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Utcabál — tömegrendezvény 
képekben 

 

Nem lehet egészen szabad ember az, aki a szenvedélyek rabja. 
(Phitagorasz) 

Havi gondolat 

Tari Árpád felvételei 

Kell nekünk! 
 

5-4-3-2-1... Start! Immáron har-
madik alkalommal cikáztak az égi 
fények, durrogtak a rakéták és hul-
lottak alá a fények a tűzijáték alkal-
mával, de még mindig magával raga-
dó volt a látvány. Ötödik alkalommal 
vonult ki kicsi és nagy az utcára mu-
latni. És tényleg – az utcabál tömeg-
rendezvény volt; a nyár legtöbb em-
bert vonzó rendezvénye töretlenül, 
évről évre arat hatalmas sikert. Ha 
tetszik, még akár turistalátványos-
ság is válhat belőle. Az erre autóval 
járó-kelők is hozzászokhattak, hogy 
ilyenkor egy kis kerülő úton kell át-
vágniuk Dorozsma központján. Az 
ilyen nagyméretű, több ezer létszámú 
bulit nem lehet egy épületbe, udvar-
ba besuvasztani. Az biztos, hogy ülő- 
és állóhely nem maradt szabadon. 
Kár, hogy a művelődési ház által fel-
ajánlott támogatás —illemhelyek—
csak este tíz óráig működött.. 

Mi a titka a rendezvénynek? 
Nincs titka. Zene szólt, minden adott 
volt ahhoz, hogy a dorozsmaiak és 
nem dorozsmaiak elmenjenek erre 
az estre, amely – ahogyan az előzőek 
– nem hazudtolta meg magát. A 
mindig közönyös és „otthonülő embe-
rek” most ismét kimozdultak. 

Kell ez nekünk? Igen. Pontosab-
ban: ez kell nekünk. Viszont ha ennyi 
mindenki kapható egy-egy ilyen alka-
lomra, miért csak egyetlenegyszer van 
minden évben? Ha ilyen sokan jönnek 
össze együtt mulatni, miért nem le-
hetne sűrűbben, akár hetente rendez-
ni effajta esteket, még ha nem is min-
dig kint az utcán, tűzijátékkal meg-
spékelve, hanem akár egy tágas te-
remben, pl. a községházán belül. Ren-
dezhetné olyan valaki, akinek ez a 
feladata. Ha adott a hely, és adott a 
lehetőség, hogy egy hangulatos hely-
ségben akár mindennap összejöjjenek 
a fiatalok, hogy ne kelljen kilométere-
ket megtenni egy jó buli vagy rendez-
vény kedvéért, akkor valakinek fel 
kellene vállalnia egy ilyen intézmény 
működtetését (pl. a művelődési ház-
nak). Bányai Attila felvállalta Dorozs-
ma szórakoztatását, ezer köszönet 
érte egész Dorozsma nevében is! 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Szociális fórum – a Családsegítő Házban 
Június 3-án Kiskundorozsmán a 

Családsegítő Házban szociális fórum 
került megrendezésre. Király Endréné 
vezető volt a meghívó és házigazda. 

Részvettek a fórumon mintegy 16-
an az Önkormányzat illetékese, Csa-
ládsegítő Ház szociális munkásai és 
segítői, a gyerekjóléti szolgálat, védő-
női szolgálat, Orczy Általános Iskola 
igazgatónője, pszichológus, etnikai 
szervező és polgárőrség képviselői. 

Bevezetőben Király Endréné is-
mertette, hogy évente rendszeresen 
megtartják a fórumot, mely egyben 
egy jelző rendszer is. Bemutatták a 
Családsegítő Ház tevékenységét, és a 
résztvevők megismerkedtek egymás 
tevékenységével, jogi és normatív sza-
bályozási időközi változásokkal, 
egyeztették az együttműködés terüle-
teit és feladatait. 

Mint megtudtuk, sajnos egyre több 
felnőtt és fiatal kerül szociálisan ne-
héz és segítséget igénylő, hátrányos 
helyzetbe, akik egy része jelentkezik, 
másokat jelzések alapján kell felke-
resni és szakszerű segítséget, életve-
zetést kell nyújtani számukra. 

Megtárgyalásra került a szociáli-
san gondozást igénylő idős és beteg 
emberek, munkanélküliek, szenve-
délybetegek, veszélyeztetett iskolás és 
fiatalkorúak problémái. 

Kiemelt figyelmet kapott az etni-
kum helyzetének felmérése, és a velük 
való folyamatos és szakszerű törődés, 
odafigyelés, különösen az iskolás gye-
rekekkel való foglalkozások, többek 
között, integrált felzárkóztató prog-
ram keretében. Harkai Jánosné igaz-

gatónő elmondta, hogy szeptembertől 
lesz logopédus státusz az óvodások 
részére is hozzáférhetően. 

Sajnos a szociális és ifjúságot érintő 
témák kapcsán előtérbe került a köz-
biztonság és bűnözés problémája is. 
Dorozsmán is megjelentek hajléktala-
nok a ligetben és vélelmezhető jelenség 
a hétvégi szórakozással kapcsolatban a 
drog fogyasztása is. Ezen a területen 
előrelépést a polgárőrség, az utcai szo-
ciális munkások és a rendőrség együtt-
működése eredményezhetne. 

A fennálló problémák mellett ki-
emelt hangsúlyt kapott a prevenció, a 
megelőzés. Javaslat és igényként fel-
merült Dorozsmán a serdülő fiatalok-
kal kultúrált és hasznos szabadidő 
eltöltésének megszervezése, ifjúsági 
klub létesítése. 

Megtudtuk és közzé tesszük, hogy 
a Családsegítő Házban ingyenes jogi 
tanácsadás van hétfőn és szerdán dél-
előtt. A pszichológus csütörtökön dél-
előtt kereshető fel. 

Dorozsma külterületén 152 család-
ban 327 ember él, ezek szociális hely-
zetének felmérését a Családsegítő 
Ház szociális munkásai a Polgárőrség 
polgárőrséggel együttműködve a Civil 
Hírlánc pályázati projekt keretében a 
II. félévben fogja elvégezni. 

A teljesség igénye nélkül egyelőre 
ennyit a fórumról. A résztvevő szolgá-
latok szakemberei a jövőben folytatá-
sos cikkekben fogják munkájukat be-
mutatni és mozgósítani lapunkon ke-
resztül az aktuális megoldandó fel-
adatokra. 

