munkálkodás eredménye, s 
szerinte ez csak egységes államban lehetséges, 
melyet csupán civil társadalom biztosíthat.  

Az eddigiek alapján a kultúra általános fogal-
mát meghatározhatjuk egyrészt valamiféle olyan 
teremtő tevékenykedés felől, mely egyfajta belső 
viszonyulást és magatartást fejez ki, másrészt e 
tevékenységek objektivációi, tehát a vallás és az 
állam, a művészet, a tudomány, a nyelv, a jog stb. 
felől is. Azaz a kultúra fogalma magába foglal 
mindenfajta teremtő tevékenységet és azok ered-
ményeit, ekképp valamiféle értéket is. 

Általában négy kulturális tömböt különítenek 
el: a) magaskultúra, b) tömegkultúra (vagy popu-
láris kultúra és a hozzá kapcsolódó kultúripar), c) 
népi kultúra, d) szubkultúrák és ellenkultúrák. A 
közép-európai tradíció értelmezése alapján a kul-
túra egyenlő a magaskultúrával, így teszünk ná-
lunk is különbséget kultúra és civilizáció között. 

A középkorra az arisztokratikus-egyházi 
magaskultúra, valamint a paraszti közösségek népi 
kultúrájának kettőssége a jellemző. Amint viszont 
a városiasodás hatására nagy embertömegek duz-
zasztják fel az utcákat, a polgárivá váló magas-
kultúra mellett megjelennek a tömegkultúra fo-
gyasztói is. Az előző kánonja és esztétikája szem-
bekerül a „csőcselék” utóbbi harsány, ízléstelen 
világával: a 17. században olcsó regények, népszín-
művek, vásári mulatságok és látványosságok szóra-
koztatják a tömegeket. A 18. században már meg-
jelennek a kulturáltság és a műveletlenség közti 

differenciálás első jelei, melyek eleinte a szárma-
zásbeli különbségekre utaltak. Ezt jelzi a 19. szá-
zad elején az a változás, mely szerint a kor elitje 
már nem származásának, hanem műveltségének 
hangsúlyozásával határozta meg társadalmi hova-
tartozását. Ennek érthető velejárója lett, hogy 
egyrészt a társadalmat műveltekre és műveletle-
nekre osztották, másrészt viszont megjelent az 
igény a művelődés kiszélesítésére, szabaddá tételé-
re is. A tömegkultúra a 20. századra ténylegesen a 
tömegek kultúrájává válik, amely témáit gyakran a 
magaskultúra szférájából kölcsönzi, leegyszerűsíti, 
a műveletlenebbek számára érthetőbbé, emészthe-
tőbbé, és ami a legfontosabb, élvezhetővé teszi. A 
négy szegmens közül a szubkultúrák jelennek meg 
legutoljára: a domináns normák mellett élő, vala-
mint az azokat elutasító ellenkultúrák a II. világ-
háború után terjednek el (dadaizmus, irodalmi 
peremműfajok, például a fantasztikus irodalom). 

A szegmensek közti határvonalak korántsem 
élesek, sőt. Egyes kutatók a szegmensek közti 
széles határvonalak és a kultúraértelmezések ambi-
valenciája miatt hajlanak elutasítani ezt a felosz-
tást. Figyelembe kell azt is venni, hogy a tömeg-
kultúra kiemelt figyelemben részesült az utóbbi 
évtizedekben. A magaskultúra felől áradó „pánik”, 
az ezáltal megfogalmazott tömegkultúra-kritikák 
fő célja a „komoly”, vagyis magas művészet éles 
megkülönböztetése a kommersz értékmentestől és 
a „felhígulás” vagy „fellangyosodás” elkerülése. A 
magaskultúra eme értelmezés szerint arisztoteli-
ánus esztétikát közvetít – ez a katarzis, a személyi-
ségformáló erővel rendelkező sorsszerű esemény. 
A populáris kultúra ezzel szemben szennyezett, 
képtelen mély értékek közvetítésére. 

