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� HAVI GONDOLAT 

Nem hinnéd, hogy mi mindent el lehet felejteni. Nagy áldás ez, és pokoli nyomorúság. 
(Erich Maria Remarque) 

Emlékezés...Emlékezés...Emlékezés...Emlékezés...    
November havában kopogtat az emlékezés. 

Ilyenkor talán a templomtorony harangjának 
csendülése is élesebben váj utat fülünkbe. 
A szomorúság feneketlen kútjából magunkhoz 
merítünk és méltóan viselkedünk a bánatban. 

Koszorút, virágot viszünk a temetőbe, rendbe 
tesszük elhunyt szeretteink nyughelyét. 
Benső csendet teremtve lelkünkben, 
szeretetet érezve gondolunk reájuk. 

Emlékezve megállunk, sírhantjuk előtt, 
gyertyát gyújtunk értük. 
Emelt fővel, büszkén gondolunk azokra a  
Magyar Hősökre is, akik küzdelemben értünk 

mentek el. 
A temető fényében ragyog az emlékezés. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

1956 és 20081956 és 20081956 és 20081956 és 2008    
Az 1956-os magyar forradalom és a köztársaság kikiáltásának 

emlékünnepsége Dorozsmán a mővelıdési ház nagytermében kezdı-
dött, ahol az intézmény igazgatója, Hajdú Géza köszöntötte a jelen-
lévıket. A gyakorlatilag teltház elıtt Dálnoky Zsóka színmővész 
verset szavalt, majd Fábián József önkormányzati képviselı mon-
dott ünnepi beszédet. A képviselı 52 éves távlatból vázolta fel a for-
radalomhoz vezetı politikai változásokat és a bolsevizmus azon hi-
báit, amelyet a magyar társadalom már nem volt hajlandó eltőrni. 
Az ünnepi mősor a Jerney János Általános Iskola 7. osztályos tanu-
lóinak a forradalmi idıket idézı elıadásával folytatódott. 

A koszorúzásra már a dísztéren került sor, koszorúztak: Szeged 
Önkormányzata nevében Tóth József és Fábián József önkormány-
zati képviselık és Papp István önkormányzati kirendeltség-vezetı; a 
Fidesz–MPP nevében Kohári Nándor képviselı és Atlasz Henrik, az 
egyházközség képviseletében Mádi György plébános, Illyés Zsolt 
káplán és ifj. Mihálffy Béla, a KDNP nevében Tímár Lajos, a Jerney 
János Általános Iskolától Lázár Zoltán igazgató és az iskola tanulói, 
valamint civil szervezetek és egyesületek képviselıi. 

Az elızı évektıl eltérıen, a hısökre megemlékezı hálaadó ünnepi 
szentmise délután fél hatkor kezdıdött a templomban, amely kereté-
ben az 56-os eseményekre és hısökre emlékezett Mádi György plébános 
a beszédében. A szentmise végén Márai Sándor Mennybıl az angyal 
címő verse hangzott el. Ifj. Mihálffy Béla Fekete István levelét olvasta 
fel. Ezt követıen a résztvevık mécsesekkel vonultak a kopjafához. 

SZABÓ LÁSZLÓ DEZSİ 

Október 23. (részlet) 
Egy bomba robbant a szívemben:  
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!  
Forró szívvel, és mit se várva  
Egy eszme indult el velünk.  
Az idı ısködébıl pattant,  
És telt vele a csillogó este:  
Ezrek és ezrek az utcákon,  
Nem lehet ráismerni Pestre.  
Az égen száz csillag hunyorgott,  
Lenézett egy-két vörös fényre;  
Csattant, kiáltott a jelszó:  
A rabságnak már legyen vége! 

Egy autó oldalán fityegtem,  
És alig hittem a szememnek:  
Rendır sehol, s házak tövébıl  
Asszonyok, lányok integetnek.  
„Ruszkik haza!” - dörren az orkán,  
„Sztálint ledöntjük!” dübörögtek;  
ömlött a nép, torok kiáltott,  
a jelszavak meg mennydörögtek  
Százfejő szörnyek mesévé váltak,  
A provokátort meg kikacagták.  
A szobor elıtt a nagy téren  
Régi világuk megtagadták.  
Kemény csapás volt mindazokra,  
Akik elıtt tapsoltak egykor!  
Álltak és néztek várakozva,  
Ezer és ezer, százezer sor. 

(1956. október 27.) 
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Novemberi programok a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban 
 
– Gryllus Vilmos zenés gyermekműsora  
Időpontja: november 13-án, csütörtökön, délelőtt 9 
és 11 órakor. Várjuk szeretettel 9 órától az óvodáso-
kat és 11 órától az alsó tagozatosokat! 
Belépődíj: 500 Ft/fő. 
 

– Mit tehetünk egészségünkért?  
A Nők Klubja szervezésében 
Előadó: Koncz Gabriella 
Időpontja: november 7-én délután 5 órától 
 

– „Hogyan szépítkezhetsz a mindennapokban”  
A Nők Klubja szervezésében 
Előadó: Koncz Gabriella 
Időpontja: november 21-én, pénteken délután 5 
órától 
 

– Hastánc tanfolyam 
Időpontja: minden kedden délután 6 órától 
 

– Kick-Box 
Időpontja: minden csütörtökön délután 4 órától  
Vezeti: Tóth László és Tóthné Majláth Klára 
 

– A dorozsmai disznótoros 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
Időpontja: november 17-én, hétfőn délután 4 órától 
 

– MÚLTIDÉZŐ – A NYUGAT 
Irodalmi Kávéház 
2008 a Nyugatosok éve. Megidézzük emléküket, 
szellemüket írásaik alapján.  
Közreműködik: a Dorozsmai Versmondók Baráti 
Köre. 
Időpontja: november 21-én, pénteken délután 5 
órától 
 

– Erzsébet- és Katalin-bál  
A Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub szervezésében 
Időpontja: november 24-én, hétfőn délután 4 órától 
A zenéről és a jó hangulatról gondoskodik: Balázsfi 
Lajos 
 

– Dorozsmai Kávéházi Esték 
„Forog már a dorozsmai szélmalom” – Válogatás 
Balogh Ferenc kisfilmjeiből: 
Forog már a dorozsmai szélmalom, Nádudvari feke-
te cserepek, Egy nap a kutyaiskolában, Hangszerké-
szítők, Gyékényszobrász, Repülőnap. A vetítés után 
a film készítőjével kötetlen beszélgetésre várjuk az 
érdeklődőket! 
A beszélgetést vezeti: Vass József 
Időpontja: november 28-án, pénteken délután 5 
órától 
 

– Kiállítás 
Barta András és tanítványai 
A kiállítást megnyitja: Göblyös Róbert, festőművész 
Időpontja: november 14-én, pénteken délután 5 
órától 
A kiállítás megtekinthető december 5-ig a művelő-
dési házban. 
 

– Számítógépes tanfolyam 
Újraindul a számítógépes tanfolyam!  
Várjuk szeretettel azokat a nyugdíjasokat, akik 
kellemes légkörben és jó hangulatban szeretnék 
megismerni a számítástechnika alapjait!  
Különös tekintettel az internet és az e-mail haszná-
latának elsajátítására, gyakorlására. 
Időpontja: november 3-tól minden kedden és csü-
törtökön 9-11 óráig. 
A tanfolyam összesen 24 órás. 
Részvételi díj: 4800 Ft. 
 
– Vásárok   
Időpontja: november 3-án 9-11-ig; 14-én 9-12-ig; 
19-én 9-12-ig és 26-án 9-12-ig. 

ImázskutatásImázskutatásImázskutatásImázskutatás    
A mórahalmi önkormányzat a város, a 

térség és Szeged lakóinak a véleményére 
kíváncsi Mórahalom fejlıdésével, jövıjével 
kapcsolatban, ezért imázskutatást végez. 
A felmérés során az önkormányzat megbí-
zottai a következı hetekben felkeresik és 
egy kérdıív kitöltésére kérik a térség né-
hány lakóját. A város által felkért és meg-
bízókártyával is rendelkezı személyek pár 
percet kérnek csak az önkéntes kitöltıktıl, 
akiknek együttmőködését két fürdıbelépı-
vel köszönik meg. 

Mise a kápolnábanMise a kápolnábanMise a kápolnábanMise a kápolnában    
A dorozsmai kolerajárványban elhuny-

tak emlékére épült, a fájdalmas Szőzanya 
tiszteletére szentelt fogadalmi kápolna 
felújítása elkészült. Ebbıl az alkalomból 
november 1-jén szombaton, Mindenszen-
tek napján reggel 9 órakor hálaadó ünnepi 
szentmise kerül bemutatásra a kápolná-
ban. A miseáldozatot felajánljuk az ado-
mányozókért, kivitelezıkért és a ligetben 
nyugvó elhunytakért. 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    

Zöldségakció Zöldségakció Zöldségakció Zöldségakció 
DorozsmánDorozsmánDorozsmánDorozsmán    

A Térségi Tükör és a Mórakert Szövet-
kezet zöldségakciója Nógrádi Zoltán or-
szággyőlési képviselı szervezésében. 

Az akció idıpontja: 2008. november 12. 
16 óra, helye: a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Ház udvara, a Kıbárány utca felıli parkoló. 

Bıvebb információt a Térségi Tükör 
november elsı hetében megjelenı számá-
ban lesz olvasható. Aki kedvezményes 
áron akar vásárolni, annak a Térségi Tü-
körben található kupont kell kitöltenie és 
a helyszínen leadnia. 

Képviselői fogadóóraKépviselői fogadóóraKépviselői fogadóóraKépviselői fogadóóra    
Képviselıi fogadóórát tart Nógrádi 

Zoltán, a térség országgyőlési képviselıje 
2008. november 12-én 18 órakor a Petıfi 
Sándor Mővelıdési Házban. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Bőncselekmény esetén a 107-es szám 

hívható. 
 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 (névtelenül is tehet beje-

lentést). 
 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30/621-6254. 
 

� Fábián József képviselı: 
06 30/535-0056. 

Biztonságos életkörülményekBiztonságos életkörülményekBiztonságos életkörülményekBiztonságos életkörülmények    
kialakítása a SZEM segítségévelkialakítása a SZEM segítségévelkialakítása a SZEM segítségévelkialakítása a SZEM segítségével    

Elızı számunkban bemutattuk a SZEM 
(Szomszédok Egymásért Mozgalom) lénye-
gét, szervezését, dorozsmai jelenlétét. Jelen 
számunkban konkrét segítséget szeretnénk 
nyújtani abban, hogy mire figyeljünk, mit 
tegyünk lakóközösségünk biztonsága érde-
kében, melyrıl bıvebben a SZEM Bőnmeg-
elızési Tájékoztatójában olvashatunk. 

A SZEM mozgalomban való részvétel 
nem változtatja meg a tagok életvitelét, a 
családok szuverenitását. A biztonságos 
életkörülmények kialakításában a közös-
ség összefogása jelenti a lényegi elemet. A 
saját és a környezetünkben élık személyi 
és tárgyi értékeinek védelme a közömbös-
ség megszőnésével az idegenekkel szembe-
ni egészséges bizalmatlansággal, környe-
zetünk rendezettségével és az egymásra 
való kölcsönös odafigyeléssel nagymérték-
ben növelhetı. Fontos szerepet kap a segít-
ség kérésének és nyújtásának lehetısége. 

A segítségkérés módszere lehet a házon 
belül kialakított helyi riasztórendszer-
hálózat (pánikriasztó-kapcsolóval). Így nem-
csak a bőncselekmény, de más esemény 
kapcsán is riasztani tudják egymást (pl. 
baleset, betegség, tőz stb.). Mindenki érez-
ze, hogy a közösség hasznos tagja, a mozga-
lomnak szüksége van rá. A mozgalom kul-
csa a lakóközösség együttmőködése, amely 
akadályozza a bőnözést és segítséget nyújt 
a bőncselekmények felderítésében! 

Gyanús körülmények esetén célszerő a 
SZEM aktivistákat vagy közvetlenül a pol-
gárıröket értesíteni. A tagok esetleg meg-
kérdezhetik a gyanús személytıl, hogy kit 
keres, illetve figyelmeztethetik, hogy a tevé-
kenységét észrevették és „szemmel tartják”. 

Gyanús körülménynek számítanak: 
– a lakókörnyezetben látszólag céltala-

nul, ıgyelgı személyek, 
– lakásokba becsengetı, ablakokon bele-

segetı, különbözı ürügyekkel bekéredzkedı 
személyek (legyünk egészségesen bizalmatla-
nok a házalókkal, utcai árusokkal szemben), 

– más lakásában, kertjében tartózkodó 
idegenek (ha tudjuk, hogy a tulajdonos 
nincs otthon), 

– az utcán feltőnıen lassan, többször 
elhaladó gépkocsi, 

– idegenek, akik a gépkocsik ajtaját 
próbálják felnyitni, 

– randalírozó, hangoskodó, kukákat, 
közlekedési táblákat rugdosó személyek, 

– járókelıket inzultáló, azokat megál-
lításra kényszerítı személyek, 

– gyermekintézményeknél, játszótere-
ken a gyerekekkel beszédbe elegyedı gya-
nús személyek. 