Tímár Lajos 

Átalakulóban a sütőüzem 
A Dél-Tisza menti ÁFÉSZ 

Kiskundorozsmai sütőüzemének épí-
tészeti munkáinak elvégzését a Kun 
és Társa Kft. pályázat alapján vállal-
ta. A munkálatokról Kun Attila cégtu-
lajdonos tájékoztatott. 

Ez a feladat számukra közepes 
nagyságrendű. A COOP Szeged Rt.-
vel gyakran végeznek munkát kölcsö-
nös megelégedésre. Beadták a pályá-
zatot a mihálytelki COOP ABC felújí-
tására és a mórahalmi volt sütőüzem 
átépítésére, helyére szintén egy COOP 
ABC-t terveznek. Felújították a szege-
di Városháza házasságkötő termét is. 

A cég közepes nagyságú, 40 fő saját 
dolgozóval valamint egy 40 fős alvállal-
kozói csoporttal dolgozik. Ők végzik az 
üzem belső, külső, valamint a tető-
felújítási munkákat. Az építkezés jelen-
leg a válaszfal felvonásánál tart, a vil-
lanyszerelés folyamatban van, a liszt-

Kell nekünk! 
(Folytatás az előző oldalról) 

Erre legalább igény is van, érde-
mes tehát a fentiek után azt átgondol-
nunk, vajon tényleg azt kapja-e 
Dorozsma egyes más rendezvényeken, 
amit szeretne? 

* 
Szerkesztőségünknek Bányai Atti-

la elmondta, hogy munkáját nagyban 
segítették Thurzó Ferenc és Tóth Jó-
zsef képviselő urak, a Takarékszövet-
kezet,  Peták József és a Polgármesteri 
Hivatal Dorozsmai Kirendeltsége, se-
gítségüket ezúton is köszöni. 

Somogyi Gábor 

raktárban folyik a vakolás, a műanyag 
nyílászárókat rövidesen elhelyezik. 
Hamarosan megkezdődnek a belső va-
kolások. Az üzemben vadonatúj szociá-
lis helyiségek kerültek kialakításra: 
fekete-fehér öltözők, új, nagyobb, klima-
tizált irodahelyiség. Új ajtókat, ablako-
kat építenek be. A kenyérboltot is fel-
újítják, nagyobb üzlet várja majd e ve-
vőket. A felújítás végén sor kerül a pa-
dozat elkészítésére is. Ezután a COOP 
behelyezi a technológiai gépeket, vele 
párhuzamosan az épület külső vakolá-
sa, festése, az udvari és az utcai parkoló 
létrehozása folyik. A tető felújítása az 
eső elálltával kezdődik. Az átalakítás 
néhány héten belül befejeződik. 

Munkájuk eredményeképpen az 
üzem az Európai Uniós követelmények-
nek megfelelő termelési feltételek mel-
lett állítja elő termékeit. 

Tapodi Péter 

Olvasói levél 
Az ég kékje is szebb, 
ha szép kékre festik 

Ez a mondat jutott eszembe, ami-
kor a hétvégén a kezembe vettem az 
éppen frissen megjelent DorozsMa 
júliusi számát. Hogy mire gondoltam? 
Hát annak a sok száz, ezer embernek, 
aki a kezébe vette ez a lapot, és nem 
volt a sikeresnek titulált Dorozsmai 
Napokon, akkor az esetleg a leírtak 
alapján sajnálja, hogy nem volt jelen, 
de ha azokkal beszél, akik jelen vol-
tak, valahogy nem ilyen szép élmé-
nyekről árulkodhatnak. 

A meghirdetett sztárvendég helyett 
egy együttes egy óra hosszat próbálta 
behangolni hangszereit, annak a pár 
embernek a nemtetszésére, aki eljött. 
Az esti diszkó, ami végre, az amúgy 
igen mostohán kezelt ifjúság figyelmét 
lekötötte volna, elmaradt. Az lényeg, 
hogy a külvilágnak mit írunk, vagy az, 
hogy tényleg szórakoztassuk a dorozs-
mai embereket? 

Nem kell nagyon régi időkbe vissza-
menni, amikor a fiatalság szórakozását 
a hétvégi bálon való részvétel töltötte ki. 
Táncoltak, rég nem látott barátokkal, 
ismerősökkel beszélgettek, új barátságot 
kötöttek, s hétfőn jobb kedvvel kezdték 
a munkát. Ezt igénylik az emberek, 
miért nincs ilyen lehetőség? 

Csak abból kell kiindulni, hogy a 
Nyugdíjas Klubok milyen jól működ-
nek, hogyan próbálják meg munkában 
megfáradt embertársaik figyelmét a 
szórakozás felé fordítani. 

A fiatalokkal nem foglalkozik az, 
akinek kellene. Nekünk, felnőtteknek 
kellene a helyes irányba terelgetni a 
fiatalságot, nem hagyni azt, hogy men-
jenek, amerre akarnak, bezzeg ha 
csínytevésre derül fény, persze hogy a 
fiatalságot szidjuk! 

(Név a szerkesztőségben) 

A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot 
arra, hogy az olvasói leveleket szerkesztett 
formában közölje. 
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Júliusi és augusztusi ünnepek 
Július 26. Anna 
Idős népünk ajkán Szent Anna 

asszony a szegedi hagyományban 
Keddasszony, Kedd asszonya. Ünnepe 
voltaképpen annak a templomnak a 
fölszentelésének évfordulója, amelyet 
a IV. században Máriának a 
Bethesda-tó partján épült házból ala-
kítottak át. A templom búcsúnapja 
lett Szent Anna névünnepe, amely 
Jeruzsálemből Bizáncba, a bizánci 
egyházba is átkerült. 

Hazánkban a Pray-kódex tanúsága 
szerint a XII. század végén már külön 
latin nyelvű miséje van, Szent Anna 
napja pedig piros betűs ünnep. 

Az Anna kultusz kibontakozását 
elsősorban a humanitas Christi esz-
mevilága ihleti. Az Üdvözítőnek a 
zarándoklatok, és főleg a keresztes 
hadjáratok során megismert szőlőföld-
je fölidézi az ő földi életét, emberi kap-
csolatait, és így többek közt megte-
remti a szentatyafiság kultuszát. 
Most már Jézus vér szerint való ro-
konsága is jámbor tiszteletben kezd 
részesülni, bár a kánoni evangéliu-
mokban alig esik róla szó, Szent Anna 
neve pedig elő sem fordul. 