Sajátos paradoxon jellemzi továbbá a modern 
kultúrát. Tenbruck véleménye szerint a mai plura-
lizmus „a modern képzés- és kultúripar tartósüze-
mé”-nek, a kultúrintelligencia hivatásszerű bővíté-
sével és annak mindenütt a tömegmédiában való 
jelenlétének, s a politikai pártok állandó eszme-
alkotásának köszönhető, s nem egyszerűen társa-
dalmi mozgások, viszonyok következménye. A 
modern kultúrát jellemzi emellett egyrészt az 
egyes kultúrszféráknak egymáshoz képest való 
relativizálása, ami által az értékszempont az összes-
ségre esik – ez a vallás kitüntetett szerepének meg-
szűnte után vált lehetségessé –; másrészt a mulan-
dóság tudata, ennek megfelelően a haláltól való 

„beteges” irtózás, illetve a fiatalság eszményítése, 
az öregedés és az öreg kor háttérbe szorítása és 
tabutémának minősítése. A modern társadalmak-
ban az ember hasztalan szemtanú, aki figyeli az 
idő, idejének múlását. Az ember e környezetben 
unatkozni kezd. Az unalom passzív létközegbe 
száműzi, a televízión nevelkedik, mindenből töb-
bet és többet akar, mégpedig egyre könnyebben és 
gyorsabban. A Hankiss Elemér által „proletár rene-
szánsznak” nevezett kor középpontjában ugyan az 
ember áll, de az egy bezárt, selyemmel kibélelt 
aranykalitka lakója. 

 
További olvasmányok: 
 
Gombár Csaba–Hankiss Elemér: A kérdéses 

civilizáció. Helikon Kiadó, 2000. 

Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz. Helikon 

Kiadó, 1999. 

Richard Sennett: A közéleti ember bukása. 

Helikon Kiadó, 1998. 
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A dzsúdós nem ütA dzsúdós nem ütA dzsúdós nem ütA dzsúdós nem üt    
A 27 éves Csomor Benny nevét szinte min-

den ember ismeri itt Kiskundorozsmán, és a 
dzsúdósok között országszerte. 

– Mikor kerültél Kiskundorozsmára? 
– Egyéves koromban, a szüleim 1981-ben 

költöztek ide. 
– A cselgáncs és Szabó Miklós neve mit jelent 

számodra? 
– Cselgáncsozni 1987-ben kezdtem el, és első 

nagynevű edzőm Szabó Miklós volt, aki később az 
ausztrál dzsúdó csapat szövetségi kapitánya lett, 
profi labdarugó jelenleg is. A focival én is megpró-
bálkoztam, de egy Turkuban lezajlott dzsúdó 
verseny után úgy döntöttem, hogy inkább jegeljük 
a focit. Levezetésképpen az Első Beton kispályás 
csapatánál játszom, és itt dolgozom. A kevés időt, 
ami a sportra jut, a SZVSE cselgáncsosaival töl-
töm edzéssel és versenyzéssel. 

– Igen mozgalmas gyermekkorodról számolt be 
édesapád. Azt mondta, hogy 6-7 éves korodtól sportolsz. 

– Hát, az életemet valóban a sport tölti ki. 
Visszaemlékezve: hétfő, szerda, péntek dzsúdó-
edzés, kedd, csütörtök fociedzés, szombat, vasár-
nap versenymérkőzés. A fociban utánpótlás baj-
nokságot nyertünk a Kiskundorozsma csapatával, 
tagja lehettem a megyei utánpótlás válogatottnak. 
Közben a dzsúdóban is sikereket értem el. 

– Díjaid, érmeid? Kérek egy rövid felsorolást! 
– Junior korosztályban négyszeres magyar baj-

nok vagyok. Ebben a korosztályban lettem váloga-
tott. A bajnokság megnyerése után kb. másfél évre 
kaptam meg a magyar állampolgárságot. 

– Tanulsz jelenleg még? 
– 2004-ben végeztem a Budapesti Műszaki 

Egyetemen. Az Első Beton Kft-nél dolgozom mint 
főmérkök-helyettes. A következő hetekben Buda-
pestre költözöm. Egy fővárosi cégnél fogok dolgoz-
ni, ahol nagyobb lehetőségem lesz a bizonyításra. 

– Nagyon jó testfelépítésű vagy, látszik, hogy 
ügyelsz a kondíciódra, és testépítésre is gondot fordí-
tasz. Amikor egy éjszakai szórakozóhelyen a párod-
dal megjelensz, szokott-e lenni olyan helyzet, amikor 
kötekedő ember kezd el kóstolgatni? 