 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Tóth József: 
November 10. 17 óra, Petıfi Sándor 

Mővelıdési Ház; 
November 17. 17 óra, Bölcs utcai Csa-

ládsegítı Ház. 
 
Fábián József: 
November 12. 16 óra, Önkormányzati 

kirendeltség; 17.30, Jerney János Általá-
nos Iskola. 
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Lét, válság és forradalom 
 
Problémáink gyökere, hogy kimondott és leírt szavaink nem találkoznak a való-

sággal. Ami valóságként a szemünk elé terül, látszat csupán. A valóságkezelés így 
csupán látszatintézkedés lesz, a valóság megértése pedig szolipszista önáltatás. Saj-
nos a valóság nem úgy viselkedik, ahogyan mi azt elképzeljük és szeretnénk, hogy 
mőködne. Az illúziót az kelti bennünk, hogy nem teszünk különbséget látszat és 
valóság közt; nem is tehetünk, mert magunkból indulunk ki, kútfınkbıl merítünk 
mindent, mindig valamilyen pozícióban vagyunk, amikor a világot szemléljük. A 
világ pedig nem egy gömb, hogy mindenhonnét ugyanolyannak látszódjon. 

Az illúzió egyszerővé teszi a nem egyszerőt. Sémákba rendeli a világ bonyolult 
dolgait, ezzel nem csupán magyarázza, hanem elemi szintre egyszerősíti le a való-
ságban igen összetett összefüggéseket és jelenségeket. Azzal a hamis teljesítménnyel 
áll elı, hogy képes volt megoldani a gordiuszi csomót. Aki nem rendelkezik a „mögé 
látás” kritikai képességével, úgy érezheti, érti a világot, tájékozódni tud benne. A 
problémák ott kezdıdnek, amikor arcon csap a valóság. A jelenlegi kapitalista gazda-
sági válsága arra példa, hogyan tör át a lét a köré épített szellemi-ideológiai börtön-
falon. 

A sematizmus által kínált banális leegyszerősítést aknázzák ki az ideológiák. 
Mivel mindent végtelen egyszerővé téve magyaráznak, a legelmaradottabb népréte-
gek számára is érthetıvé válnak – azok számára, akik a legkönnyebben befolyásol-
hatók. Még az analfabéták is el tudnak kettıig számolni: az ideológiák ezért ellenté-
teket állítanak fel, és mindent a Jó és Rossz, a Mi és İk, a Barát és Ellenség rend-
szerében értelmeznek. Aki nem marxista, az „reakciós”, tehát fasiszta; aki antifasisz-
ta, az szükségszerően kommunista. Ezek az ideológiai felcímkézések mind arra vol-
tak jók, hogy már nyelvi szinten is uralják az emberek gondolkodásmódját. Ne feled-
jük azonban el, hogy az az állítás, miszerint Olaszország, Németország és Oroszor-
szág külön utakon jutott el a totalitarizmushoz, nem teljesen helytálló. Közhelynek 
számít már, hogy a fasizmus és a kommunizmus ugyanannak a totalitárius állapot-
nak a különbözı válfajai, amely az összes gazdasági tevékenység központi ellenırzé-
sébıl fakad. Amikor elıtérbe kerülnek a fasizmus és a kommunizmus rendkívül 
nagymértékő hasonlóságai, nyilvánvalóvá válik, hogy ezek az ideológiák nem ellen-
tétes pólusokat képviselnek. Max Eastman, Lenin régi barátja szerint a kommuniz-
mus „túlhajtott fasizmus”; vegyük észre, hogy Mussolini szocialista volt kezdetben. A 
fiatal szocialistákat ill. fasisztákat könnyen át lehetett csalogatni egymás táborába – 
érthetıen gyakran csaptak össze a mozgalmak egymással, versenyeztek az embere-
kért. Hitler 1941. februárjában azt mondta nyilvánosság elıtt, hogy a nemzetiszocia-
lizmus és a marxizmus alapvetıen azonosak. Ebben igaza volt. 

A sematizmus a demokráciákra is rányomja bélyegét. A hatalomnak, ismételten 
csak önmaga jellegébıl fakadóan, nem áll érdekében, hogy a társadalom tagjai auto-
nóm személyekké váljanak. A kollektivizmus erıszakkal társadalmiasít, tehát de-
individualizál: a kitőzött cél (a kommunizmus utópiája, az árja faj felemelkedése 
stb.) érdekében átlép az egyéneken, az egyetlen egyén a társadalom lesz. A demokrá-
cia is uralmi rend: ellenségeit abszolút rosszként, gonoszként tünteti fel, saját tetteit 
pedig megszépíti. Így válik a több mint 400 ezer áldozatot követelı drezdai bombázás 
vagy Japán atombombázása szükségszerővé, dicsı tetté. 

Jelenleg az 56-os események idealizálása, átromantizálása és nosztalgikus meg-
szépítése zajlik, mintegy válaszként arra a valós vagy vélt fenyegetésre, hogy az ak-
tuális hatalom átformálja a saját igényei szerint a múlt egyes eseményeit. Az akciót 
és a reakciót ugyanúgy a politika gerjeszti. Noha a történetírás évszázadok óta a 
politika és a hatalom után kullog, és nem mentes az adott kor hozzáállásától és a 
történészek szubjektivitásától sem, mégsem tőnik a földrıl elrugaszkodott, idealisz-
tikus elképzelésnek a múlt hiteles feltárása, amikor a fejekben – például 56-tal kap-
csolatban – fekete őr tátong. Legyen szó bármilyen államhatalomról – demokráciá-
ról, monarchiáról, kommunizmusról vagy fasizmusról – a hatalom önmagánál fogva 
saját szájízére alkalmazza a beszédtémákat, megszabja, mit szabad mondani, mit 
nem, mi tabutéma és mi nem az. 

Nem feltétlenül kellene október 23-át mindig politikusoknak magyaráznia ünne-
pi beszédekben. A politikus az politikus – az adott ideológia nyelvezete szólal meg 
belılük, amely jellegébıl fakadóan már torz tükröt tart a múlt elé. Nem sokszor lát-
hatók a híradásokban, hogy történészek vagy szociológusok vonulnának a pulpitus-
ra, mégpedig hiteles, szakmájukban elismert értelmiségiek, akiknek vannak is gon-
dolatai az adott témáról. Ünnepek során ehelyett sok gondolatszegény beszédet lehet 
hallani, amelyek nagy részét politikusok mondják. 

Ahhoz, hogy átlássunk a sematizmuson, elengedhetetlen, hogy tudjunk gondol-
kodni. A nyugati társadalmak jelenleg szenderegnek és nem gondolkodnak. Ez politi-
kai cél volt, amely látványosan meg is valósult. Jelenleg nem az ÁVH-val, az SS-szel 
vagy a nyilasokkal tartják kontroll alatt az embereket, hanem materiális és szellemi 
drogokkal: az ital, a kábítószer mellett a média, fıleg a vizuális média passzivizálja 
fizikailag és szellemileg a tömeges fogyasztóit. A nagyobb probléma nem a médiater-
mékek befogadásában van, hanem abban, hogy már nem igény, nem elvárás az ak-
tív, gondolkodó ingerfeldolgozás. Maga az inger nem szorul értelmezési erıfeszítésre. 
Felelıs döntéseket tudatlanokra bízni: felelıtlenség, ráadásul a tudatlanokat nem is 
tartják felelısnek tudatlanságukért. Tudásbeli hiányosságukat úgy akarják kompen-
zálni, hogy másra, magát szakértınek tituláló emberekre, fıleg politikusokra ha-
gyatkoznak. İk pedig mondják is a magukét: instant világnézetet kínálnak minden-
kinek, aki képtelen véleményét önállóan kialakítani. Lényegében ebben áll a politika 
érdekeltsége a minél butább társadalmak megvalósítására. 

SOMOGYI GÁBOR 

Újra kosz és zaj a piacon 
 

„Határidő nélküli„Határidő nélküli„Határidő nélküli„Határidő nélküli    
kötelezettség”kötelezettség”kötelezettség”kötelezettség”    

Mint azt a Délmagyarország hírül ad-
ta, a nagybani piac környékén lakó Patik 
Zoltán október 19-én hajnali fél háromra 
terepszemlére hívta Tóth József önkor-
mányzati képviselıt, Mihálffy Béla részön-
kormányzati képviselıt és a sajtó képvise-
lıit. Ezt követıen lapunkat is megkereste 
segítséget kérve. Patik szerint elviselhe-
tetlen megpróbáltatásokat jelentenek a 
piac közelében élık számára az ott tapasz-
talható körülmények. A hosszú órákat 
sorban álló kereskedık és termelı gazdák 
járatják a motort, úgy főtenek, ezzel 
szennyezve a környezetet. Sokan, mivel 
nincs mobilvécé, az utak mentén piszkol-
nak. A vevık kamionjait beengedik a piac-
ra, sokan köztük végighangoskodják a 
várakozási idıt. A sorban állók ezalatt az 
út szélén rakodnak és kereskednek, amely 
szintén zajjal jár. 

Tóth József az újságnak azt nyilatkoz-
ta, hogy rendeltetésszerőnek találta a piac 
mőködését. Mihálffy Béla szerint nem 
érdemes levágni az aranytojást tojó tyú-
kot, hiszen munkahelyeket és a helyi ter-
mények felvevıhelyét veszélyeztetnék. 
(Noha a környéken lakók nem a piacot 
kívánják bezáratni, hanem csupán meg-
rendszabályozásra kérik az illetékeseket. 
Érthetetlen, miért nem nyitják ki a piacot 
korábban. Növelni kellene a nyitva tartási 
idıt, amely csökkentené a torlódásokat.) 

Törökné Szántó Katalin, a Dorozsmai 
Nagybani Piac Kft. ügyvezetıje elmondta, 
a nonstop nyári nyitva tartást szeptember-
tıl váltó téli rend szerint reggel 4-kor nyit-
nak. Mivel rengeteg teherautó feltorlódott, 
a környékbeliek miatt éjfél után fokozato-
san minden nagy autót beengednek. 

Az igazgató azt elismerte, hogy az épí-
tési engedély zajszigetelı fal megépítésére 
is kötelezi ıket, de annak nincs határideje. 
Ez a „nesze semmi, fogd meg jól”, 
„kötelezve vagyunk is, meg nem is” már 
csak azért is elfogadhatatlan, mert az épí-
tési engedélyekben elıírt létesítési feltéte-
leket tételesen nem kötik határidıhöz. A 
határidı a létesítmény megvalósulása, 
mőszaki átadása vagy a használatba vételi 
eljárás, hiánypótlás idıpontja. A piac az 
önkormányzat által létrehozott gazdasági 
társaság, vezetıségében a tulajdonosok és 
az önkormányzat delegáltjai ülnek. Jogos-
nak tőnik az a kérdés, hogy a mőszaki 
átadás során a beruházó, ill. a mőszaki 
ellenır miért nem követelte meg az építési 
engedélyben foglaltak maradéktalan vég-
rehajtását? Ki és milyen érdekbıl döntött 
– költségkímélés?, vagy valami más? – a 
zajvédı támfal építésének elmaradásának 
ügyében? Errıl eddig nem beszélt senki. 
Miért nem veszi észre az önkormányzat, 
hogy a kialakult helyzet – a kedvezıtlen 
nyitva tartási idı – elsısorban az eladók-
nak, de a környékbelieknek sem szolgálja 
érdekét? Az eladók nem értik, olvashatjuk 
internetes fórumon is, hogy a jelentıs ár-
bevétellel rendelkezı kft. miért nem teszi 
meg ezt a nem túl nagy költségekkel járó 
lépést. Ki kiért van: a piac a kereskedele-
mért, vagy a kereskedelem a piacért? 