Hazánkban egészen a XX. századig 
ritka az olyan templom amelyben ne 
lenne Szent Anna tiszteletére emelt 
oltár vagy szobor, tanúsítván, hogy 
Annának a nép szakrális tudatvilágá-
ban különös helye, hivatása volt. Anna 
asszony a hazai katolikus asszonynép-
nek volt kiváltságosan tisztelt szentje: 
magtalanok, áldott állapotban lévők, 
női betegségekben szenvedők tekintet-
ték nagylelkű pártfogójuknak. 

 
Augusztus 5. Havas Boldogasszony 

Ez a Mária ünnep eredetileg a Szűz-
anya római főtemplomának, a négy 
patriarchalis bazilika egyikének, a S. 
Maria Maggiore fölszentelésének évfor-
dulója. A középkori Rómában szokás 
volt, hogy Mária ünnepeken ebben a 
bazilikában mise közben hófehér rózsa-
szirmokat hullajtottak a hívek közé. 

Ebből következett a templom ha-
gyománya: egy gyermektelen dúsgaz-
dag jámbor házaspár templomot akart 
építtetni. Mária egy forró nyári éjsza-
kán megjelent álmukban és tudtukra 
adta, hogy oda építsék ahova másnap 
reggel hó esik. Ugyan ezt az álmot 
látta Liberius pápa is. A hó az 
Esquilinus hegyére hullott, a templom 
fel is épült. 

A szegedi alsóvárosi Havi Boldog-
asszony templom a tiszteletnek talán 
legkorábbi emléke hazánkban, és nyil-
ván a legrégibbek közé tartozik Közép 
Európában is. Figyelmet érdemel bú-

csúnapjának hajdani egyedülálló költői 
miseszövege, amely nem azonos a 
Missale Romanum szövegével. 

Az elnevezéshez talán elsősorban 
Cesarini Julián bíboros, pápai legátus-
nak volt döntő köze, aki az 1444. évi 
szegedi béke megkötése után a szegedi 
országgyűlésen megjelent. Tudjuk, 
hogy ő alapította az alsóvárosi francis-
kánus kolostort és templomot a Havi 
Boldogasszony tiszteletére. 

 
Augusztus 15. Nagyboldogasszony 

A Lányi kódex szerint illetve egyes 
vidékeken még ma is Nagyasszony: 
Mária mennybemenetelének, egyben az 
ország Mária oltalmába ajánlásának 
ünnepe, a legkedvesebb hazai patrocini-
umok egyike. Nagyboldogasszony nyol-
cada, amelybe Szent István napja is 
beleesik a magyar egyházi évnek ki-
emelkedő időszaka. 

Simonyi Zsigmond utal arra, hogy 
az ünnepet a vallonok hozzánk hason-
lóan Grande Notre Dame, a horvátok 
pedig Velika Gospa néven emlegetik. 
Ebből az egyezésből jogosan lehet kö-
vetkeztetni a liturgikus hagyományo-
zódásnak Árpád-kori Vallon útját. 

Az ünnepet Székesfehérvárott első 
szent királyunk István is megüli. 
Egyik alkalommal a Napbaöltözött 
Asszony nagy jeléről Gellért beszélt 
István és udvara előtt. 

Az Árpád-ház Árpád megkeresztel-
kedett hada, nemzetsége Nagybol-
dogasszony oltalmába ajánlotta ma-
gát. Az országot, vagyis önnön urasá-
gát, uralmát, és a királyságot a Szűz-
anya szimbolikus tulajdonának, Má-
ria örökségének érezte, vallotta. 

Már Árpád fehéregyházi sírja fölé is 
Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek 
templomot, de az ő patrociniuma alatt 
állott a székesfehérvári bazilika, kirá-
lyaink koronázó és temetkező helye, 
továbbá az esztergomi bazilika, a kalo-
csai érseki, váci, győri püspöki székes-
egyház: a szent király alapításai. 

 
Augusztus 20. Szent István 
István király, a régebbi világban 

Szent Király a kereszténnyé vált ma-
gyarság első uralkodója, a szakrális 
hagyomány és tudat szerint az ország 
és nemzet mennyei patrónusa, istápja. 

István ott áll a két világ határán. A 
pogány istenkirályság és az Ószövet-
ségből ihletett, Isten kedvező kegyel-
méből való uralkodói méltóság az ő 
hatalmas, mitikussá vált alakjában 
ötvöződik össze. Pogány nemzetségé-
nek totemisztikus eredethagyománya, 
választottsága az Árpád-ház szentségi 
tekintélyében él tovább. Anonymus 

mondja, hogy Álmos szent volt, mert 
tőle származtak a szent magyar kirá-
lyok. Bár pogány, mégis méltónak ta-
láltatott a Szentlélek ajándékára. Az 
Emese-szimbólum érteti meg velünk 
Szent Istvánnak és az Árpád háznak 
feltűnő Boldogasszony tiszteletét. Ez a 
hit magyarázza, hogy a keresztény 
utódok templomot építenek Árpád sírja 
fölé és alapítanak hasonlóképpen Má-
ria tiszteletére monostort Szeren, az 
első országgyűlés mondai színhelyén. 

Ismeretes, hogy uralkodásának 
szinte emberfeletti próbái voltak: fiá-
nak Imrének halála, továbbá a po-
gánysághoz húzó törzseknek megféke-
zése, országa függetlenségének védel-
me. Ezért ajánlja nemzetét élete vé-
gén a Boldogasszony oltalmába. Ezt 
az Érdy-kódex így mondja el: 

„annak után fölemelé ő édes keze-
it, szemeit és szívét, lelkét mennyek-
nek szent országába, és nagy siralmas 
és könyörületes szóval mondá: Ó 
mennyeknek Királyné Asszonya, Is-
tennek szent Anyja és ez világnak 
megépítő nemes Asszonya, dicsőséges 
Szűz Mária! Te szentséges kezeidben 
és oltalmad alá adom és ajánlom 
anyaszentegyházad, mind benne való 
fejedelmekkel és lelki népekkel egye-
temben. És ez szegény országot mind 
benne való urakkal és szegénnyel, 
bódoggal egyetemben, és az én 
lelkömet Te szent markodba.” 