– Azzal kezdem, hogy a dzsúdó az a sport, ahol 
nem szabad ütni. A szórakozóhelyeken sokan ismer-
nek, mivel a biztonsági emberek közül sokan egykor 
csapattársaim voltak. Visszatérve a konfliktushelyzet 
kerüléséhez: elmondhatom, hogy eddig ritkán kö-
töttek belém, mert igyekeztem mindig barátságosan 
viselkedni. Azt az elvet vallom, hogy mindent meg 
lehet beszélni. Ha mégis verekedni kell, nem félek, 
de mondom, eddig ilyen még nem volt, és ha raj-
tam múlik, mindent megteszek, hogy ne is legyen. 

– Tudod mit, én sem teszek fel több provokatív 
kérdést, és ez legyen a zárómondata a beszélgetésünk-
nek, amit a végén mondtál. Egy nagyon szimpatikus, 
szeretnivaló fiatalembert ismertem meg a beszélgetés 
során, és azt kívánom, hogy az új munkakörben is 
érjen el sikereket és legyen egészséges az életben. 

MILITÁR MIKLÓS 

Jó tudni, hogy van ilyen!Jó tudni, hogy van ilyen!Jó tudni, hogy van ilyen!Jó tudni, hogy van ilyen!    

Szívkórházba kényszerültem. Az ottani bo-
nyodalmak után a Balatonfüredi szívkórház igaz-
gatója, Prof. Veress Gábor a három hét letelte 
után nem engedett semmilyen tömegközlekedési 
járműn utazni, csakis biztonságosan. Mikor ezt a 
lehetőséget felkínálta nekem, megfordult a fejem-
ben, hogy sokba kerülhet ez még nekem. Termé-
szetes volt számára, hogy a betegként rászorulónak 
ez jár a biztonságos hazaérkezés érdekében. 

Elérkezett a pillanat, augusztus 1. Becsoma-
golva ott álltam ágyam mellett várva sorsom ren-
dezésére. Mire benyitott egy negyvenéves körüli 
úr a nevemet szólítva, csomagomat megragadva 
kérte, menjek vele. Követtem őt, majd a kórház 
udvarán ott állt egy szép, csillogó mentőautó, 
rajta: Szent Kristóf Betegszállító Szolgálat, Zirc. 
Még négy beteget szállított Budapestre vizsgálatra. 
Budapestre érve elszállított mindenkit a saját 
helyére, rendelőintézetekbe, kórházakba. 

Ketten maradtunk – később előre ülhettem, 
és faggatni kezdtem: Hogyan működhet ilyen 
nagyszerűen e szolgálat. Mindezt az autó vezetőjé-
től, a fiatal, energikus Nagy Tibortól kérdeztem. 
Elmondta, hogy e szolgálat Zircen működik. 
Mindenhova szállítanak betegeket, még Európába 
is. Mindezt az OEP finanszírozza. 13-14 autóval 
dolgoznak, 25-30 emberrel. Van fekvő és beteg-
szállítás. Mindezt nyugodtan, derült arccal teszi. 
Arra a kérdésre, hogy ezt miért teszi, azt feleli, 

hogy jó segíteni, és hogy látja az arcokon a meg-
elégedést, az örömöt, neki ez is fizetség. Előző 
időszakában a kereskedelemben dolgozott, de 
ilyen közösségre vágyott, ahol megbecsülik, meg-
köszönik minden lépését a fizetés mellett. Soha 
nem fárad el, mert életben tartja a minden nap 
szépségét a mosoly, a sok-sok „köszönöm” szó. 

Felesége és két lánya várja minden este szere-
tettel, az a másik fizetség. A hobbija a kertészet és 
a kutyája, az a harmadik fizetség. Milyen boldog 
és megelégedett ember Tibor, jó volt látni. 

Terveiről is faggattam Tibort. Arra a válasz: 
„Tenni a dolgomat úgy, ahogy azt kell. Sikeresen 
célba érni minden beteggel. A kapcsolatot terem-
teni és megtartani a rászorultakkal. Ez az életem 
értelme.” (Ezt jó tudni!) 

Derűs arcú fiatalt láttam. Boldogat, amikor 
munkáját végezte. Van ilyen? Nem sok. 

Elbúcsúztunk, mikor otthonomba érkeztem. 
Kényelmesen utaztam, odafigyelt rám, ez fontos 
volt nekem. De sok ilyen figyelmes és pontos 
emberre lenne szükség, főleg az egészségügyben. 

Kért egy pohár hideg vizet, majd integetett a 
kocsijából. 