 
S. G.–T. L. 
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Egy óvodai tettlegesség margójáraEgy óvodai tettlegesség margójáraEgy óvodai tettlegesség margójáraEgy óvodai tettlegesség margójára    
Vegyük már végre észre, de mondjuk is 

ki: a társadalomnak van egy olyan rétege, 
amelynek jó része az általánosan elismert 
együttélési normáknak nem hajlandó ma-
gát alávetni. Kiváló érzékkel felismeri, 
hogy az emberek általában félnek az erı-
szaktól, az agressziótól. Ezért az ilyen 
módon fellépıkkel szemben meghátrálnak, 
átengedik a teret, akár saját kárukra is. 
Inkább szenvednek, feladják önbecsülésü-
ket, sokszor méltóságukat, sıt megfuta-
modnak, visszahúzódnak. Ennek a népcso-
porti rétegnek tagjai nagyon sikeresen 
alkalmazzák a megfélemlítési taktikát, jól 
tudva – megtapasztalva – hogy ezzel, és 
csakis ezzel hódíthatnak tért, szerezhet-
nek korlátlan érvényt akaratuknak. A 
meggyızés, a párbeszéd eszköztárában 
kizárólag az erı demonstrálása motivál, a 
szelíd rábeszélést, az érvelés módját nem 
is ismerik, nemhogy alkalmaznák. De nem 
is akarják megismerni. Így gyorsabb, rövi-
debb, egyszerőbb. „Ne nyavalyogj, üss oda, 
ordítsd le, létszám és hangerıfölény, erıfi-
togtatás, ez a lényeg”, vallják. Egyszerőbb 
elkezdeni lármázni, botrányt csapni, csa-
lád kiirtásával, agyonveréssel fenyegetni 
akárhol: orvosi rendelıben, bolti sorban 
állásnál, önkormányzati szociális irodá-
ban, a posta elıtt az asztalt verni, rugdos-
ni, köpködni, trágár hangon ordítozni. 
Tudják, hogy erre azonnal kimegy az asz-
szisztens, meghátrál az ügyintézı, azonnal 
nekik fizeti a postás a segélyt, hiába van-
nak sorban mások, elırébb súlyosabb bete-
gek, rászorultabbak. Csak hogy mielıbb 
szabaduljanak tılük, eleget tesznek nekik, 
meghajlanak az erıszakosok elıtt. Mindig 
és mindenütt, legeslegelıször csak ık, 
mert ha nem teszik meg a „nekik, de azon-
nal járó” bármit, lesz hát nemulass. Majd 
jót nevetve magyarázzák csimotáiknak: 
„Látod, így kell ezt, tanulj meg élni, nem 
kell ezeket sajnálni”. Egyszerő a kiindulási 
alap: „ezeknek van, neked nincs, el kell hát 
venni tıle” – tılünk. Meg: „látod, ezek fél-
nek tılünk, tehát ezt kell tenni és minden 
így a jó”. Ergo: a még hajlíthatónak, a jó 

iránt fogékonynak is ott áll a szülıi példa-
mutatás, mint követendı példakép. Rögzül 
benne az a korcs felfogás, hogy így a jó, ezt 
kell tenni, mert hiszen apám, anyám, a 
környezetem, mindenki körülöttem így 
tesz, így kell hát tennem nekem is. A leg-
szelídebb, legtoleránsabb figyelmeztetést 
azonnal csoportjuk, etnikumuk elleni tá-
madásnak titulálva azonnal elégtételt 
szereznek. Elégtételért, bocsánatkérésért 
kiáltanak. Mi pedig megadjuk, nekik, a 
szinte sérthetetleneknek. Tudomásul kel-
lene már venni végre, a törvény szava mit 
sem ér velük szemben, és valljuk be, esz-
közünk és központi akaratunk sincs a ká-
ros dolgok megszüntetésére. De akkor mi 
legyen? Erıszakra nem lehet erıszakkal 
válaszolni. Egy politikus egyszer, kérdé-
semre, mivel emelhetnénk magunkhoz e 
csoport kultúráját, miként lehetne normá-
lis emberi kapcsolatokkal rendelkezı, a 
társadalomba beilleszkedı egyéneket fa-

ragni belılük, a válasz rövid volt: sehogy, 
aztán mondott még egy találó jelzıt is 
emellé, miként minısíti ezt a réteget, ami 
nem illik ide. Bármilyen kormány van 
hatalmon, bármilyen módszert, humánus 
eszköz, milliárdos programok, projektek 
által, mint feneketlen zsákba gyömöszölt 
hiábavalóságot látunk a magunk adófo-
rintjaiból. 

Általános tapasztalat, hogy csakis 
egyetlen dolog van, ami meghátrálásra 
készteti viselkedésmódjukat, ami elıtt 
meghunyászkodnak, az pedig az erı alkal-
mazása. Az erısebb elıtt való behódolás és 
semmi más. De ki fogja ezt az erıt bemu-
tatni: ha nem a rendırség, akkor félı, hogy 
az önbíráskodók. Vagy történhet más is 
felszínes, semmivel nem törıdı, lehetne 
úgy is fogalmazni: tutyimutyi, Pató Pál 
uras társadalmunkban, ahol még az önvé-
delem eszközeivel sem lehet élni? 

TÓTH GYÖRGY 

Óvónőverés Dorozsmán 
 

Október elején a Délmagyarország és számos országos média hírül adta, hogy egy szegedi óvodában 
brutális támadás történt az egyik óvónő ellen. A gyanú szerint egy 35 éves édesanya, lánya és egy továb-
bi férfi családtagjuk október 1-jén szerdán délelőtt felkeresték a 48-as utcai óvodát, és az ott dolgozó 
egyik óvónőt inzultálták, megfenyegették, majd az ott dolgozók és a gyerekek szeme láttára tettleg is 
bántalmazták: haját húzták, fojtogatták, ütötték. 

A rendőrség adatai szerint az eset előzménye az volt, hogy délelőtt az óvónő szólt a 35 éves nő lá-
nyának, aki az öccsét vitte az óvodába, hogy ne késve hozza őt be, hiszen így a kisgyermek lemarad a 
reggeliről és a foglalkozások egy részéről is. Ezt a nővér sérelmezte, később családtagjaival visszament, 
és ebbéli nemtetszésüket ki is fejezték. Az esetnek 18 hároméves, az óvodába alig egy hónapja járó 
kisgyerek, és egy dajka volt a szemtanúja. 

„Amikor én beléptem a kiscsoportosok szobájába, a nő már ’csak’ üvöltözött. Nyomdafestéket nem 
tűrő szavakkal szidta az intézményt és a kolléganőt. Megfogtam a kezét, és megkértem, menjünk ki. 
Hallgatott rám, velem tartott. Az üvöltözést azonban nem hagyta abba, az öltözőben már ötven gyerek 
látta és hallotta. Kérlelésemre végre kimentek. Az asszony a kapuban még azt mondta: Mondja meg 
neki, hogy ne tegye ki az utcára a lábát, mert megölöm, megfojtom!” – nyilatkozta Peták Angéla. 

A rendőrök a bejelentést követően az óvodába siettek, és a megadott információk alapján az utcán 
elfogták a három személyt, akiket azonnal a rendőrkapitányságon előállítottak, majd gyanúsítotti kihallgatá-
sukat követően a rendőrség őrizetbe vette őket, ellenük közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és csopor-
tos garázdaság miatt büntetőeljárást indítottak, de a bíróság nem tartóztatta le a gyanúsítottakat. 

Az ügy országos felháborodást keltett, és mivel a gyanúsítottak a cigány kisebbséghez tartoznak, 
Kiskundorozsmára jött október 17-én a Magyar Gárda demonstrálni. 

Biztonságos életkörülmények kialakítása a SZEM segítségévelBiztonságos életkörülmények kialakítása a SZEM segítségévelBiztonságos életkörülmények kialakítása a SZEM segítségévelBiztonságos életkörülmények kialakítása a SZEM segítségével    

(Folytatás a 2. oldalról) 
 

Észlelt jogsértések esetén, mint az 
élet- és testi épség elleni bőncselekmé-
nyek, rongálás, vandalizmus, lopás, betö-
rés, rablás, gépkocsi feltörés, gyermekek 
molesztálása (mutogatás, gépkocsiba csá-
bítás, stb.), verekedés, garázdaság, testi 
sértés, baleset, drogterjesztés, az ingyenes 
általános segélyhívó (112) vagy a rendır-
ség ingyenes segélykérı telefonszámát 
lehet hívni (107). Semmiféleképpen sem 
ajánlatos egyedül közvetlenül beavatkozni. 
Lehetıség szerint maradjon a helyszínen, 
kísérje figyelemmel az eseményeket és 
igény szerint segítse az intézkedıket. 

A gyanús esetek és észlelt jogsértések 
esetén gyors segítséget akkor kaphat, ha 
az intézkedı szervek részére pontos, hatá-
rozott információt szolgáltat. 

Nagy segítséget nyújt, ha pontos, rész-
letes, határozott leírást ad a gyanúsított 
személyrıl, gépjármőrıl. 

Gyanúsított személy leírása: neme, 
kora, magassága, súlya, bırszíne, arcrész-
letek, szeme színe, formája, szemöldök 

alakja, színe, száj és ajkak, fül, orr nagysá-
ga és alakja, ráncok, telt, normál vagy 
beesett, bajusz, szakáll, hajviselet, hajszín, 
nyak, ádámcsutka, ruházata, különleges 
ismertetıjelei, tetoválás, sebhelyek, külön-
leges járás, sérült vagy hiányos testrész, 
beszéd, mit mondott a gyanúsított, a nála 
látott szerszám vagy fegyver leírása. 

Gépjármő leírása: szín, gyártmány, 
modell, rendszám, kocsiszekrény típus 
(zárt, nyitott, limuzin, kombi, egyéb), sérü-
lés, rozsdafolt, antenna, a lökhárítón, ko-
csiszekrényen lévı matricák, különleges 
jelzések, kabalák, kerék-dísztárcsa, me-
netirány. 

 
Vigyázat! Nem turisták, hanem utazó 

bőnözık! A nyugati EU-s országokból ki-
utasított románok nyugati rendszámú 
autókkal járják az országot és bőncselek-
ményeket követnek el. Gyanús körülmé-
nyek észlelése esetén hívják a rendırség 
107-es számát! Adjanak pontos személy– 
és gépkocsi-leírást! 

 
POLGÁRŐRSÉG 

„Orkok” Szegeden„Orkok” Szegeden„Orkok” Szegeden„Orkok” Szegeden    
Egy éve szőnt meg a Móra Ferenc Ál-

talános Iskola. A többségükben roma tanu-
lókat más szegedi iskolák fogadták be. 
Sokan sokfélét gondolnak a bezárt iskolá-
ról. Abban mindenki egyetért, hogy olyan 
tudást, amelyre jövıt alapozni lehetne, 
senki nem tudott ott szerezni. Nem vitás, 
hogy nehéz halmozottan hátrányos helyze-
tő gyereket tanítani, mert ilyenek is jártak 
a Mórába. A tanároknak legalább annyira 
nehéz lehetett, mint a diákoknak. A kedé-
lyeket nemrég a Délmagyarország egyik 
újságcikke borzolta fel, amely részleteket 
közölt néhány volt mórás tanár fórum-
hozzászólásaiból. Egy közösségépítı olda-
lon, nevükkel vállalva véleményüket, volt 
diákjaikat beszélték ki, többek közt anal-
fabéta orkoknak nevezve a kisebbségi ta-
nulókat. A hozzászólók állításuk szerint 
nem tudták, hogy a fórum publikus. 

A szegedi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke szerint el kellene bocsáta-
ni azokat a tanárokat, akik rasszista kije-
lentéseket tettek a fórumon. Az említett 
újság úgy tudja: az érintett iskolákban 
fegyelmi vizsgálatok indultak. 
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NyárbúcsúztatóNyárbúcsúztatóNyárbúcsúztatóNyárbúcsúztató    
a Sári Tanyána Sári Tanyána Sári Tanyána Sári Tanyán    

Szeptember 27-én autók suhantak el egy lovaskocsi mellett a kora reggeli 
órákban. A két lóerıvel vontatott kocsin foglalt helyet Szojkó Gyuri, a jármő 
tulajdonosa és vezetıje, Radics Bálint, aki fújta a magáét, valamint Röfi Peti 
ceremónia mester és az ütıhangszerek megszólaltatója.  

Kiskundorozsma központjába beérve Röfi Peti elszavalta spontán összeál-
lított mondanivalóját a Sári tanyán megrendezendı hagyományırzı, vidám, 
családias napról. Végigzenélték az utcákat, ahol itallal és süteménnyel ked-
veskedtek nekik. Közben a tanyára folyamatosan érkeztek a fızıverseny 
résztvevıi, és elfoglalták a számukra kijelölt helyeket. Tíz óra körül már ro-
tyogott a bográcsban a birka-, marha- és sertérpörkölt, és versenyen kívül a 
kemencés töltött káposzta. Errıl Szabó Kati és a Homokhát TV tudna áradoz-
ni, akiket Sári Éva és Sári Attila látott vendégül, megköszönve az egynapos 
rendezvényrıl készített tudósítást. Délután, a borongós idı ellenére, már kö-
zel 300 ember volt a rendezvényen. Láthatták Molnár László csikós bemutató-
ját. Köszönet a Sas Íjászat bemutatójának, ahol láthattuk, hogy van utánpót-
lása ennek a hagyománynak, hisz családostól, óvodás korú gyerekeikkel ér-
keztek és mutatták be az íjászat tudományát. 

A színpadon Röfi Peti nyomta a sódert, főszerezve mondanivalóját mosolyt 
fakasztó poénokkal, ehhez adott zenei aláfestést Radics Bálint szinti variáci-
ókkal. 