Kádár Zoltán Szent Istvánnak 
máig megmaradt koporsójáról megál-
lapította, hogy a rajta látható dombor-
műveken a Mennyei Királyt megillető 
szimbólumok láthatók. Kora középko-
ri felfogás szerint ugyanis a király az 
örökkévaló Istent képviselvén a föl-
dön, joga van a megdicsőült Krisztus 
király jelképeihez is. A szarkofágon 
látható kerubok ezért az uralkodó 
hatalom szentségét jelképezik. A bi-
zánci és kora román művészetben a 
halott Szűzanya pólyás gyermekként 
ábrázolt lelkét angyal viszi az égbe. 
Ez történik a szarkofágon István lel-
kével is. Kádár szerint ez talán az 
egyetlen olyan ikonográfiai emlék, 
amelyen a gyermeket vivő angyal nem 
Mária halálának jelenlétében szere-
pel. Érthető, hogy az egész középkor 
folyamán állandóan zarándokoltak 
hozzá nemcsak magyarok, hanem 
idegenek is. Ilyenkor a többi ereklyét 
is felmutatták a búcsúsok előtt. A 
Hartvik tollából származó életrajz 
szerint István király sírjánál sok be-
teg nyerte vissza egészségét. Voltak, 
akik már útközben meggyógyultak. Az 
ilyenek ott nyomban nagy kőrakáso-
kat halmoztak össze. Ez nyilvánvaló-
an a rontó személyként elképzelt be-
tegségnek jelképes elföldelése volt. 

Pócsai György 
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Varázslatos 
csuhébabák 

 
Előző számunkban írtunk két mű-

vészről, mesterségükről. Bartha Lász-
lóné mesterműveiről készült felvétele-
ket akkor idő– és helyhiány miatt 
nem tudtuk közölni, ezt most pótoljuk. 

Autóbusszal belföldön, külföldön 
Előző számunkban a vasúti közle-

kedés kedvezményes lehetőségeit vá-
zoltuk fel olvasóinknak. Most ismer-
kedjünk meg a teljesség igénye nél-
kül, az autóbusz-közlekedés utazási 
lehetőségeivel. 

Általánosságban elmondható, hogy 
azok a szociálpolitikai (állam által 
biztosított) kedvezmények, amelyek a 
vasúti közlekedésben igénybe vehetők 
az autóbuszokon is érvényesíthetők. 

Az autóbusz a lakóhelyhez közelről 
a városok, települések központjába 
szállítja utasait — igaz kisebb férő-
hely-kapacitással, mint acélkerekes 
cimborája — ami miatt közkedveltebb 
sínhez kötött társánál. A Tisza Volán 
Rt. egyre több belföldi távolsági és 
helyközi járatán állít be korszerű, 
légkondicionált autóbuszokat, melyek 
kényelmi és gyorsasági szempontból is 
európai szintűek. Nemzetközi járatain 
szinte csak a legkorszerűbb, hely-
biztosítással közlekedő járműveit köz-
lekedteti. Fontos tudni, hogy a távol-
sági járatokra — elővételben történő 
jegyváltás esetén — a helybiztosítás 
díjmentes. Nagyobb társaságok, isko-
lák programjainak lebonyolításához 
széles választékban bérelhetők külön-
járati autóbuszok kedvezménnyel is. 

 
Utazási kedvezmények belföldön: 
 
Kedvezményes árú dolgozói havi 

(félhavi) bérletet válthat az utazó, aki 
városi összvonalas bérlettel is rendel-
kezik. 

A Tisza Volán Rt. az útipoggyászt 
(10 kg felett minősül annak, és egyéb-

ként fizetni kell a szállításáért) díj-
mentesen szállítja autóbuszai pogy-
gyászterében. 

A dolgozói havi, félhavi bérletje-
gyek a távolsági és helyközi járatokon, 
hétvégén is korlátlan számú utazásra 
jogosítanak a meghatározott viszony-
latokban. 

 
Törzsutas kedvezmény: 
 
A Tisza Volán Rt. helyközi-

távolsági járataira váltott dolgozó 
havi, félhavi bérletjeggyel rendelkező 
utasoknak, szombaton, vasárnap és 
ünnepnapokon Csongrád megyében a 
km-övezetnek megfelelő távolságon - a 
társaság járatain - nem kell fizetniük 

A Tisza Volán Rt. helyközi 
(távolsági) járatain, azokban a vi-
szonylatokban, ahol két vagy több 
útirányon át lehetséges utazás, a rövi-
debb útirányra érvényes igazolvány és 
a hozzá tartozó bérlet a hosszabb út-
irányra is érvényes, kiegészítő jegy 
váltása nélkül. 

Zónázási lehetőség biztosított Sze-
ged-Hódmezővásárhely, Szeged-Algyő 
viszonylatban. 

A helyi járati összvonalas bérlet-
jegy felhasználható a helyközi 
(távolsági) járatok helyi járattal azo-
nos szakaszon történő utazásra. A 
dorozsmaiak így bérletükkel Sziksós-
fürdő bejárat — Szeged aut.áll, Sze-
ged aut.áll. — Fehértói Halgazdaság, 
Szeged Víztorony tér-MOL Rt. köz-
pont viszonylaton utazhatnak. 

 
Szeged, helyi közlekedés kedvezményei: 

Éves, féléves, negyedéves bérlet 
váltható kedvezménnyel 

10 db-os gyűjtőjegy váltható 10%-
os kedvezménnyel 

hétvégi napijegy váltható 20%-os 
kedvezménnyel 

hétvégi csoportos napijegy váltha-
tó (6 főig) 25%-os kedvezménnyel 

 
Nemzetközi menetrend szerinti 

járatok kedvezményeiből: 
 
A Tisza Volán a biztosítottak körét 

— nemzetközi jegy váltása esetén — 
kiterjesztette a nemzetközi menetrend 
szerinti  járatok utasai ra  is 
(utasbaleset-biztosítás). 

Menettérti utazás esetén a román 
és jugoszláv viszonylatokban 15%-os 
kedvezmény érvényes. 

Szeged-Bécs viszonylatban 20%-os 
menettérti kedvezmény érvényes, 
menettérti utazás esetén külön ked-
vezményt kaphat az utas. 

Szeged-Bécs viszonylatban, leg-
alább 10 fő együttutazása esetén 
(előzetes bejelentés és 48 órával ko-
rábbi jegyváltás esetén) 20%-os a ked-
vezmény. 

 
Mindezekről és a további kedvez-

ményekről, szívesen és készséggel 
adnak felvilágosítást a közlekedési 
társaság szakemberei: 

Szeged aut. áll. Mars tér: Tel: 
62/551-160, 551-166, fax: 62/421-957 

Közönségkapcsolatok Irodája 
Szeged Plaza Tel: 62/550-180, fax: 

62/550-181 
Internet:www.tiszavolan.hu, E-

mail: tvpublis@tiszavolan.hu 
 

Szentes-Bíró Ferenc 
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Emberek és hitek 
„Az istenek ideje lejárt (?!)” 