„Köszönöm, Tibor” – mondtam, és így vála-
szolt: „Ezt csak így lehet csinálni.” 

Viszontlátásra! 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Balatonfüredi AnnaBalatonfüredi AnnaBalatonfüredi AnnaBalatonfüredi Anna----bálon jártambálon jártambálon jártambálon jártam    
Abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 

részt vehettem személyesen a Füredi Anna-bál 
előkészületein, és láthattam a megválasztott Anna 
szépét a két udvarhölggyel. Mindezekről a Bál 
másnapján a város polgármesterével, dr. Bóka 
István főpolgármesterrel beszélgettem. Bemutatta 
a Bál szépeit Balatonfüred lakosainak. 

Július 26-án több száz néző gyűlt össze Bala-
tonfüreden a reformkori városrészben a 182. 
alkalommal megrendezett Anna-bál előkészülete-
in, hogy figyelemmel kísérjék a bál résztvevőinek 
hagyományos bevonulását. Az elegáns menet a 
Blaha Lujza utcán vonult fel az est színhelyére, az 
Anna Grand Hotelbe. 
A szívkórház elől jól 
láthattuk a felvonuló-
kat. A bál fővédnöke 
dr. Fodor Gábor kör-
nyezetvédelmi minisz-
ter volt. Mint mond-
ta, megtiszteltetésnek 
tartja, hogy részt vehet 
a csodálatos település 
patinás bálján. 

Szép felvonulást 
láttunk. Lovas huszá-
rok vezették fel a 
tavalyi Anna szépét és 
udvarhölgyeit, kiket 
parádés hintón vittek 
rendőri felvezetéssel. 
A város polgármestere 
Dr. Bóka István kö-
szöntötte a nézőket a 
szabadparkokban és a Duna TV csatornáján. E 
csatornán öt kontinens nézőit is köszöntötte. 

Az eseményen idén ötödik alkalommal adták 
át a Kiss Ernő díjat, melyet idén Zettwitz Sándor 
budapesti nagyvállalkozó kapott. 

Az Anna-bál nyitótáncait a Magyar Állami 

Operaház balettművészei adták elő a Mendels-
sohn Kamarazenekar kíséretében, majd elkezdő-
dött az ünnepi vacsora, melyen igazi ínyencsége-
ket kínált a vendégeknek a hotel konyhája. 

A tévéközvetítés miatt idén megváltozott a bál 
szépe szavazásának menete. A legszebbnek tartott 
tíz hölgyet egy szakmai zsűri választotta ki, a zsű-
riben Sebestyén Márta népdalénekes, Tunyogi 
Henriett balettművész, Kruppa Judit, a legelső 
Magyarország szépe második helyezettje, egykori 
Anna-báli udvarhölgy, Eperjes Károly színművész, 
Schiffer Miklós stílusszakértő és Apró Anna tava-
lyi bál szépe kapott helyet. 

A 182. Anna-bál szépe a siófoki Tóth Katinka 
Anna lett. Az első udvarhölgynek a balatonfüredi 
Szentesi Krisztinát, a harmadik legszebbnek pedig 
az aszófői Odor Benignát választották. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 
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CserkészCserkészCserkészCserkész----hittanos tábor Mórahalmonhittanos tábor Mórahalmonhittanos tábor Mórahalmonhittanos tábor Mórahalmon    
A már harmadik éve megrendezésre kerülő tábor eddigi legnagyobb 

létszámú közösségét alkotta meg. Több mint 40 gyerek vett részt ezen a 
kiránduláson a legkisebbektől a középiskolásokig. A gyerekek megtanultak 
együttműködni, vigyázni egymásra és a csapatjátékokban aktívan részt ven-
ni. 

A napok nagy részét a Mórahalmi Erzsébet gyógyfürdőben tölthettük el. 
A kicsiket 4-5 szülő felügyelte, míg a nagyobbak szabadon járhattak a fürdő 
területén. Az estéket az éneklésben, beszélgetésben gazdag tábortűz zárta. A 
gyerekek házakban aludtak, de a bátrabbak sátrakban töltötték az éjszakát. 

Az élménydús négy nap végére érve a szülőket vendégül látták a táborla-
kók. Vicces játékok és krumplis tarhonya várta őket. Nagy öröm volt az a 
meglepetés, hogy a házigazdánk, Nógrádi Zoltán polgármester úr jövőre is 
meghívott minket. Ez tökéletes befejezése volt a cserkész-hittanos tábornak. 