Farkas Dezsı megénekeltette a közönséget közismert magyar popdalok-
kal. Tetıfokára hágott a hangulat, amikor színpadra lépett a Hip-Hop Duo 
Szombathy Péter és Molnár Orsolya személyében. Csodálatos két tehetséget 
ismerhettünk meg. Olyan jól érezték magukat, hogy mősor után megsúgták, 
ide bármikor szívesen jönnek. A hangulat már csak akkor lett emelkedettebb, 
mikor megérkeztek a hılégballonosok. Itt szeretném megköszönni Horváth 
Anti (Tonipilot) barátomnak, aki csapatával vállalta a kedvezıtlen idıjárás 
ellenére a bemutatót. 

Délután 3 órakor átadásra kerültek a fızıverseny díjai. 
A zsőri tagjai volak: Újvári Mihály borlovagrend tulajdonosa, Farkas De-

zsı kiskundorozsmai hagyományırzı és Hajdú Géza mővelıdésiház-igazgató 
A díjazottak: 1.:Dudás Sándor (birkapörkölt kiskunosan), 2.:Farkas Antal 

(birkapörkölt zöldfőszeresen) és 3.: Szántó Gyızı (zúzapörkölt). 
Különdíjban részesült Militár Miklósné vegetáriánus ételével. 
Az esti órákban szabadfoglalkozású programok voltak. Újra megállapít-

hatjuk, hogy a Sári tanyán lehet esı, lehet szél, az emberek szívesen vesznek 
részt ilyen politikamentes rendezvényeken. Köszönet a támogatóknak: a Tap-
pancsnak, Újvári Mihány bortermelınek és családjának, Militár Miklósnak a 
kulturális mősor megszervezéséért, a Homokhát Tv-nek, a Dorozsmai Napló-
nak és a Rádió 88-nak a beharangozóért, és persze nem utolsósorban Sári 
Attilának és Évának. 

 
SÁRI ATTILA, SÁRI ÉVA, MILITÁR MIKLÓS 
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Egyházmegyei kiállításon jártamEgyházmegyei kiállításon jártamEgyházmegyei kiállításon jártamEgyházmegyei kiállításon jártam    
Még 1995-ben nyitotta meg Gyulai 

Endre megyéspüspök a Dóm tér 5. szám 
alatt az egyházmegyei múzeum állandó 
kiállítását. Kíváncsiságom vezetett oda, 
mely alkalommal Bartucz Katalin sajtóre-
ferens fogadott. 

Nagyvonalakban vázolta a kiállítás 
anyagát, de a részletes megtekintésre 
Gyuris Györgyné és Baloghné Tóth Mária 
teremıröknek adott át, hogy vezessenek 
végig a kiállított tárgyak között. 

Valamennyi kiállított tárgy Csongrád 
és Békés megyébıl származik. Évszázadok 
folyamán e tárgyak az egyház tulajdoná-
ban voltak. A kiállított tárgyak miseruhá-
kat, kegytárgyakat és szobrokat tartal-
maznak. 

A bejáratnál két angyal látható, de a 
teremben négy szobor van, amelyek a régi, 
Dömötör-templomból valók. Az üvegtáro-
lókban rituális tábori eszközöket látha-
tunk, misézésre használták a tábori szent-
ségtartókat. 

Láthattam egy 19. századi festményt: 
Mária megkoronázását ábrázolja, amelyet 
egy apáca festett. Látható még Veronika 
kendıje is. Középen kegytárgyak, misebort 
tartó kelyhek, szent ostyatartó látható. 
Több mint 100 éves egy ereklyetartó. Lát-
ható még Szent István király ujjperce. A 
kelyheket többnyire búza- és egyéb motí-
vumok díszítik. 

Az ezüst gyertyatartók Csanádpalo-
táról valók a 18. századból. Tömjénezı 
kelyhek (17–18. század) Dorozsmáról ke-
rültek ide. A kelyheken igen jól látszik a 
szılı, a búzakalász is – Jézus teste és vére. 
Azonosak a kegytárgyak, amelyek a táro-
lókban láthatók, más-más a kézimunká-

juk, más idıkbıl valók, és más stílusúak. 
Így van reneszánsz, barokk és montancia. 

Az utolsó tárolóban a négy evangélista 
és a háromkirályok láthatók. 

A miseruhák közt Mátyás király mise-
ruha, Szent Gellért miseruha – 15. századi 
tekinthetı meg. 

Német oltárdísz, ékes moszkvai hagy-
makupola alakú is szép látványt biztosít. 
A keresztelımedence 220 éves, Békés me-
gyébıl ered. 

A szobrok között van a Szent Rókus- 
szobor és a Szent Sebestyén-szobor is. Lát-
ható még Szent Teréz ereklyetartója 1767-
bıl. Egy csontdarabja látható középen. 

A miseruhák hegedőtok alakúak – 
különbözı országból származnak, kézzel 
készültek, arany és ezüstszállal hímezték, 
és gyöngyökkel, ékkövekkel díszítették. 
Magyar, olasz, osztrák származásúak. Van 
Szarvasról, Tápéról is belılük. 

A Krisztus szobor igazi ezüstszobor, a 
feltámadást jelképezi, Kiszomborról való. 

Szemet gyönyörködtetı Udvardi püs-
pök úr éremgyőjteménye, hagyatéka. 

Bıvebb információt a kiadványaik ad-
ják, mely levelezılapokon, összehajtható, 
szöveges, képes kiadványaikon, valamint 
könyv alakban is láthatnak-olvashatnak 
az érdeklıdık. 

A teremırök természetesen a teljesség 
igénye nélkül igyekeztek bemutatni a kiál-
lítás anyagát. Ezt azonban látni kell. Örök 
élményt nyújtó, szemet gyönyörködtetı 
kiállítást láthattam. Látogassák meg 
Önök is e gazdag kiállítást. Megismerhetik 
a régi korok ereklyéit, egyházi használati 
tárgyait. 

 

A Szentírás üzeneteA Szentírás üzeneteA Szentírás üzeneteA Szentírás üzenete    
Dr. Dégi István történész, festımővész, 

kiskundorozsmai születéső. Képzımővé-
szeti tanulmányokat szabadiskolán folyta-
tott. Mestere Szabó Miklós volt. Munkái 
több egyéni és csoportos kiállításon is sze-
repeltek. Több mint ötven éve foglalkozik 
grafikával, linómetszéssel, akvarell- illetve 
olajfestéssel. 

Képei lenyőgözıen káprázatosak! Né-
hány nagyobb olajkép mellett 20 kisebb, 
számomra meghatározhatatlan (vegyes?) 
technikával készült és címmel, illetve bib-
liai idézettel egyenként ellátott alkotás 
sorakozik. Egyértelmő a hitre alapozott, 

hosszú, tartalmas élet, melynek gyümölcse 
az itt látható kiállítás. 

Lukovics Gabriella áhítatos, átható 
énekszólójával, Rácz Gabriella a Zsidók-
hoz írt levél 11. fejezetébıl vett idézetek-
kel szerepelt a kiállítás-megnyitón, melyet 
Mádi György plébános úr közvetlen hang-
vétellel, saját szavaival nyitott meg, és 
ajánlotta a közönség érdeklıdésébe. 

A nyolc negatív bibliai eseményt tizen-
kettı pozitív ellensúlyozza. Az egyes képe-
ken áll az idı; pillanatnyi ábrázolás. De a 
képek és az események haladó és fejlıdı 
folyamat részei a Szentírás szerint. Az 

Nyitva tartás: hétfı szünnap, kedd-
vasárnap: 10-18 óráig, november 1-tıl 10-
16 óráig. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

egyes meghatározó színek hozzásegítenek 
a képek kiteljesedéséhez és a látogatók 
által feldolgozott alkotások megértéséhez. 

Mottóul és csalogatóul a következı 
bibliaidézetet választottam a Zsidókhoz írt 
levélbıl: „Hit által értjük meg… hogy ami 
látható, a láthatatlanból állott elı”. 

Ez teljességgel és valóságosan ráillik dr. 
Dégi István alkotásaira, melyek 2008. no-
vember 7-ig csodálhatók meg (a szó valódi 
értelmében!) a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Házban, annak nyitvatartási idejében. 

 
OLAJOS ÁGNES 
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OsztálytalálkozóOsztálytalálkozóOsztálytalálkozóOsztálytalálkozó    
Nagy ünnepség színhelye volt a Vadli-

ba vendéglı 2008. október 4-én. Negyven-
éves osztálytalálkozót tartott az 1967-68-
as tanévben végzett 8/B osztály, melynek 
osztályfınöke Tapody Zoltán. Az egykor jól 
összeforrt csapat ma is nagy lelkesedéssel 
üdvözölte egymást. A jelentés szerint a 34-
bıl 24 fı jelent meg. Azóta öten meghal-
tak, és öt fı valamely ok miatt nem jelent 
meg. 

A szervezés feladatát Német Kálmánné 
(Korom Katalin) és Kiss Kálmán látta el. 
A benépesült teremben zene csak halkan 
szólt. Az öt égı mécses jelezte, hogy öten 

az osztálytársak közül elhunytak. Rájuk is 
emlékeztek. 

A Vadliba étterem – Gyuris István 
csapata – kitett magáért. Libatál és egyéb 
ínyencségek sorakoztak az asztalon. Szin-
te az egész országba szétszóródott osztály-
társak ültek egymás mellett. 

A vacsora után beszélgettek, emlékez-
tek vagy 11 óráig. Az osztályból szinte 
mindenki továbbtanult. Pl. Csonka Csaba 
híres sebész osztálytársuk is jelen volt. A 
jól összekovácsolt csapatnak volt mirıl 
beszélniük. Az osztályban jellemzı volt, 
hogy mind szegény családból valók voltak. 

Kirándulásra és egyéb dolgokra a tár-
sadalmi munkából győjtött forintokat 
használták fel. Az emlegetett úttörıélet 
élményei, és a kirándulás örömeinek fel-
elevenítése színesítették az estét. 

Tapody Zoltán osztályfınököt is kö-
szöntötték nyolcvanéves születésnapján. A 
tanáraikról is megemlékeztek, akik közül 
már sajnos senki nem él. 

Abban maradtak, legközelebb öt év 
múlva találkoznak így együtt. 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás    

A Jerney János Általános Iskola épü-
letrekonstrukciós programja tovább folyta-
tódott az idén: Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint Fábián József 
önkormányzati képviselı hathatós anyagi 
támogatásának köszönhetıen mintegy 2,3 
millió Ft értékben történt meg a földszinti 
helyiségek ablakcseréje. 

A Raffai Erika tanárnı irányításával 
megvalósított európai uniós e-Twinning 
projekt bemutatására Brüsszelben, az 
Európa Parlamentben került sor: a 280 
ezer forintos utazási költséget Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, Fábián 
József és Tóth József önkormányzati képvi-
selık, a Szélmalom Kábeltévé Zrt., vala-
mint Mihálffy Béla biztosította a díjnyer-
tes diákcsapat számára. 

A dorozsmai magánszemélyek és vál-
lalkozók 2007. évi személyi jövedelemadó-
jának 1%-os felajánlásai 449 726 Ft-tal 
támogatták a Jerney János Kulturális és 
Oktatási Alapítványt: a fenti összeg a ki-

emelkedı tanulmányi, mővészeti- és sport-
verseny eredményeket elért tanulók juta-
lomkönyveinek megvásárlásához, oktatás-
technikai, informatikai, és sporteszköz 
beszerzésekhez, valamint a tanulók nyári 
honismereti táborozásához járult hozzá. 

Kosik Dénes felajánlásának köszönhe-
tıen az idei tanévben tíz halmozottan hát-
rányos helyzető tanuló számára válthat-
tunk színházbérletet (a többi hátrányos 
helyzető gyermek színházi élményhez 
jutását alapítványunk segítette). 

A dorozsmai gyerekek nevelésének-
oktatásának önzetlen anyagi támogatását 
a közvetlen köszönetnyilvánításon túl az 
iskola nevelıtestülete közvetetten, peda-
gógiai munkájával is igyekezett viszonoz-
ni: a kompetencia-alapú oktatás bevezeté-
sét célzó 18 millió Ft értékő európai uniós 
projektünk zárókonferenciáját követıen a 
szakmai koordinációt országosan irányító 
Educatio Kht. fımunkatársa, dr. Far-
kasné Juhász Krisztina írásban is kifejez-

te elismerését fejlesztı pedagóguscsapa-
tunknak. 

A halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók Jerney iskolai integrációját a dél-
alföldi régió programkoordinátora, Szőcs 
Norbert modellértékőnek minısítette. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a 
2007/2008-as tanévi sikeres központi felvé-
teli vizsgák révén a Jerney iskola egykori 
8. osztályos tanulóinak 90%-a az idén már 
érettségit adó középiskolai osztályban 
alapozza tovább jövıjét. 