„Isten meghalt.” (Nietzsche) 
Az Internet a legszabadabb média, az a közeg, ahol mindenki 

elmondhat mindent és bemutathat mindent, a teljes anonimitás 
mögé bújva is. Számos híroldal üzemeltet fórumokat; ide egy kita-
lált álnévvel az ember bármit megírhat, következmény nélkül, hisz 
nem kötelező semmilyen személyes adatot megadni regisztrálás-
kor. Csupán annyi a megszorítás, hogy a durva szavakat és közsze-
méremsértő képeket a moderátorok (elvileg) törlik. 

Az alcímben szereplő téma az egyik ilyen híroldal fórumában 
található, amelyben meglehetősen sokan fejtették ki véleményüket 
arról, hogy szerintük háttérbe szorul-e manapság a hit, a vallás-
gyakorlás. A téma indítója szerint a „tudomány fejlődése egyre 
több dologra világít rá, magyaráz meg, egyre inkább az ész és a 
logikus gondolkodás áll nyerésre”. 

„A tudomány a természetet vizsgálja, nem Istent. (…) Istennel 
nem lehet kísérletezni.” – reagál a kérdésre „Tudor”. – „A tudósok 
soha nem állították (nem is állíthatják), hogy nincs Isten (sőt sok 
nagy tudós vallásos volt), azon egyszerű okból kifolyólag, hogy sem-
milyen információ nem áll rendelkezésükre az adott témával kapcso-
latban.” A tudomány és az egyház kapcsolatához „Tengeri” ezt fűzi 
többek közt hozzá: „A hit magánügy, a vallás szabad. Ha belegondo-
lunk, az iskolai órákon a gyerekek is kétféle dolgot tanulnak meg a 
világ kialakulásáról. Biológiaóra tananyaga az evolúció, az élet ki-
alakulása az egysejtűektől az emberig. Erre számos bizonyíték van. 
Hittanórán egy nagyot ugranak, és azt kell megtanulniuk, hogy a 
világ 7 nap alatt született, Éva pedig Ádám oldalbordája. Ezeket az 
álláspontokat szerintem képtelenség egymás közelébe hozni.” 

Az ilyen fórumokon képesek az emberek a legőszintébben leírni 
gondolataikat. Ezek között gyakran szerepelnek megbotránkozta-
tóak, végtelenül cinikusak és pesszimisták is. „Karcson” szerint a 
kommunizmus ateista rendszere után „jó magyar tulajdonságunk 
szerint, ismét a ló túlsó oldalára estünk át. (...) Megvetik, gyűlölet-
tel beszélnek arról, aki azt meri kiolvasni a bibliából, hogy Isten 
egy férges és savanyú alma miatt (...), kikergetett minket a paradi-
csomból, hogy két város gyermekeit, asszonyait égette el, hogy 
néhány milliót vízbe fojtott, egy apának megparancsolta, hogy ölje 
meg saját fiát, és áldozza fel neki, majd egy merész fordulattal ő 
ölette meg a saját fiát, mondván, hogy elhamarkodta annak idején 
a kiátkozást.” Nézőpont kérdése. „Cook kapitány” a Tövismadarak-
ból ragadott ki egy részletet: „Egy pusztító vihar közepette egy 
villám csapott a farmra, ahol a villámcsapás nyomán keletkezett 
tűzben emberek haltak meg. (…) Majd az eleredő zivatar végül 
eloltotta a tüzet. (...) Akkor a pap azt mondta: -Isten jóságos volt, 
mert esőt küldött a tűzre... A nő csak ennyit ordított magánkívül: -
De hát Ő küldte a tüzet is, amelyben meghaltak… Miért?! Látjá-
tok, így ütköznek a nézőpontok, attól függően, hogy a te bátyáid 
(szüleid stb.) halnak-e éppen, vagy sem..., és hiszel-e a Gondvise-
lésben vagy sem.” „Gammafi” így kommentálja: „Tudod, Jézusnak 
sem volt könnyű ezt tudomásul venni ott a Gecsemáné kertben, 
amikor Isten megengedte a bűnös és korlátolt emberi ítélkezést —
átmenetileg— az Emberfia felett.” 

Meg kell jegyeznem, hogy a téma címének értelmében nemcsak 
a keresztény Istenről van szó, hanem a többi világvalláséról is. 
„Taknyosvarjú” megjegyzi: „a vallás önmagában nem bűn, és nem 
is ítélhető el emiatt. Bűnné csak akkor válik, ha másokra próbálja 
ráerőszakolni magát, bizonyítva, (mit is?) hogy jobb, mint a másik 
vallása, vagy a nem hite.” A fanatizmushoz „Tothnorb” annyit fűz 
hozzá, hogy „ettől még nem lesznek hamisak a tanítások, és nem 
lesz minden pap, vagy szerzetes a hatalom, vagy a pénz és egyéb 
vágyak bábja. A templom ma is szent hely, ahol közelebb vagy 
Istenhez, még akkor is ha Őt egyébként magadban is megleled.” 
„Hiszti” azt kérdezi, „ki dönti el, hogy melyik Isten-felfogás erősebb 
a másiknál? Ha keresztényt kérdez az ember: természetesen az 
övé. Ha muszlimot: az övé. Ha zsidót: az övé stb. És a miértre az a 
válasz: mert ezt írja a Biblia, a Korán, a Tóra stb. Mindegyik erő-
sen hisz a saját szent könyvében, hitében, istene kinyilatkoztatott 
szavában.” A beírók véleményét „Nephir” foglalta össze: „Én nem 
hiszek egy vallásnak sem. Át lehet látni a mesterkélt világképen, 
és mondanivalón. A VALLÁS SZEREPE A TÁRSADALOM ÖSZ-
SZETARTÁSA, az erkölcsösség és a rend fenntartása. Szomorú 
tény azonban hogy ezek az eszmék túl gyakran álltak és állnak 
eszközként bizonyos emberek kezében. Más: a vallás által vázolt 
világkép alapjaiban téves. A tudomány kérlelhetetlen kritikusa 