 
MIHÁLFFY EDIT ÉS HORVÁTH DÓRA 

� OLVASÓI LEVELEK 
 
Sok a kóbor eb 
 
Többek között a Bence utcai lakosok pana-

szolják, nincs nyugtuk a gazdátlan, kicsapott 
kutyáktól. Nappal nem lehet a kicsi gyerekeknek a 
ház előtt játszani, mert megtámadják őket. Éjjel 
nem lehet pihenni, ott csaholnak az ablak alatt. 

Sajnos egyre több a kicsapott, szerencsétlen 
állat. Tűrhetetlen ez az állapot, sürgős intézkedést 
várnak ez ügyben – mondták az arra élő lakosok. 

 
Az Alpári Gyula utca és az Adél köz közötti 

útszakasz még mindig nincs kijavítva. Lapunkba 
már többször is jeleztük a hibát, és ígéretet kap-
tunk, hogy ki lesz javítva. Várjuk… 

KALMÁRNÉ 
 
Köszönjük, hogy végre megcsinálták a járdát a 

piac bejáratáig a cukrászda felől. 
Az itt árulókkal szeretnénk kérni, hogy emel-

jék meg a piac szintjét is, mert így a legkisebb eső 
után is összegyűlik a mélyebb területen a víz, és 
pocsolyában, sárban kell állnunk. Jó lenne minél 
előbb erre megoldást találni. 

KÓNYÁNÉ 

���� KÉP&HANG 

Evan nem is Evan nem is Evan nem is Evan nem is 
Minden6óMinden6óMinden6óMinden6ó    

Azt olvastam, ez a világ legdrágább vígjátéka, 
pontosabban az Evan, a Minden6ó. Igen, van 
némi köze egy régebbi, hasonló című filmhez, de 
tényleg csak némi. Ha valami sikeresnek bizonyul, 
folytassuk, nyomjunk bele több pénzt, majd visz-
szahozza az árát. Nem jött be. Valaki megint 
kinyitotta a Bibliáját, a jó filmalapanyagok forrá-
sát, és már talált is egy új sztorit. Már nincs Jim 
Carrey, se Jennifer Aniston, még jó, hogy embe-
rek, így pótolhatók. Isten örök, így az alkotóknak 
szerencséjük volt, hogy legalább Morgan Freeman 
elvállalta a folytatást, így nem kellett elkezdeniük 
magyarázkodni, hogy Isten bármilyen alakot 
felvehet stb. 

És hogy ki Evan. Evan az az utálnivaló tévé-
bemondó az első részből, aki elvette a mi Bruce-
unk munkáját. Az őt játszó színész, Steve Carell 
pályája azóta felfelé ível, így nem tűnt első pillan-
tásra túl rossz ötletnek rá építeni a továbbiakban. 
Viccesnek vicces volt, de most hirtelen el kell 
kezdenünk szeretni, habár képviselőként sem lett 
kedvesebb figura, bár így hatalmas személyiségfej-
lődésen mehetett keresztül. És Evan tényleg nem 
mindenható, csak egy Noé-utánzat. Mintha a 
Télapuban már láthattuk volna egyszer-kétszer 
ahogy a negyvenes férfiből hetvenes öregember 
lesz két nap alatt. Evannek gondjai vannak, és 
cseppet sem élvezi, hogy Isten őt szúrta ki. Ara-
nyos, ahogy üldözik az állatok (a rendező látta 
Hitchcock Madarakját), szép a bárka, csak az volt 
a gond, hogy nem igazán kellett volna kiirtani a 
Földet a film végére egy újabb özönvízzel. Nem is 
tették. Teljesen kár volt tehát szegény elefántok-
nak átgyalogolni a fél világot, hogy megmenekül-
hessenek, hiszen itt nagyobb veszélyben voltak, 
mintha békésen tovább pancsoltak volna az ottho-
ni folyókban. 

Attól nem kell félnünk, hogy rekeszizomlázat 
kapunk, és az erőltetetten néhol elhelyezett erkölcsi 
tanulságokat sem fogjuk idézgetni egymásnak. Evan 
rendes ember lesz, a rosszfiú meglakol, az állatok 
meg boldogan élnek valamelyik állatkertben. Isten 

már valószínű-
leg nem szúr ki 
egy másik mel-
lékszerep lő t 
eljátszani Szo-
doma és Go-
morra pusztu-
lását. 