Az iskola honlapján olvasható tavalyi 
tanévi kiemelkedıen eredményes verse-
nyeztetés az idén is folytatódni látszik: 
elızetes információk szerint az októberi 
eleji Bolyai Matematikai Csapatversenyen 
iskolánk hatodik, hetedik és nyolcadik 
évfolyamos csapata is Csongrád megye 
legjobb hat iskolája közé jutott (ezen belül 
a pontos helyezéseket a jövı heti ünnepé-
lyes díjkiosztón tudhatjuk meg). 

Az eredményességet segítı támogatá-
sukat nevelıtársaim és tanítványaink 
nevében is köszönve: 

LÁZÁR ZOLTÁN 
iskolaigazgató 
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Pusztaszeri alkotótáborPusztaszeri alkotótáborPusztaszeri alkotótáborPusztaszeri alkotótábor    

„Pusztaszer történelmi múltra tekint 
vissza. Minden magyar számára ugyanazt 
jelenti: honfoglalást, hazát, Árpád vezért, 
a hét törzset, törvényt, gyızelmet, küzdel-
meket.” 

„Nevezetessége, hazánk fennállásának 
ezeréves évfordulójára emelt Hétvezér 
emlékoszlop. Ötven méterre található az 
Alkotóház. Pusztabírók számára építette 
Kecskemét városa. 1987. július 4. óta mő-
ködik Alkotóházként.” 

Hangulatos, kellemes-idilli környezet-
ben, 2008. szeptember 29. és október 4. 
között közel húsz (fiatalabb)-idısebb alko-
tómővész jött össze, alkotva dolgozni: azaz 
meglátni a szépet és kifejezni azt. 

Reggel, korán érkeztem a zárókiállítás 
rendezvényére. Az esı bekergetett a ház-
ba, mely mintegy menedékül szolgált a 
csúf idı elıl. 

Meglepıdtem az elém táruló látvány-
tól. Az alkotók szállásául is szolgáló helyi-
ségekben a grillázs tojások, csipkék és 
egyéb remekmővek nem csak megcsodál-
hatóak voltak (késıbb meg is kóstolhattuk 
a grillázst), de készítésük rejtelmeibe is 
bekukkantást engedett Tóthné Rózsika 
néni. Aki több mint húsz esztendeje fogla-
latoskodik ezzel a cukrászati mőfajjal. 
Jelenleg már rendelésre nem, csak a csa-
lád számára „dolgozik”. 

A társalgóban és a lakószobákban a 
falakat elborítják az olaj-, akvarellfestmé-
nyek, grafikák, fényképek. Sıt még a gol-
gota is látható, mely sötét tónusú ugyan, 
de a figurák jól kivehetık, az események 
megkapó ábrázolása elmélyült hitrıl és 
alapos mővészeti – történelmi felkészült-
ségrıl tanúskodik. Szenzációs, egyben 
lenyőgözı a képsorozat, melynek alkotója, 
Csonka János már nincs közöttünk. A 
Mővész Úr lett volna az alkotótábor mővé-
szeti vezetıje. 

Mivel a tábor a természet lágy ölén 
volt megtartva, a zárókiállítás is kis bök-
kenıvel szintén – sátorponyva alatt. 

„A zöld tárlat” címet is kaphatná a 
kiállítás, a felhasznált színek, a természet 
árnyalatainak megörökítése okán. A kör-
nyék ábrázolása, portrék a fıbb témák. De 
természetesen különlegességek is akadtak, 
mint egy hegedő vagy egy „megörökí-
tett” (csak épp rászállott a festményre!) 
légy vagy a férfitenyér tartotta gyermek. 

A tárlaton beszédet, illetve véleményt 
mondott – nyilvánított mindenki, akinek a 
tárlatban, a tábor eredményes mőködésé-
ben „benne volt a keze”. Például Szombat-
helyi Árpád mővészeti vezetı tanár is. 

Mottóul a következı versidézetet vá-
lasztottam, melyet a tárlat, a kiállított 
képek ihlettek meg bennem: 

„Bíbor színő ló vágtat, 
s láttat ezernyi csillagot. 
Valóság volt a tárlat, 
s nem hamisan csillogott.” 
 

OLAJOS ÁGNES 
 
Bár a csapadékos, hővös (rusnya) idıjá-

rás csúnyán elbánt a látogatókkal, de a 
kiállítási sátor így is megtelt érdeklıdı 
látogatókkal. Egy fiatal népzenész hölgy 
citerajátékával remek hangulatot terem-
tett, s még a közönséget is megénekeltette. 
Különbözı népmővészek, köztük egy csuhé-
készítı is bemutatót tartott fortélyokból, 
kész termékekbıl, és beszélt alkotásairól is. 

Olimpiai vetélkedő V. fordulóOlimpiai vetélkedő V. fordulóOlimpiai vetélkedő V. fordulóOlimpiai vetélkedő V. forduló    
(október)(október)(október)(október)    

1. Ezen az olimpián szerepelt elıször a jégtánc: 
 
……  (év) ……………… (helyszín) 
 
2. Az İ tiszteletükre, a sportág népszerősítéséért végzett munkájukat is-

merte el a NOB ezzel a gesztussal. 
 
Kik ık: …………………………… , …………………………… 
 
3. Szovjet mőkorcsolyázónı, két férfi mellett is olimpiai bajnok lett. 
 
Ki ı? ………………………………… 
Párja 1. ……………………………… 2. ……………………………… 
 
4. Kakukktojás keresı. A felsoroltak mind olimpiai bajnokok, de egy vala-

miért kilóg a sorból. Hegedős Csaba, Keresztes Lajos Kovács István, Növényi 
Norbert, Sike András. 

 
Ki ı, és miért kakukktojás? …………………………………………… 
 
5. Kakukktojás keresı. A felsoroltak mind olimpiai bajnokok, de egy vala-

miért kilóg a sorból. Armin Hary, Carl Lewis, Edwin Moses, Usaian Bolt, Eddie 
Tolan. 

 
Ki ı, és miért kakukktojás? …………………………………………… 
 
6. A világ uralkodóházaiból is kikerült néhány olimpiai érmes sportoló. 

Soroljon fel hármat. 
 
……………………… (név) ………………… ( ország) ……………… (sportág) 
……………………… (név) ………………… ( ország) ……………… (sportág) 
……………………… (név) ………………… ( ország) ……………… (sportág) 
 
7. Szívet cserél, ki hazát cserél… tartja a régi mondás. Több sportoló nem 

csak egy ország számára szerzett olimpiai érmet. Soroljon fel hármat. 
 
………………………… (név) ……………… (ország 1.) 
………………… (ország 2.) ……………… (sportág) 
………………………… (név) ……………… (ország 1.) 
………………… (ország 2.) ……………… (sportág) 
………………………… (név) ……………… (ország 1.) 
…………………… (ország 2.) ……………… (sportág) 
 
8. A „gyengébb” nem képviselıi is az olimpiák hısei.  
A meghatározás után kérem a nevét, sportágát, és érmei számát. 
 
a., İt nevezték a Repülı háziasszonynak 
 
……………………………… (név) ……………………………… (sportág) 
……………………………… (érmek) 
 
b., Negyvennégy esztendısen élete hetedik olimpiáján minden idık legnagyobb atlé-

tájaként búcsúzott a közönségtıl, Sydneyben. 
 
……………………………… (név) ……………………………… (sportág) 
……………………………… (érmek) 
 
c., 1998. szeptember 21-én, a Kalifornia állambeli Mission Veijóban 38 éves korában 

hunyt el. Mindig megcsodálhattuk hatalmas, színes körmeit. 
……………………………… (név) ……………………………… (sportág) 
……………………………… (érmek) 
 
d., İ volt az elsı nıi olimpiai bajnok. 
……………………………… (név) ……………………………… (sportág) 
……………………………… (érmek) 
 
9. Emlékezetes csúcsok, eredmények dıltek meg olimpiákon, néhány emlé-

keztetıül: 
 
…………………… (név) ………………… (sportág). 890 cm …………………… (hol) 
…………………… (név) ………………… (sportág). 94,58 m …………………… (hol)  
…………………… (név) ………………… (sportág) 19,32 mp …………………… (hol) 
 
10. Kik ık? 
Izzy, Hodori, Misa, Beaver, Waldi, Olly, Syd, Cobi 
…………………………………………………………………………………………………… 



2008. október 31. 9. oldal 

Dorozsmáról az olimpiáraDorozsmáról az olimpiáraDorozsmáról az olimpiáraDorozsmáról az olimpiára    
Két hónappal ezelıtt, itt a Dorozsmai 

naplóban írtam meg véleményemet, a pe-
kingi olimpián részt vett magyar sportolók 
szereplésérıl. A cikkel kapcsolatban kere-
sett meg egy kedves hölgy, aki elmondta, 
hogy férje Pekingben járt az olimpia ide-
jén. 

Az, hogy kis hazámból, Kiskundorozs-
máról valaki élıben is szurkolhatott olim-
pikonjainknak, netán élıben láthatta az 
aranyérmek megszerzését, azonnal felkel-
tette érdeklıdésemet. Így hát meglátogat-
tam, és kértem, beszélgessünk élményei-
rıl, benyomásairól.  

Elsı kérdésemmel természetesen arról 
érdeklıdtem, hogyan érte ilyen megtisztel-
tetés, hogy részese lehetett a sportvilág 
legnagyobb ünnepének. 

– Köszönöm a megkeresést. Bárányos 
János vagyok, 16 éve dolgozok az Egon 
biztosítónál, kiemelkedı munkám jutalmá-
ul utazhattam ebben az évben Kínába. 

– Milyen élményekben volt részed az 
utazás során? 

– Pekingbe repülıvel jutottunk ki, 9 
órán keresztül utaztunk. A repülıtéren 
idegenvezetık fogadtak bennünket. Habár 
sok helyre nem tudtunk eljutni, mert elsı-
sorban az olimpiai játékokra utaztunk ide, 
mégis sikerült megmásznunk a kínai nagy 
falat, voltunk az Ízek Utcáján és Peking 
fıterén. Az Ízek Utcáján végigmenve azt 
tapasztalhattuk, hogy rengetegen esznek 
rovarokat, a skorpiótól kezdve a százlábú-
ig. Én is megkóstoltam egyet a sok bogár 
közül, olyan íze volt, mint a halnak. 

– Mi a véleményed az országról? 
– Pozitívan csalódtam abban a világ-

ban, ahová kerültünk. Csodálatos volt 
számomra az a kulturált viselkedés, az 
odafigyelés, amelyben a turistákat részesí-

tették. Az emberek 
nagyon barátságosak 
és segítıkészek, ha-
bár idegen nyelven 
nem nagyon értenek, 
mégis meg tudják 
különböztetni kiné-
zetük alapján az eu-
rópait az amerikai-
tól. 

A diktatúra jelei 
néha azért még szá-
munkra is láthatók 
voltak. Rengeteg 
megfigyelı, rendır és 
katona volt az utcá-
kon. A televízióban 
külföldi adást egyál-
talán nem lehet fog-
ni, és a belföldi adá-
sokat is cenzúrázzák. 
Nagy a fegyelem is: 
falakra firkálni ott is tilos és nem is lehet 
látni ilyeneket, és nagy a tisztaság is: nem 
szemetelnek, egy eldobott csikket sem 
lehet látni sehol. Mindenki tudta, mi a 
dolga és hol a helye. Tolongásnak, kapko-
dásnak és rohanásnak sem voltunk tanúi. 
A nyílt területek parkosítottak, kész virág-
pompában volt részünk, bár jártunk kicsit 
lepusztultabb városrészekben is. Van te-
hát ott is szegénység, de ügyesen eltakar-
ják. 

Utaztunk metróval, elektromos busszal 
és taxival is, nagyon modernek ezek a jár-
mővek és tiszták is, az emberek pedig 
udvariasak. Megcsodálhattuk belülrıl az 
olimpiai falut és az olimpiai stadiont. A 
méretek elképzelhetetlenül hatalmasak. 
Az ember nem lát minden nap ilyen lele-
ményes technológiai megoldásokat. 

Az árakra sem 
lehet panaszom: Kí-
na olcsó. 

– Milyen sport-
versenyeket láttál? 

– A sportverse-
nyek közül sikerült 
megnéznünk az öttu-
sa- és kajak-kenu-
versenyeket és a fut-
ball-, vízilabda- és 
k é z i l abda-mé rkı -
zéseket. Mindhárom 
magyar aranyérmes 
gyızelmet is élıben 
láttam. 

– Milyen volt az 
olimpia légköre? 

– Fantasztikus, 
szinte el sem hittem, 
hogy élıben láthatom 
az eseményeket. 