lett a vallásnak. Én nem hiszek jóságos Gondviselésben, de hiszek 
a lélek halhatatlan mivoltában. Nem hiszek az előre megírt dolgok-
ban, de hiszek valamiféle természetes, nem az anyagból eredő vi-
lágrendben. Elrettent a világot uraló erőszak és közöny, de mégis 
vallom hogy csodák világában élünk, és hiszem, hogy a világot 
jobbá tudjuk tenni. Mi, emberek.” „Valóban szükség van erre a sok 
vallásra? – kérdezi „Karcson” - Ha azt látja (ki?), hogy a történelem 
folyamán a vallások sokkal több bajt, fájdalmat okoztak az emberi-
ségnek, mint amennyi hasznot hajtottak. Gondoljunk a keresztény 
üldözésekre, az inkvizícióra, Giordano Bruno tűzhalálára, a vallás-
háborúkra, a Szentföld felszabadítására, a reformáció üldözöttjei-
re, a vértanú-halált halt hittérítőkre, Izrael, Palesztina, Írország 
ma is rengeteg véráldozatot követelő vallásháborújára, a 
sátánisták gyilkosságaira, és a fel nem sorolt több ezer borzalom-
ra…” „Pettebalint” hozzáfűzi: „Általánosan elterjedt előítélet, hogy 
a vallás semmi hasznot nem hajtott az emberiségnek Európában. 
Ez tarthatatlan álláspont. Paradoxnak tűnhet, de kizárólag amel-
lett lehet érvelni, hogy a zsidó-keresztény alapok meghatározóan 
hozzájárultak a tudományok - fizika, kémia, csillagászat - kialaku-
lásához. A vallásháború társadalmi kirekesztésen alapuló politikai 
háború. A vallás itt nem ok, hanem legfeljebb ürügy, olyan éles 
határvonal, mely minden ember számára látható, és ezáltal köny-
nyen konfliktusba rántható. De ez nem a vallás, hanem az embe-
rek hibája. És itt visszakapcsolódnék az előző kérdésedhez. Azért 
is szükség van a kételkedésre, mert néha - politikai okokból - az 
egyház megnyilvánulása szembekerül a hit igazságaival.” Az egyik 
hozzászóló felveti, miért keletkeznek még napjainkban is új vallá-
sok. „Max16karakter” szerint „Nem azt a világnézetet vagy vallást 
kell hinni vagy elfogadni, ami tetszik, közel áll hozzád, vagy eset-
leg beléd nevelt a környezet, hanem amelyik IGAZ, még akkor is, 
ha nem tetszik.” 

 
„Nietzsche halott. (Isten)” 

„Krrr666” írja, „Azt gondolom, az embernek létszükséglete a 
hit.” A vitába ezután beszálló „Marker” szerint az egész téma ered-
ménytelen, „ahhoz hasonlít, mint amikor a füzetlapra rajzolt körök 
arról vitatkoznak, milyen is a Gömb.” 

„Shark18” filozófiája a következő: „Szerintem a vallásokkal 
csak az a célja az embernek, hogy megválaszolja megválaszolatlan 
kérdéseit. Az ember egyszerűen nem hihet el dolgokat fenntartá-
sok nélkül. Ha hisz egy nála felsőbbrendű lényben, azzal saját 
alsóbbrendűségét ismeri el, ha egy felsőbbrendű lény szabályai 
szerint él, nem a saját életét éli.” „Zalailama” továbbmegy, és azt 
fejti ki, hogy „Az ember a körülményektől, a hovaszületésétől és az 
anyagi helyzetétől, a neveltetésétől, a szüleitől kapott értékektől 
függő (...)! Nem Istentől, vagy sátántól! Erről ennyit! Én nem ér-
zem magam függőnek!” „Craws” így válaszol: „(...) Azért jó hír, hogy 
Isten szabad akaratot adott...” 

„Sonaj” a következőket fűzi a témához: „Ne feledjük (...), hogy 
nemrégiben (pár száz éve, ami ’semmiség’ az evolúcióban) még az 
volt a ’hivatalos’, szó szerint ’halálosan komoly’, ’megfellebbez-
hetetlen’ igazság, hogy a Föld lapos és a világ közepe; minden ezért 
és e körül forog... Az évezredes beidegződések, ’bevésések’ ma is 
benne vannak a zsigereinkben. „Gammafi” fontos igazságot fogal-
maz meg: „Ami viszont számomra már nem elfogadható: valami-
nek, valakinek a ’nem ismerése’ még nem jelentheti annak a vala-
minek, valakinek a ’nem létezését’! Főleg, ha mások viszont megta-
pasztalták (vagy úgy vélték) a létezését.” 

„Craws”: „Mielőtt én találkoztam volna Vele [Istennel], nem 
hittem Benne. Nagyon fiatal koromban egyszer azt mondtam apu-
kámnak: ’Milyen hülyék a hívők, mert hisznek Istenben, pedig 
nincs is.’ A bölcs apai válasz első része: ’Honnan tudod?’ Mire én: 
’Nem tudják bebizonyítani, hogy van’. A második rész: ’És te be 
tudod bizonyítani, hogy nincsen?’ Nem tudtam... Azzal a tudattal 
kell tehát az embernek együtt élnie, hogy lehet, hogy van Isten!” 

„Mammy” véleménye szerint „Isten (...) talán nem veszi zokon, 
hogy élni szeretnénk benne [a világban]. Vagyis nem várja el tőlünk, 
hogy apácaruhába bújva, szűzen koplaljunk, és pálcával verjük 
gyermekeink fejébe a hittant. De elvárja, hogy szeressük Egymást, 
Önmagunkat, tudjunk énekelni örömünkben és bánatunkban, és 
Hitünk legyen. Szerintem az is mindegy, hogy Hitünk tárgyát mi-
nek nevezzük: Istennek, Allahnak, Mindenhatónak, Diannának, 
Mercuriusnak - hiszen ezek csak szavak. Nem ezek a fontosak, ha-
nem az, amit érzünk - és ezt sokszor elmondani sem lehet...” 

Összeállította: Somogyi Gábor 

A cikkben közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját. 
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Őszintén a drogról  

Sokadik 
A közelmúltban történt sorozatos 

botrányok, fiatalkorú drogozók és 
drogárusok lefülelésének a közéletben 
keltett visszhangja arra sarkalt ben-
nünket, hogy új sorozatot indítsunk a 
témával kapcsolatban. De egy kicsit 
másképp. Nem szeretnénk szép szóval, 
rossz szóval tiltani, nem szeretnénk 
unalmas megelőzési írásokat megje-
lentetni. A való Életet szeretnénk be-
mutatni, tulajdonképpen azt, hogy a 
közelmúlt eseményei valójában csak a 
jéghegy csúcsa. 