ZSÓFIA 

Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 

� KÖNYVEK KÖZT 

Paulo Coelho: A portobellói boszorkányPaulo Coelho: A portobellói boszorkányPaulo Coelho: A portobellói boszorkányPaulo Coelho: A portobellói boszorkány    

Néha elgondolkozom azon, hogyan láthatnak 
az emberek. A sok különböző élethelyzet, reakció 
alapján sokszor nem vagyok biztos abban, hogy ha 
ismeretlenül két ember rólam beszélne, akkor 
tudná, hogy ugyanarról a személyről van szó. Ez 
egy ilyen könyv akar lenni. 

Brutálisan meggyilkolnak egy nőt. Évekkel 
később valaki könyvet akar írni róla, ezért felku-
tatja azokat, akik kapcsolatban álltak vele. Úgy 
gondolja, csak akkor tarthatja magát távol, ha 
interjúkötetnek állítja össze szerkesztőként és nem 
íróként. Valahol tényleg ez lenne a lényeg, hogy 
mindenki úgy gondolja, ő ismeri legjobban a nőt. 
A könyvet mégis egy ember írta, és minden meg-
nyilatkozásból ugyanaz a kép jelenik meg előttem, 
nem az a rendkívül sokoldalú személy, ahogy az 
egyik ismerőse jellemezte – végül ő is maradt az 
általánosságnál. 

Mindenki, még az örökbefogadó szülei is a 
miszticizmus iránti rajongásáról beszélnek, a ha-
talmas kisugárzásáról, öntörvényűségéről, függet-
lenségéről. Minden bejegyzésben keserűség van, 
hiszen mindenki elvesztette, és mindenki meg 
akarta tartani, vitrinbe zárni, időnként nézegetni. 
Nincs különbség, hogy valaki szerette, vagy félt 
tőle, csalónak vagy istennőnek tartotta. Valójában 
azt hitték, hogy nem e világra való, mintha vélet-
lenül csöppent volna ide. És ez sem igaz, mert 
nagyon is ember volt, aki szerette, ha ráfigyelnek. 
Aki élvezte a manipulálást, ezért adja az író a 
szájába: „Senki nem tud manipulálni senkit. Egy 
kapcsolatban mindkét fél tudja, mit csinálnak, 
még akkor is, ha az egyikük utólag panaszkodik, 
hogy kihasználták.” 

Coelho szeret nőkről írni, nőként írni, de 
nem nő. Valahova magasabb szintre helyezi a nőt, 
még akkor is, amikor bűnösként ábrázolja regény-
alakjait. Nőként ez jó érzés – igen. Jó lenne, ha 
több férfi tekintene így ránk – persze. Ettől még 
nem lesznek hitelesek a női szereplők megnyilat-
kozásai. A könyvet ezzel együtt érdemes elolvasni, 
nincs benne annyi csavar, de ez nem hiszem, hogy 
most célja volt, inkább a nyilatkozók egymáshoz 
való viszonyának kibogozása érdekes. Sajnos a 
New Age egyre inkább érződik a regényen, egyre 
inkább elszállt, a tőle megszokott mély gondola-
tok sem adnak már annyi újdonságot, mint a 
korábbi könyveiben. Azért érdemes néha csak úgy 
valahol kinyitni, és egy találomra kiragadott gon-
dolatot körbejárni, vagy egyenesen vitatkozni vele, 
hiszen időnként ő is vitatkozik magával. 

Azt tanultam a könyvből, hogy mindenkinek 

meg kell találni azt a módszert, ami kikapcsolja, 
de értelemmel és boldogsággal tölti el az életét, és 
ha tudja, adja tovább, de ne várja, hogy másnak 
ugyanaz, ugyanúgy beválik. Csak induljon el az 
úton, hiszen utazóregény ez is, mint Coelho többi 
műve, csak utazni sokféleképp lehet. 

Nem hiszem, hogy azonosulni szeretnék a 
címszereplővel, nem szabad ilyenné válni. És ha 
rólam írnak könyvet, legyen nagyon ellentétes, 
vagy nagyon egységes, de ne akarjon többet bele-
magyarázni, mint aki voltam. 