Lúdbıröztem attól a hangulattól, amikor a 
magyar gyızelem tiszteletére elhangzott a 
Himnusz. A szurkolótáborok barátkoztak, 
nyoma sem volt ellenségeskedésnek. A 
magyar sportolókkal személyesen is talál-
kozhattunk, a magyar kézilabdás lányok 
például elmondták, milyen sokat jelentett 
nekik a románokkal vívott mérkızésükön 
a szurkolásunk. Nagyon sok olyan dolgot 
láttunk, amelyet az itthoniak a televíziós 
közvetítések során nem. Egyébként min-
dig melegünk volt, a hımérséklet 35-40 
fok között ingadozott, borzasztó magas 
volt a páratartalom is, amely sportolóinkat 
is próbára tette. 

– Hogyan élted meg a magyar sportolók 
gyızelmének pillanatait? 

– Az edzık elmondták nekünk, nagyon 
szoros a mezıny, de sportolóink tudták, mi 
a dolguk. Óriási versenyben sikerült gyız-
nie Vajda Attilának kenu egyesben és 
Janics Natasának és Kovács Katalinnak a 
nıi kajak páros számban. Fantasztikus 
érzés volt, amikor célba értek, ez egy örök 
élmény minden szurkoló számára. Vízilab-
dás csapatunk gyızelme tovább tetézte 
örömünket. 

– A korábbi olimpiákhoz képest keve-
sebb érmet szereztünk. Mi lehet ennek az 
oka? 

– Errıl konkrétan ott nem hallottunk 
semmit. Mi azt láttuk, hogy minden edzı 
és versenyzı tudása legjavát adja. Persze 
nyerhettünk volna még sok más számban 
is, de szerintem a gyengébb szereplés spor-
tolóinkon kívül álló tényezık miatt követ-
kezett be. 

– Köszönöm az interjút. Kívánom, még 
sok ilyen nagyszerő élményben legyen ré-
szed! 

MIHÁLFFY BÉLA 

� OLVASÓI LEVELEK 

Bárcsak ilyen gyorsan menne mindenBárcsak ilyen gyorsan menne mindenBárcsak ilyen gyorsan menne mindenBárcsak ilyen gyorsan menne minden    
A közelünkben lévı buszmegállónál 

(Széchenyi utcai buszforduló) hétvégenként 
8-10 fiatal rendetlenkedik. Három héttel 
ezelıtt még a szokottnál is több szemét 
maradt utánuk. Beterítették a buszvárót, 
és a közelében levı szeméttárolót is körül-
dobálták dobozokkal, palackokkal. Két-
három napig „gyönyörködhettünk” ebben a 

látványban. Kedden vagy szerdán meg is 
jelent a plakát az üvegfalon: „Gyurcsány a 
hibás!” A szemetet csütörtökön elvitték. A 
plakátokat lekaparták, bár lehetséges, hogy 
nem azok, akik odatették. Stílszerőbb lett 
volna egy másik felirattal kicserélni, ezzel a 
szöveggel: „Köszönjük Gyurcsány úr, hogy 
intézkedett!”  VL 

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS! 
Számítógépek teljes körű javítása 

gyorsan, olcsón, ingyenes kiszállással, 
garanciával. Internet-megosztás. 

Új és használt készülékek forgalmazása 
régi beszámításával. 

Minden egyéb szórakoztató elektronikai 
eszköz javítása. 

Szekeres Árpád e. v. 
Telefon: 30/284-1228 (0-24 h) 

(hétvégén is) 
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Közlekedjünk!Közlekedjünk!Közlekedjünk!Közlekedjünk!    
Tisztelt Dorozsmai Lakosok! 
Mindnyájan közlekedünk. Ki gyalog, ki 

kerékpárral vagy más jármővel. De egyál-
talán nem mindegy, hogyan! Mára már 
megtanulhatta volna mindenki, hogy Kis-
kundorozsmán is vannak olyan területek, 
ahol 30 km-es sebességgel lehet közleked-
ni. Mindnyájunknak jó, hogy ezekben a 
lakókörzetekben nagyobb mozgástérrel 
rendelkeznek gyerekek, felnıttek. Nyugod-
tabban léphetünk ki az úttestre, hisz nem 
kell száguldozó autótól, motortól tartani, s 
biztonságosabban közlekedhetünk. Már, 
ha tehetnénk!! De nem így van! Még a mai 
napig sem tudják egyesek tudomásul ven-
ni, hogy ezen utcákban a közlekedés sza-
bályai szerint jobbkéz-szabály van! Ez 
ugyanis azt jelenti, hogy a jobbról érkezı 
jármőnek van szabad haladása. Miért nem 
lehet ezt tudomásul venni? A Bölcs utcá-
ban, az Orczy utcában közlekedve azt kell 
tapasztalnunk, hogy az itt közlekedık 
ezzel nincsenek tisztában (tisztelet a kivé-
telnek), pedig ezekre az utcákra is vonat-
kozik az elıírás. Nap, mint nap azzal kell 
szembenéznem, hogy ha nem lettem volna 
félénk, s nem lassan próbáltam volna be-
jutni ezekbe az utcákba, akkor már úgy 
lehet, kórházban elmélkedhetnék az el-
sıbbség kérdésérıl. Mármint arról, hogy 
mire mentem az elsıbbségemmel. 

Tisztelt közlekedık! Jól tudom, hogy 
valamikor ezen utcák elsıbbséget élveztek 
a betorkolló utcákkal szemben, de ez az 
idı elmúlt! Jó lenne, ha ez tudatosulna az 
ott közlekedıkben, a sebességkorlátozás 
tudomásul vételével egyetemben annak 
érdekében, hogy mindnyájan biztonságban 
érhessünk haza családtagjainkhoz. Vi-
gyázzunk egymásra! 

HARKAI JÁNOSNÉ 

� OLVASÓI LEVELEK 

„Képviselői ajándék a kórházi betegeknek”„Képviselői ajándék a kórházi betegeknek”„Képviselői ajándék a kórházi betegeknek”„Képviselői ajándék a kórházi betegeknek”    
A Szegedi Tükör 2008. szeptemberi 

számában olvashattuk „Képviselıi ajándék 
a kórházi betegeknek” cím alatt, hogy már 
megint mekkorát segített szegény, elesett, 
árva népén képviselınk, 
Tóth József úr. A képvise-
lı öt darab Grundig tele-
víziót vásárolt és ajándé-
kozott a városi kórház-
nak a saját képviselıi 
alapjából. Mindezt tette 
azért, mert nemrég a 
kórház betege volt, és 
úgy gondolja, tévézéssel 
javul a betegek komfort-
érzete, és jobban tudják 
tartani a kapcsolatot a 
külvilággal. 

Tóth képviselı úr! 
Ha legközelebb ajándé-
kozni támad kedve, hát 
tegye, de lehetıleg csak 
a saját pénzébıl! A 
képviselıknek van 
saját hatáskörébe utalt 
p é n z a l a p j u k 
(régebben, az 1994-
1998 közötti városve-
zetés alatt városrészi 
alapnak hívták), de azt illik a saját válasz-
tókerületükben elkölteni. Ez a pénz nem a 
képviselı úr zsebpénze, hanem az adófize-
tıké, a dorozsmai adófizetıké. Ezt jó lenne 

észbe vésni! Ha már annyira nem tudja a 
rábízott közpénzt értelmes dolgokra elköl-
teni, vegyen példát belvárosi képviselıtár-
sairól, akik tavasszal egynyári virágokat 
osztogattak a lakóknak, a díszesebb lakó-

környezet megte-
remtése érdekében. 
A képviselı ötlette-
lenségén talán a 
részönkormányzat 
tagjai is tudnának 
segíteni, ha megkér-
deznék ıket. Itt az 
ısz, a fásítás ideje, 
vajon ebbıl az összeg-
bıl (az öt TV ára) 
hány facsemetére 
tellett volna? Vagy: 
miért nem szereltet fel 
a dorozsmai oktatási 
intézmények bejáratá-
hoz, belsı folyosóihoz 
térfigyelı kamerákat? 
Talán könnyebb lenne 
azonosítani a pedagó-
gusverı cigányszülıket, 
de mint a felmérések 
bizonyítják, a kamerák 
visszatartó erıvel is 
bírnak… 

Tisztelettel, 
MUCSI LÁSZLÓ 

részönkormányzati képviselı 

„A mérkőzés elmarad”„A mérkőzés elmarad”„A mérkőzés elmarad”„A mérkőzés elmarad”    
Elmaradt a Sándorfalva–Kiskundo-

rozsma focimérkızés. A Csongrád megyei 
Labdarúgó Szövetség csapatunkat soroza-
tosan elmarasztaló döntései elleni tiltako-
zásul nem játszottuk le a Sándorfalva elle-
ni megyei I. osztályú rangadónkat. Dönté-
sünk utolsó csepp volt a pohárban. Csatá-
raink (Bosánszky Mihály, Ottlik Roland) 
játékjogát a mérkızés elıtti kedden min-
den jogalap és indoklás nélkül fel-
függesztette a szövetség, és a mérkızés 

VálaszVálaszVálaszVálasz    
A felajánlásomat az a tény vezérelte, hogy nagyszámú dorozsmai (mint odatartozó) 

beteg veszi igénybe a kórház gyógyító szolgáltatásait. Amikor a sors úgy hozta, hogy 
bent kellett feküdnöm, öten voltunk dorozsmaiak azon az osztályon. A városrész lakói is 
ugyanúgy részesülhetnek ezek elınyeiben, ebben a hangulatos, családiasabb légkört 
biztosító szolgáltatásban. Unalmas napok kellemesebb eltöltését jól szolgálja. Több do-
rozsmai ember is jelezte, hogy jónak tartotta az ötletet, gratulált hozzá. Bár a példát 
több képviselı is követné. 

TÓTH JÓZSEF 
önkormányzati képviselı 

Egyesületünk közgyűlésérőlEgyesületünk közgyűlésérőlEgyesületünk közgyűlésérőlEgyesületünk közgyűléséről    
A Dorozsmai Napló Baráti Kör Vezetı-

sége az egyesület évi rendes közgyőlését 
2008. október 14-ére hívta össze. A vezetı-
ségi beszámolóból elhangzott, hogy a bará-
ti kör elmúlt évi mőködése, szervezete és 
gazdasági ügymenete kiegyensúlyozottan 
folyt. Taglétszáma 45 fıre növekedett. A 

2007. évben az NCA pályázaton az egyesü-
let eredményesen szerepelt, összesen 200 
ezer forint támogatást nyert el, amelyet 
korszerő számítástechnikai eszközök be-
szerzésére és nyomdaköltségre fordított. 
Ezen kívül Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kulturális pályázatán 

további 100 ezer forintot nyert, amelyet 
szintén nyomdaköltségekre fordított. A 
Vezetıség köszönetet mondott Somogyi 
Gábornak az újság szerkesztéséért, Tímár 
Lajosnak és Móra Mihálynénak a hirdetés-
szervezésért és a Dorozsmai Napló szer-
kesztıségi tagjainak tevékenységükért. 

levezetésére játékvezetınek azt a személyt 
jelölte ki, aki köztudomásul a sándorfalvi 
csapat házibírója. Elnökségünk, élén Kiss 
Antal elnök úrral mindent megtesz, hogy a 
dorozsmai futballt megvédje a külsı táma-
dásoktól és az irreálissá tett bajnokságban 
a csapat a legjobban szerepeljen. Remél-
jük, mire e sorok megjelennek, problémá-
ink már megoldódnak. 

 
VEZETŐSÉG 
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GONDOLATOK A MINDENNAPI ÉLETRİL 
 

ÉrtékekÉrtékekÉrtékekÉrtékek    
Mai világunkban nagyon sokszor meg-

feledkezünk az értékeinkrıl. Vagy ami 
még ennél is rosszabb: nem is törıdünk 
semmiféle értékrendszerrel, és csak a sa-
ját szabályainkban hiszünk. 

Senki sem él tehát értékek nélkül, min-
denkinek vannak szabályai, de nem biztos, 
hogy azok helyesek, nem biztos, hogy a 
helyes irányba vezetik az életünket. 

Az öntörvényőség sok erıt adhat, ha a 
túlélésrıl van szó egy ıserdıben, de a tár-
sadalomban, még ha néha úgy is tőnik, 
hogy egy állatkert, nem állják meg a he-
lyüket. Egyszerően nincsen jogunk felül 
emelni magunkat a meglévı törvényeken. 
Tudom, hogy csak álom az, hogy mindenki 
egyenlı elbírálás alá esik bizonyos helyze-
tekben, de mégis meg kell gondolnunk a 
dolgot. Miért gondolkodunk így? Miért 
nem hiszünk a társadalom szabályaiban? 
Miért rendül meg nap, mint nap a bizal-
munk a közösen felállított szabályokban? 
Talán azért, mert senki nem szerez ér-
vényt azoknak. A szabályokat betartani 
intelligencia kérdése. El kell jutni egy 
személyes szabadsághoz. Nem azt teszem, 
amit akarok, hanem azt akarom, amit 
megtehetek. Ez egy nagyon lényeges kér-
dés és kijelentés akkor, amikor értékekrıl 
beszélünk. 