Az elengedhetetlen felszerelések 
közé tartozik a fecskendő, a kanál és 
az öngyújtó. 2 év kellett. 

A legjobb haveromról kiderült, 
füvezik, s nem igazán elég már neki. 
Ez a tény felfordította barátságunkat. 
Mondanom sem kell, szinte minden 
kapcsolatot megszakítottam vele. 
Amúgy pedig nem akartam elhinni, 
helyesebben nem akarta tudomásul 
venni senki. Egyszerűen nem néztünk 
oda, s azt hittük ettől elmúlik, de nem 
így történt… 

„Bari” – mi csak így hívtuk a haja 
miatt – délutánonként más körökben 
kezdett elmozogni. Szülei elváltak, az 

édesanyja két állást is bevállalt, hogy 
boldoguljanak. Nem voltak szegények, 
mert az édesanyjának van diplomája, 
aztán a fizetése is jól alakult. Új autó-
juk volt abban az időben, frankó gitár-
ral nyomult, a zsebpénzzel meg főleg 
el volt látva.  

Így visszagondolva, talán nem ez-
zel lett volna a baj, hanem, hogy szét-
hullott a családjuk. Kevesebb időt 
töltött együtt a szülőkkel, s az Anyu-
kája is azt hitte, hogyha, mindenhova 
elengedi Barit, akkor könnyebben 
feldolgozza a traumát. 

Az első fura vásárlása egy bakancs 
volt, színes fűzővel, jelezve azzal, mi-
lyen nézeteket vall. A kamaszkori 
tiltakozásunk - ami nálam csupán 
hosszú hajban nyilvánult meg s osz-
tályfőnököm bosszantásán túl nem 
jelentett semmit -, Barin egyre csú-
nyábban jött ki. Összebalhézott ked-
venc irodalom tanárunkkal „Godzilla”-
val, s ez már baj volt. S azt hiszem itt 
ért véget a mi barátságunk is. 

Egyre, másra a nagy meleg ellené-
re gyakorlaton Bari mindig hosszú 
ujjú ingben volt, s számonkérésünkre 
bevallotta, igen, a tűszúrásokat rejte-

Boy Scout 
Amerikai cserkészek Dorozsmán 

Chris és Alex testvérek, Ameriká-
ban élnek, és mindketten cserkészek. 
Chris 18 éves, elérte a legmagasabb 
cserkész fokozatot, másfél évvel fiata-
labb öccse hasonló babérokra pályá-
zik. 

Katolikus iskolába járnak, a cser-
készcsapat az iskola területén műkö-
dik, nincs külön helyük, tanítás után 
használhatják a termeket. A felszere-
lésüket (zászlók, sátrak) egy kis rak-
tárépületben tartják. 

Bár közös tőről ered, a kulturális, 
történelmi változások miatt az ottani 
cserkészet sokban különbözik a ma-
gyar cserkészettől. A csapatok 50-60 
fősek, de nincs nevük, csak számuk. 
Külön fiú- és külön lánycsapat van, ők 
csak szülők felügyeletével, táncmulat-
ságokon ismerkedhetnek meg, talál-
kozhatnak. Nem kötelező vallásosnak 
lenni, de vannak közös, egyetemes 
imádkozások, itt általában beszélnek 
Istenről, nem a különböző vallások, 
felekezetek elnevezését használják. 
Amerikában a vallást szolgáltatás-
ként fogják fel, mások a szokások, a 
templomokban különböző rendezvé-
nyeket tartanak, tehát nem csak a 

szertartásokra mennek az emberek. 
Az ő csapatuk alapokmánya szerint a 
templomhoz és az iskolához tartoz-
nak. A szülő szerepe meghatározó, 
sokszor segít letenni a próbákat, pél-
dául együtt gyalogol a cserkésszel. 
Bárki lehet cserkész, aki megfogadja, 
hogy betartja a cserkésztörvényeket, 
ahogy a csapat tagjává válik, hordhat-
ja az egyenruhát. A csapatparancs-
nokok munkáját felügyelők, asszisz-
tensek segítik, akik nem feltétlenül 
cserkészek, csak patronálók. Az őrsve-
zetőket korcsoportonként félévente 
maguk közül választják az őrsök. Ha-
vonta egy napot a szabadban töltenek, 
évente nagytáborba mennek, az idén 
egy hetes kenutúrán voltak. Vannak 
kiépített táborhelyek, de ritkán hasz-
nálják ezeket. A csapat működéséhez 
szükséges pénzt spagettis vacsorával, 
karácsonyfa és anyák napi virág áru-
lásával gyűjtik össze, a lányok pedig 
süteményt árulnak, amit régebben ők 
készítettek, ma már gyár állítja elő. 

Hét fokozatot lehet elérni, a hete-
dikhez 20 kötelező és 8 szabadon vá-
lasztott próbát kell letenni, például 32 
km gyaloglás, környezetvédelem, lövé-

szet, elsősegély, sportismeret, elsősor-
ban tudás alapúak, tehát nem kell 
kiváló sportolónak lenni, hanem az 
egyes sportok szervezetre gyakorolt 
hatását kell tudni. A hetedik, Sas fo-
kozat legfontosabb próbája olyat ten-
ni, ami a környezetnek, embertársak-
nak a javát szolgálja, de a megvalósí-
táshoz szükséges anyagokat sem fizet-
heti ő, adományokból kell összeszedni. 
Az iskolájuk udvarán áll egy öreg fa, 
amit ki akartak vágni, mert a gyöke-
rei kiálltak a földből, balesetveszélyes 
volt. A fát ma padok veszik körül 
Chrisnek hála, aki így elérte a Sas 
fokozatot. Nagy a társadalmi elisme-
rése, mert ez nagyon ritka, a helyi 
lapok erről mindig beszámolnak, ő 
pedig kitüntetésként ingyen mehet 
egyetemre. 

A fiúk édesanyja magyar, édesapja 
spanyol, éltek Németországban is, így 
beszélnek angolul, spanyolul, németül 
és magyarul, nyelvtudásuk szintén fel 
van tüntetve az egyenruhájukon. 

Ezek távolinak tűntek számunkra, 
de semmi sem lehetetlen. A lecke 
mindannyiunknak fel van adva! 

Zsófia 

geti, de ez csak amolyan orvosi vizsgá-
laton szerezte… 

Azóta eltelt egy év. 
Bari megjárta a poklot. Elvonóra 

vonult. Édesanyja vele ment, segítet-
ték, persze családon belül. Tisztán jött 
ki. Megcsinálta, amire nem sokan 
képesek, csak hogy megfordulhatott a 
fejében: „Egy utolsót”. 