ZSÓFIA 

EbédkihordásEbédkihordásEbédkihordásEbédkihordás    
A Családsegítő Házról közölt utóbbi cikkünk-

re reagálva egy olvasó masszív kosaras kerékpárt 
ajándékozott a családsegítőknek, amelynek hasz-
nálhatóvá tételében ifj. Simon Ferenc kerékpárja-
vító nyújtott segítséget. Reméljük az ebéd kihor-
dásánál ezzel csökkenthető a balesetveszély a szállí-
tás során. 

SZERK. 
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F igye lem!  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

Peugeot Boxer (12 m3) 
Ford Transit (9 m3) 
Lakókocsi (4-6 fı) 

 

Érd .: Kiskundorozsma, Balabás u. 5. 
Tel.: 06-30-310-8655 

Honlap : www.lobotrade.hu 

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 1.) 
dr. Bihari Lajos ügyvéd új szolgáltatása 
Dorozsmán, az Erzsébet utca 3. szám 

alatti alirodán minden hét csütörtökén 17 
órától és szombat 9 órától kihelyezett 

ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 

 

Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 

telefonszámokon lehet. 

Régebbi sírkertek lefedését 

mőkılappal, kémények átrakását, 

társasházak (panel) külsı feljáró 

lépcsı cseréjét, egyéb 

kımőves, mőköves munkálatok 

pontos, megbízható kivitelezését 

vállaljuk. 
 

Tel.: 62/266-826, 06 70 235-1931 

Személyi jövedelemadó-pótlást és 
javítást, adótanácsadást, folyószámla-
egyeztetést, ıstermelıi bevallások 
készítését és APEH-nél ügyintézést 
vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 
20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Kéz– és lábápolás, 
mőkörömépítés 

SPA Detox méregtelenítı 
kezelés 

 

Gyuris Mariann 
 

Bejelentkezés : 
06 20/580-8517 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. 

(Dorozsmán a Takarékkal szemben) 
 

Alkalmi csokrok, fali és asztali díszek, 
cserepes virágok. Koszorúk, sírcsokrok. 
(Dorozsmán ingyenes kiszállítással!) 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

Dr. Farkas Attila állatorvos rendelése 
átmenetileg a Jerney u. 6. sz. alá (ügyvédi 

iroda) költözött. 
A rendelı szolgáltatásai változatlanok. 

Mobil: 30 972-3016 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím : Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

 

(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 
 
 

0,7 Don Diego Tequila ............1430,- 
0,5 Prince dobozos sör............. 109,- 
250 ml Adrenalin energia ital...... 99,- 
1,5 l Cobra energia ital ............ 219,- 
3 l Persil gél........................2099,- 
0,75 borok széles választékban 199,-tól 

 

 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

 
Negyvennyolcas u. 94. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Nyitva tartás: 
Hétfıtıl péntekig 8-18 óráig 
Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 
Telefonok 400 Ft-tól 

 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

 Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, 
hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 

kiárusítása a készlet erejéig 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 

 

 
ANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVAT    

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgal-
mazásával, javításával, bizományos értékesítésével 
bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 

Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Homlokzati Hőszigetelő 

Rendszer 
 

–4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 

visszadolgozott): 1 015 Ft/m2 

– Műgyantás, vödrös 

vakolat: 323 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 

2007. augusztus 20-tól 

a készlet erejéig! 

Tel: 06 30/547-6854 

Tel/Fax:06 62/310-946 

Ingyenes házhozszállítás! 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 

piaccal szemben. 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestı-mázoló 

MOLNÁRMOLNÁRMOLNÁRMOLNÁR ANTALANTALANTALANTAL 
Telefonszám változás! 

06-20-560-7623 
Barátság u. 22. F. 1. 

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

MunkaruházatMunkaruházatMunkaruházatMunkaruházat----gyártás ésgyártás ésgyártás ésgyártás és    
----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: férfi és női munkaruha, 
cégeknek feliratozva is. 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 

Kötözés- és 
csomagolástechnikai 

szaküzlet 
6791 Szeged, 

Negyvennyolcas u. 24. 
 