Nagyon tág a fogalom: értékek. Mert 
nem az érték önmagában a fontos, hanem 
az is, amibıl, vagy akitıl származik. A 
dolgokat, amennyire lehet, mindig össze-
függéseiben kell szemlélni. Nem ragadha-
tok ki egy érzést az emberbıl, és nem ítél-
hetem meg belıle a természetét, az élet 
nem egy Zsiguli, hogy rá lehet jönni egy 
alkatrészbıl, hogy milyen autóról beszé-
lünk. Az élet és az értékek is bonyolultak 
és összetettek. 

Az értéket mindig hordozza valami 
vagy valaki. Egy filozófiai rendszer, egy 

vallás, egy társadalom. Mindig egy közös-
séghez tartozik, legyen az destruktív vagy 
konstruktív. Az érték persze nem csupán 
csak attól érték, mert sokan gondolják 
annak, az érték, ha önmagában jó akkor is 
érték, még ha azt kevesek tartják annak. 
A jó nem szavazás kérdése. 

Értékek: olyan egyénileg és közösen 
elfogadott normák, amelyek megtartják, 
segítik, védik az embert és a környezetét. 

Értékeink tehát olyanoknak kell, hogy 
legyenek, melyek védenek, amelyek óvnak 
és a jövıbe vezetnek mindenkit, még azo-
kat is, akik esetleg ki akarják vonni magu-
kat a közösen és egyénileg elfogadott nor-
mák alól. 

Hogyan lehet érvényt szerezni az érté-
keknek, vagy szabályoknak? Két módja 
van, persze kisarkítva. 1. Külsı hatás 
kényszerének engedve. 2. Belsı meggyızı-
désbıl. 

Külsı hatás kényszerének engedve: be 
lehet tartatni szabályokat úgy is, ha min-
den ember mellett áll egy rendır és min-
den lépésünket figyelve kiigazít, a jó 
irányba vezet. De ezt természetesen nem 
lehetne finanszírozni, így lehetetlen kivite-
lezni, meg persze kérdés, hogy a rendırö-
ket ki ellenırizné. 

És ott van a belsı motiváltság. Én eb-
ben hiszek. Ezért írtam, hogy intelligencia 
kell a szabályok és értékek betartásához. El 
kell jutni egy olyan szintre (ez nem diploma 
vagy iskolázottság kérdése), ahol tudjuk a 
szabályokat, egyetértünk velük, és önként 
vállalva azokat, azok szerint élünk. 

Sokan gondolkodnak el azon, hogy 
miért megy tönkre az életük, házasság, 
család, munkahely. Milyen értékrendet 
követünk, amikor házasságot kötünk, ami-
kor családot alapítunk, milyen norma sze-
rint dolgozunk, mi az, ami meghatározza 
életünk fontos döntéseit? 

Fontos dolog, hogy a pillanatot kell 
megélnünk, de helyesen. Nem lehet semmi 
sem jó, ha csak úgy megtörténik. Ha nin-
csen ott mellette az ember, aki átgondol-
tan megteszi azt, amit kell. Mire van ítélve 
az a házasság, amelyben szó sem esik el-
kötelezettségrıl? Milyen munkamorált 
eredményez, ha a munkások tudják, hogy 
lopniuk kell a cégtıl, mert a fınök nem 
hajlandó megfizetni a nekik kijáró bért? 
És még sorolhatnám, és persze önkritiká-
val is kell élnünk. 

Minden olyan dolog tönkremegy, amely 
nem egy rendezı elv szerint mőködik. Ér-
tékeink ezért fontosak, ismernünk kell 
azokat. 

Vannak olyan törvények és értékek, 
amelyek meg akarnak minket változtatni, 
nagyon sok olyan szabály van, amely saját 
gyengeségeinket, öntörvényőségünket 
támadja. Tudnunk kell valamit: nem attól 
vagyunk egyéniségek, hogy minden olyan 
dolgot igenlünk, amit nem szabad, és min-
denre nemet mondunk, amit kérnek tı-
lünk. Attól válunk egyéniségekké, ahogy 
felfedezzük értékeinket, megismerjük ön-
magunkat. Szabályaink, értékeink azokból 
a tapasztalatokból származnak, vagy azok-
ból kellene származniuk, amelyeket meg-
élve közlünk másoknak, hogy ık is része-
süljenek a megtapasztalt értékbıl. Értéke-
ink tehát közlések, a társadalom és egyé-
nek megélt tapasztalatok, amelyek arra 
hivatottak, hogy megkíméljenek minket a 
bukásoktól. 

Ne féljünk keresni értékeket. Nem a 
pénz és a hatalom az egyetlen érték. Meg-
rendülve tapasztaltam a győjtést, a közös 
összefogást, amikor mindannyian egy gye-
rek életéért küzdve pénzt adtunk. Ez tük-
rözi Dorozsma jóra való hajlamát. 

 
ILLYÉS ZSOLT 

KegyeletKegyeletKegyeletKegyelet    
Macska Ferenc honvéd mint bajtársai, 

a II. világháborúban elhunyt ismeretlen 
katonák, közös sírban nyugodtak addig a 
megrendítı pillanatig, amíg Angeli Sándor 
(akinek Macska Ferenc nagybátyja volt) 
felkutatta és azonosította rokonát. Méltó 

emléket állítva felújította a kiskundorozs-
mai temetıben található hısi halottak 
sírját és emléktáblát állított. Azóta is gon-
dozott a sír. Köszönet érte. 

Mádi György plébános 2008. november 
1-jén délután 14 órakor sírszentelés kere-
tében az említett, felújított katonasírt is 
megszenteli. Kérjük, hogy akinek II. világ-
háborúban elhunyt, ismeretlen nyughelyő 
katona elhunytja van, egy szál virággal 

rója le kegyeletét a 
II. világháborús hı-
sök (Macska Ferenc 
és bajtársai) felújí-
tott és szépen rendbe 
hozott sírjánál. 

Köszönettel tar-
tozom Nagymihály 
Istvánnak, aki eme 
információpontosí-
tásra, és a kegyelet 
egyik, ilyesformán le-
róható módjára fel-
hívta figyelmemet. 
 
 

OLAJOS ÁGNES 
 
 
 
Ismeretlen honvédek sírja a 
dorozsmai temetőben. 

ÁRNYÉKOLÓK: 
Redınyök, reluxák, 

szúnyoghálók garanciális 
szerelése, javítása. 

 

Tel.: 06 70/503-9709 

Megnyílt Sziksóstón 
a Mokka Étterem 

Házias ízek, menü, osztálytalálkozók 
és családi rendezvények 30 fıig. 

A 7F busz végállomásától 50 méterre. 
Nyitva tartás: 11-21-ig 

Telefon: Takácsné 06 30 8127440, 
Palócz Julianna 06 62 310-821 

Újságunk lapszámainak elektronikus 
változata letölthető a  

 
www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo  

címről! 
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Tények a digitális átállásról Tények a digitális átállásról Tények a digitális átállásról Tények a digitális átállásról –––– a Szélmalom Kábeltévé már teljes egészében „digitális” a Szélmalom Kábeltévé már teljes egészében „digitális” a Szélmalom Kábeltévé már teljes egészében „digitális” a Szélmalom Kábeltévé már teljes egészében „digitális”    

Mostanában elég sokat hallani a digi-
tális átállásról. Hogy pontosan mirıl is 
van szó, és miként érinti a lakosságot, 
annak jártunk utána. A digitális átállás 
kifejezés alatt a földi sugárzású mősorok 
digitalizálását kell érteni. Ez azt jelenti, 
hogy új, modernebb technológiával jobb 
minıségben lesz fogható ugyanaz a mősor, 
illetve a tervek szerint annál sokkal több, 
ingyenesen – hangoztatják nagy szeretet-
tel politikusaink. Eddig a tervek, és most 
lássuk a valóságot. 

A digitális átállás tulajdonképpen egy 
folyamat, a digitális adások 2011-ig párhu-
zamosan foghatók majd az analóg földi 
mősorokkal (m1, RTL Klub, TV2), majd 
ezek megszőnnek és már csak digitális 
adás lesz a levegıbıl elérhetı. A december-
ben induló digitális adásban az m1, m2, 
Duna TV, RTL Klub és a TV2 lesz ingye-
nesen elérhetı. Ezen kívül még a HírTV és 
az ATV is fogható lesz majd, de ezekért 
már fizetni kell. Több mősor megjelenése 
egyelıre nem várható, mivel az Antenna 
Hungária mindenkitıl pénzt kér, aki fel 
akar kerülni a digitális platformra, ezt 
pedig a TV csatornák nem tudják kigaz-
dálkodni. 

És akkor lássuk, hogyan vehetı a digi-
tális mősor. Kétféleképpen tudjuk a digi-
tális tévét otthonunkban megjelentetni. Az 
egyik, hogy veszünk egy készüléket (set-
top-boxot), ami a digitális jelet a régi té-
vénken jeleníti meg. Kell még hozzá egy 
tetıantenna is, mivel szobaantennával 
nem lesz fogható a mősor. A másik, hogy 
digitális tunerrel felszerelt új tévékészülé-
ket veszünk. Sokan már vettek is. İk fog-
nak a legnagyobbat csalódni, mivel ezek a 
készülékek, illetve amik ma a boltok polca-
in vannak, nem lesznek alkalmasak a digi-
tális mősorok vételére, mert az Antenna 
Hungária más technológiára voksolt, így 
nekik is kell a set-top-box. Érdemes tehát 
tévévásárlás elıtt tájékozódni. 

Utána jártunk annak is, hogy mi fog 
változni a kábeltévé elıfizetık esetében, 
hiszen a legtöbben így nézik a tévémősoro-
kat. Ballai Ferenctıl megtudtuk, hogy a 
kábeltévé elıfizetık esetében semmi sem 
változik. A kábeltévé a fejállomáson átkon-
vertálja a mősorokat, így azok továbbra is 
elérhetık lesznek az elıfizetıknek. Így lesz 
ez 2011 után is egészen addig, amíg ezt az 
elıfizetık igénylik. Ugyanakkor azt is 
megtudtuk, hogy már a teljes analóg kíná-

lat és további 20 csatorna digitálisan is 
fogható a kábelhálózaton. Ez természete-
sen sokkal jobb kép és hangminıséget és 
megbízhatóbb szolgáltatást jelent. Valószí-
nőleg ez is az oka, hogy az elıfizetık 15 
százaléka már digitálisan nézi a mősoro-
kat. 

A digitális szolgáltatások fejlesztésével 
párhuzamosan, a növekvı elıfizetıi igé-
nyeknek megfelelıen, az Internet-szolgál-
tatással kapcsolatos korszerősítés is folyik 
a kábelhálózaton. Az eddig használt koaxi-
ális kábelhálózat már nem képes kielégíte-
ni az elıfizetıi létszám egyre növekvı igé-
nyeit és kiküszöbölni az ebbıl fakadó sáv-
szélesség-csökkenést. Ennek korszerő 
megoldásaként üvegszálas optikai gerinc-
hálózat épül ki Kiskundorozsmán és az 
internet fejállomás kapacitása is a duplá-
jára nı. Mindezzel biztonságosabb és gyor-
sabb internetezés és még megbízhatóbb 
kábeltévé szolgáltatás áll majd az elıfize-
tık rendelkezésére. Mindez november hó-
napban kisebb szolgáltatási szünetekkel 
fog járni, azonban a fejlesztések eredmé-
nyét még hosszú ideig élvezhetik majd a 
Szélmalom Kábeltévé elıfizetıi. 
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Minıségi orosz barna- és fekete- 

SZÉN AKCIÓ! 
3400 Ft/q-tól. 

Főtıérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8% 
Csináljon olcsóbban, melegebbet ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

Tel/fax: 62/637-731 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés — 
centírozás — futómő-beállítás — 

fékhatásmérés és –javítás — olajcsere 
— mőszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%—40%! 

 
Nyitva: H-P: 7.30—17.00, Sz.: 8.00—12.30 
Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

A Déli-Farm Kft. 
kínálata: 

 

İszi árpa, zab, búza, triticale, lucerna és fő vetımagok 
illetve 

mőtrágyák széles választékban kaphatók, valamint villanypász-
torok és kiegészítıik, állatitatók, etetık, állattartási, állategész-
ségügyi eszközök, jelölık, lovas felszerelések, állatápoláshoz 
szükséges eszközök és szerek minden fajta haszonállatnak.  
Több mint 6000-féle termékcikk! Jöjjön el kisáruházunkba! 

 

Déli-Farm Kft. 