Telefon/Fax: (62) 444-244 Mobil: 20/346-2021 
E-mail: naposagro@invitel.hu 

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17, Szo.: 7.30-12 
 

Növénytartó hálók, kertirácsok, kútszitaszövetek, 
csomagoló tömlık és klipszelıgép, mőanyag rekesz, 

hıszigetelı légpárnás fólia, talajtakaró szövet, 
halász-, sport– és védıhálók, szúnyoghálók, répa-, 
retek-, virágcsomózó texturáltraffia, bálakötözı 
zsinegek, paprika-, paradicsom-, uborkakötözı 

zsinegek, kenderzsinegek, raschel zsákok és hálók, 
mőanyag zsákok, ragasztószalagok, pántológép és 

szalag, mőanyag és kenderkötelek, gumiköt., 
redınyhevederek, reluxa zsinórok 
PVC ponyva és tartozékai 

PONYVAKÉSZÍTÉS 

Nyárbúcsúztató a Sári Tanyán! 
Szeptember 22-én egész napos zenés 

mulatság, lovaglás, kocsikázás ingyenesen! 
Birkapörkölt   Rostonsült 

Kemencében sült lángos, pogácsa 
Étkezésre jelentkezés: szeptember 19-ig 

1000 Ft/fı. 
Tel.: 06 30 439 3522, 06 30 365 1058. 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:  

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Tanfolyamok indulnak: 
Moped, tehergépjárm ő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezet ı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezet ı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezet ı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort kelt ı anyagok szállítása 
könny őgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

gyakorlási lehetıség számítógépen. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási és szerszámgépek 
javítása. 

Villanyszerelést vállalunk. 
Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennem ő asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Bels ı lépcs ık 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

� 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Augusztus 1-tıl szeptem-
ber 15-ig tanszervásár! 

Iskolatáskák 20%, minden 
más iskolaszer vásárlása 

esetén 10% engedmény! 
Minden 5000 Ft feletti iskolaszer 
vásárló sorsoláson vesz részt. 

I. helyezett: 6000 Ft 
II. helyezett: 4000 Ft 

III. helyezett 2000 Ft vásárlási utalványt nyer. 
Tel.: 460-306. 

Szeptember 3-tól 28-ig az üzlet H-P 
7.30-tól 17.30-ig, Szo. 8-12-ig tart nyitva. 

 Számítógépek, perifériák 
Értesítjük Tisztelt 
Partnereinket, hogy 

Szeged, Móra u. 38. alatt 
megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Mi már felkészültünk 
az ıszre! 

Töltse fel nálunk gyermekei 
ruhatárát! 

 
Kapható még: 

Autósülés, hordozó, babakocsi stb. 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Idıpont-egyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F Autóklinika 
 

→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkatrészek 
kedvezı áron!  

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

részesül. 

RÓZSA MEAT Bt. 
 

Továbbra is várom kedves 
vásárlóimat! 

Konyhakész sertés, marha, birka 
és füstölt árukkal. 

Elırendelést felveszek. 
Tel.: 30 488-0254 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és 

szellızıberendezés-szerelı és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hi rde tés f e l vé te l :  06  20  470 - 6587 ;  06  20  530 - 4514 .  

Gondoljon a meleg nyárra! 

Szereltessen klímát 
otthonába! 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Veres Ferenc 
 

klímaberendezés-szerelı, gázvezeték– 
és készülékszerelı mester 

 

Mobil: 20/9858-029 

 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelı mellett) 

 

İszi áruk folyamatosan érkeznek! 
AVON tanácsadás.  
Tel.: 06 30/254-1440 

 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 
Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
AKCIÓ! Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) ára: 140 Ft/db 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, épít ı anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI  INGATLANKÖZVETÍT İ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT  PONT 

 

V É C SI N É T ÓT H A N N A 
I NGATLANKÖ ZVETÍT İ ,  ÉRTÉKBECSL İ ,  H ITELÜGYINTÉZ İ  

 

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

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körő ügyintézéssel, idıponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékrıl is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

Családi házak, társasházak, 
melléképületek építésének 

valamint bıvítések, átalakítások felelıs 
mőszaki vezetését, mőszaki ellenıri 

tevékenységét vállalom. 
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!    
 

Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5----ttttıl l l l minden szerdán a nálunk 
készült termékekbıl (sütemény, pizza) 

20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt adunk. 
A pizzériában rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk. Az ételválaszték 
megbeszélés szerint történik, a desszert a 

cukrászda ajándéka. 
Kínálatunkat alkoholos és 

alkoholmentes koktélokkal bıvítettük. 
Minden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sok    

szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!    
BÁNYAI CUKRÁSZDA ÉS PIZZÉRIA 

Tel.: 62/461-023 