Szeged-Kiskundorozsma, Kettıshatári út 6. 
(nagybani zöldségpiac mellett) 

Telefon: 62-556-120, 556-130  

PAINTING—COLOR BT. Cím: Szeged, Bori M. u. 15. 
Tel.: 06 30/373-4319, 06 30/943-7588 

Fax: 62/314-009   E-mail: paintingcolor@hotmail.com 
Web: www.paintingcolor.segitek.hu 

 
Szolgáltatások: – Festés, szobafestés, mázolás 
 – Villanyszerelés 
 – Gipszkartonozás 
 – Burkolás 
 – Állványozás 
 – Homlokzati hıszigetelés 

İszi akció: a homlokzati hıszigetelés állványozása ingyenes! 

A N.O.SZ.F. mítoszaiA N.O.SZ.F. mítoszaiA N.O.SZ.F. mítoszaiA N.O.SZ.F. mítoszai    

Moszkvában tavaly október elején kiál-
lítás nyílt: „A forradalom mítoszai” cím-
mel. 

Az egykori Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomnak nevezett eseményrıl 
Szergej Mironyenkó, az állami levéltár 
igazgatója, a történelemtudományok dok-
tora elmondta: sajnos sem az 1917. februá-
ri, sem az októberi forradalom történetét 
nem írták még meg hitelesen. Semmi sem 
úgy történt, ahogy tanították. Nemcsak az 
Auróra cirkáló ágyúi nem dördültek el 
1917-ben, hanem a téli palotát sem ostro-
molták meg, és egy-egy fontos dolog úgy 
lett beállítva jó orosz szokás szerint elfer-
dítve, távol a valóságtól. A szovjet törté-
netírás azt tanította, hogy a békés munká-
sok és katonák a bolsevikok vezetésével 
tüntetve vonultak ki Petrovgrád utcáira az 
ideiglenes kormány ellen, amely vérbe 
fojtotta e békés tiltakozást. Valójában 
azonban a frontról szökött és a bolsevikok 
által felfegyverzett katonák konflisokra 
szerelt golyószórókkal járták a várost, és 
számtalan civilt sebesítettek meg. Lenin 
október végéig a Finn-öböl 
partján levı Razlivban buj-
kált, vagyis az októberi 
fordulat vezéralakja Lev 
Trockij lehetett. Trockij szep-
temberben a petrovgrádi 
munkás-paraszt tanács elnö-
ke lett, és a tanáccsal ı 
hívta életre a Katonai For-
radalmi Bizottságot (VRK), 
amelynek a fegyveres felke-
lés elıkészítése volt a fel-
adata. A tanácsnak Szmol-
níjban október 25-én tartott 
ülésén Trockij elnökölt, és 
„lángoló” beszédében jelen-

tette be, hogy az ideiglenes kormányt meg-
döntötték, a hatalom a tanács kezébe ke-
rült. Ekkor lépett a terembe Lenin, akinek 
Trockij rögtön átadta a szót. De azért nem 
szabad lekicsinyelni Lenin szerepét: ı volt 
a fegyveres hatalomátvétel legeltökéltebb, 
legtürelmetlenebb híve, mondta a törté-
nész Mirinyenkó. Szemtanúk forrásaiból 
tudja, hogy a katonák az oldalkapukon 
hatoltak be a palotába, és letartóztatták 

az ideiglenes kormány 
azon tagjait, akik még ott 
tartózkodtak. Az egy 
hónapja megnyílt kiállí-
táson elsı ízben szerepel-
nek Arcibusevnek az 
1917-es győlésen készült 
rajzai. Érdekes módon a 
bolsevikok vezetıi közül 
Sztálin egyiken sem sze-
repel, noha a szovjet tör-
ténettanítás évtizedeken 
át azt verte az emberek 
fejébe, hogy a forradalom 
két vezére Lenin és Sztá-
lin volt. Márpedig ha 

Sztálin nem szerepel Arcibusev rajzain, 
az valószínőleg azt jelenti, hogy nem 
volt ott az üléseken, és nem volt a forra-
dalom vezéralakjai között. Ezt támaszt-
ják alá K. Juon festményei is: a két egy-
más mellett bemutatott kép címe egy-
aránt: „Lenin felszólalása a Petroszovjet 
1917. október 25-i ülésén”. Az egyik 
1927-ben, a másik kilenc évvel késıbb 
keletkezett. Az elsın az elnökségben 
Lenin mellett Trockij, Lev Kamenyev és 
Alekszej Rikov látható. A másodikon, 
ami 1936-ban lett festve, a helyesbített 
változat látható: Lenin mellett Sztálin 
és legközelebbi két munkatársa: Vja-
cseszlov Molo-tov és Mrojszej Vlrickíj áll 
legelöl. 

Kíváncsian várom a százéves jubileumi 
megemlékezést, kiállítást. Lehet, hogy ad-
digra kiderül, Lenin ott sem volt a kormány 
megbuktatását ünneplı győlésen, meg a 
többi eseményen, mint ahogy az sem biztos, 
hogy Armstrong lépett a Holdra! 

 
 

MILITÁR MIKLÓS Trockij (forrás: Internet) 

VÁLTOZÁS!VÁLTOZÁS!VÁLTOZÁS!VÁLTOZÁS!    
Felhívjuk kedves látogatóink és olva-
sóink figyelmét, hogy a Somogyi-
könyvtár dorozsmai fiókkönyvtárának 
nyitva tartási ideje 2008. november 3-
tól megváltozik. Az új nyitva tartás: 

  délelőtt délután 

hétfő 9:30-12 13:00-18 

kedd 8:00-12 ZÁRVA 

szerda ZÁRVA 12:00-19 

csütörtök ZÁRVA 13:00-18 

péntek 9:30-12 13:00-18 

szombat ZÁRVA ZÁRVA 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn és szerdán 8-15 óráig, kedden és csütörtökön 
14-18 óráig, pénteken 8-12 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 
Telefonszámunk: 06-62-463-444. Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu. 

EGYÜTT HAVI 500 FORINTTAL OLCSÓBB! 
Ha Ön most rendel Kábelnetet, a kábeltévé szolgáltatás díjából havi 500 Ft díjkedvezményt kap 1 éven keresztül. 

Nincs még kábeltévéje? Ha most rendel, a kábeltévé díjából  
további 450 Ft kedvezményt kap, így már havi 1650 Ft-ért tévézhet! 

 

A kedvezményes havidíj a Kiskundorozsmán, Bordányban, Forráskúton, Zsombón és Sándorfalván igénybe vett 
kábeltévés és kábelinternetes szolgáltatásainkra vonatkozik. 

A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség „A kábelszolgáltatással Ön csak nyerhet!” szlogenő nyereményjátékában a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. kábeltévés vagy kábel-internetes szolgáltatással rendelkezı ügyfelei most sorsoláson vehetnek részt, amennyiben kitöltik 
a játékra való jelentkezési lapot és leadják azt az Ügyfélszolgálaton (6791 Szeged—Kiskundorozsma, Széksósi út 12.). 
Nincs más dolga tehát, mint rendelkezni kábeltévés elıfizetéssel nálunk, kitölteni a jelentkezési lapot és leadni azt az Ügyfélszolgálaton! 
A játékra a jelentkezési határidı: 2008. november 30. A sorsolás idıpontja: 2008. december 5. 

Váltson nagyobb csomagra most, és egyéves hőségnyilatkozat vállalásával kábeltévés 
havidíjából egy éven át 450 forintot elengedünk! Tájékozódjon kábeltévés csomagjaink 
kínálatáról honlapunkon: www.szelmalomktv.hu ! 

Fıdíj: 1 db SAMSUNG Full HD LCD tévékészülék (102 cm-es képátló) 

Élvezze kódolatlanul 2008. november 10. és 23. között az HBO mősorát, és ha tetszett, fizessen elı kedvezményesen a csatornára! 
Az HBO a TV5 helyén, az HBO Comedy a CNN International helyén és a Cinemax az RTL helyén lesz fogható a fenti idıszakban. 
 

HBO Pak (HBO + HBO2 + HBO Comedy) most csak havi 1500 forint! 
HBO MaxPak (HBO + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax + Cinemax2) most csak havi 2000 forint! 
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HÓDI PÉTER 

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 
Tőzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Cement, mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 

Telefon: 06 30/9723-016 
314-662 (rendelési idıben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védıoltások, mőtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. Állat-

gyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

STOPSTOPSTOPSTOP     
Autós iskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 
Tel.: 62/470-720 

www.stopautosiskola.hu 
OKÉV: 06-0109-06 

Ingyenes computeres szemvizsgálat 
(ha mi készítjük szemüvegét) 
SZKT vények felírása, beváltása 
Gyermek és felnött keretek –20%! 
Napszemüvegek –30%! 
 
Folyamatos lencse akciók! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

İszi-téli kínálatunkkal 
várjuk vásárlóinkat! 

Bébitıl a kamasz méretig 
nálunk mindent megtalál. 
Pólók, nadrágok, zoknik 

kedvezı áron! 
 

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

 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 20 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen be 
idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 

Jenı: Dorozsma régi életérıl címő kötete. 
Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügy-
félszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62/463-444). A kötet ára: 600 
forint. 

A Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria zártkörő 
rendezvények lebonyolítását vállalja 

25-30 fıig. 
Az ételválaszték igény szerint 

történik. 
ÍzelítÍzelítÍzelítÍzelítı kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból:    
– Újházi tyúkhúsleves 
– Tárkonyos pulykaragu leves 
– Sertéskaraj diplomata módra 
– Francia alappal töltött csirkecomb 
– Tejszínes pulykaragu juhtúrós 
galuskával 
– Halpörkölt baconös túrós csuszával. 

A desszert a cég ajándéka! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

TelTelTelTel.: 62/461-023 

4444----et fizet,et fizet,et fizet,et fizet,    
5555----öt kap!öt kap!öt kap!öt kap!    
    

HirdessenHirdessenHirdessenHirdessen    

Ön is aÖn is aÖn is aÖn is a    
Dorozsmai Dorozsmai Dorozsmai Dorozsmai 
Naplóban!Naplóban!Naplóban!Naplóban!    
    

Hirdetés-Hirdetés-Hirdetés-Hirdetés-
felvétel:felvétel:felvétel:felvétel:    
20/47020/47020/47020/470----6587658765876587    
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 
 

0,5 l dobozos Prince (5%) .......... 140,- 
0,5 l Mons pet (3%, belga) .......... 95,- 
0,5 l Prince pet (5%, belga)........ 120,- 
0,5 l Martens pils (5%, belga)...... 160,- 
0,75 Portugisel félédes vörös.250,- + ü. 

 

Olasz pezsgı akció! 
 

5-öt fizet, 6-ot vihet! 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-18, szombat: 7-17, 

vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
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 

   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    

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

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

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

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 5-féle 
fıételbıl falatozhat kedvére. 
Ticket Restaurant étkezési 

jegyet elfogadunk! 
 

Vadliba Vendéglı 
62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

21 részes rozsdamentes edénykészlet 
originált csomagolásban eladó. 

Irányár: 200 ezer forint. 
Tel.: 06 30/5426-194 

MŐHOLDAS 
ELİFIZETÉSI 

AKCIÓ! 
 

2800 Ft-tól akár 3 TV-re is 
Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 

SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 
Illés Tibor 

Tel.: 06-30/94-39-200, 06-20/387-0090 

KRIZANTÉMKRIZANTÉMKRIZANTÉMKRIZANTÉM    
 
Mindenszentekre, 
többféle színben 
megrendelhetı a 
Széchenyi u. 45. sz. alatt. 
(Pékséggel szemben.) 

 

TelTelTelTel.: 62/460.: 62/460.: 62/460.: 62/460----337337337337    
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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: 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 

való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 
számítógépen való gyakorlási lehetıség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 
Mobil: 30 329-0567 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+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 autó-
alkatrészek 
kedvezı áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

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

Kımőves vállalkozó vállal belsı 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hıszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola- és irodaszerek, 
– számlatömbök, 
nyomtatványok, 

– ajándéktárgyak. 
 

 
Parkolószelvény és buszjegy-értékesítés. 
Délmagyarország és Déli apró kapható. 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés. 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Cím: Szeged–Dorozsma, 48-as u. 11. 

Tel: 62/460-306 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

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: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i rde t é s fe l vé t e l :  06  20  470 -6587 ;  06  30  469 -2694 .  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 

(a templom mellett) 
 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ ,  TANÁCSADÓ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket, 
építési telkeket közvetítésre 

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

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. 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. (a Takarékkal szemben) 

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok  

kiszállítással vidékre is, elırendelés! 
Halottak napi koszorúk és sírcsokrok 

nagy választékban! 
 Nyitva: H-P: 8-16, Szo.: 8-12, V: 7-10. 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

 
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Gumigyár üzemi konyha: Szeged, Budapesti út 10. Tel.: 62/ 566-979 

461-067 

 
 
 
 

 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

15 évesek lettünk! November 5-én 
15% kedvezmény felsıruházatra, 

cipıre! Minden kedves 
vásárlónknak ajándékkal 

kedveskedünk! 
 

Telefon: 06 30 254-1440 

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 

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 
 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 