Most otthonról elmenekülve lövi 
be magát, visszaesett. Újra az ördögi 
körbe. Teljes rutinnal felvértezve esik 
önön magának. Összeszedett egy pén-
zes havert s csak úgy ketten alig húsz 
évesek. 

Egy vasárnap a koleszban kopog-
nak. Jó barátom Andi az. Jól néz ki a 
csaj, de hát van barátja. Szörnyülköd-
ve újságolja:  

—Bari egy este kétszer is belőt-
te magát… – láttam. 

Nem tudtam s most sem tudok 
sokat mondani. Mit lehet erre monda-
ni? Tehetetlennek érezzem magam. 
Annak ellenére, hogy nem kedvelem a 
nézete és beállítottsága miatt, nagyon 
sokáig haverok voltunk, s most a sze-
münk előtt megy tönkre… Segíteni 
nem tudunk, ez már az ő harca, de 
félő, hogy csak egy statisztikai adat 
lesz a kriminológiában.  

Bár ne lenne igazam! 
Szilágyi Péter 
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Köszöntés 
A Orczy István Általános Iskola 

dolgozói szeretettel köszöntik nyugdíj-
ba vonulásuk alkalmából Jenei Kata-
lin és Joó Ferencné nevelőket. Mind-
ketten hosszú éveken keresztül nevel-
ték Kis-kundorozsma fiataljait a szép-
re, a jóra és bővítették tudásukat, 
látókörüket. Megtanították őket, ho-
gyan kell nyitott szemmel körbenézni 
a világban, hogyan lehet ismereteiket 
gyarapítani. Olyan útravalót kaptak, 
amivel megállhatják helyüket a min-
dennapok zűrzavaros világában is. 
Kitartó türelemmel és szeretettel ad-
tak iránymutatást, hogyan lehet em-
berhez méltóan élni és cselekedni. 
Köszönjük hosszú évtizedeken keresz-
tül kifejtett munkásságukat, s azt a 
szeretetet, melyet munkatársaik és a 
tanulók felé is sugároztak. Jelenlétük-
kel, munkájukkal követendő példát 
adtak a fiataloknak. Nemzedékek 
szívében foglalnak el olyan helyet, 
mely méltán megilleti Őket áldozat-
kész munkájuk alapján. A „Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem” kitüntetés 
elnyerése igen csekély jutalom részük-
re, de az emberek részéről megnyilvá-
nuló elismerés remélhetőleg emeli e 
megbecsülés mértékét. Szeretettel 
gondolunk Rájuk, s kívánjuk, hogy 
családtagjaik szerető körében töltse-
nek el sok boldog évet, s látogassanak 
vissza régi iskolájukba. 

2002. június 19-én volt kollegái és 
tanítványai körében vehették át 
Aranydiplomájukat Tapodi Endréné 
és Tivadar Endréné az Orczy István 
Általános Iskola dolgozóinak évzáró 
ünnepélyén. 50 év sikeres életútját 
köszönthetjük e diplomával, melyet 
Ványai Éva alpolgármester adott át 
az ünnepelteknek egy megható kis 
ünnepség keretén belül. E csodálatos 
pályafutás minden következő tanári 
nemzedék részére példaként áll. Iga-
zán kellemes délutánt tölthetett el 
együtt több nemzedéknyi pedagógus 
visszaemlékezve a régmúlt és közel-
múlt eseményeire. Nagyon jó egészsé-
get kívánunk mindkettőjüknek, re-
mélve, hogy a következő diploma is 
legalább ilyen emlékezetes körülmé-
nyek között kerül átadásra. 

Harkai Jánosné igazgató 

Július 5-én Ványai Éva alpolgár-
mester és Korognai Károly, a Szegedi 
Nemzeti Színház és Szegedi Szabadté-
ri Játékok főigazgatója megnyitotta az 
idei Szabadtéri Játékokat. 

Az első előadás William Shakes-
peare III. Richárdja volt. A bemutatón 
több ismert közéleti szereplő is megje-
lent. A rendező, Valló Péter nem tit-
koltan a mai politikai helyzetre pró-
bálta átültetni a művet. A nem túl 
szimpatikus alakok átvetítése jelenle-
gi politikusokra néha sértőnek tűnt, 
amit többen szóvá is tettek. Az egyér-
telmű utalások akár tudat alatt is 
negatív hatást kelthetnek a nézőkben 
kortársaink iránt. 

Prózai darabot nagyon nehéz ilyen 
nagy téren, főleg szabadtéren előadni. 
A távolságot a rendező kivetítővel csök-
kentette. Ez nemcsak élő adást tett 
lehetővé, hanem korábbi összevágott 
felvételekkel is fokozta a hatást. Az 
összes díszlet egy emeletes szerkezet 
volt, az egyik oldalán fenn, a másikon 
lenn játszottak. Az oldalánál lévő két 
lépcsősor belseje sátrul szolgált a csata-
jelenetnél. Az autókat is a díszlet részé-
nek tekinthetjük, mert elég sűrűn fel-
tűntek, néha motorosok társaságában. 
A díszlettervező is Valló Péter volt. 

A jelmezeket Benedek Mária ter-
vezte. Mindenkin fekete öltöny, vagy 
fekete kosztüm volt, a szellemeken 
fehér. Sajnos néha elég nagy fejtörést 
okozott rájönni, hogy ki kicsoda – Ri-
chárd kivételével, mert neki púpja és 
mankói is voltak. A csatajelenetnél a 
terepszínű ruhák hajszálnyi árnyalat-
beli eltéréséből következtethettünk, 
hogy különböző csapatokban játszanak. 

Kulka János nagyon jó találat volt 
Richárd szerepére, néha nem két-, ha-
nem „háromszínű” volt, csak egyszer 
felejtett el sántítani. A Buckingham 
herceget alakító Szervét Tibortól a Va-
lami Amerikában megszokott lazasá-
got, flegmaságot, úgyis-én-vagyok-a-
főnök-a-háttérben-t láthattuk. Nekem 
a legjobban Székhelyi József tragikus 

sorsú Lord Hastingse tetszett. Külön 
kiemelném még a IV. Edwárd fiát ját-
szó Boncz Ádámot, természetes volt a 
kamasz szerepében, akinek a hirtelen 
jött hatalom lehetősége rögtön a fejébe 
szállt. Persze Richárd őt is megölte a 
fél szereplőgárdával együtt. Marton 
Róbert Richmondja kissé erőltetettnek 
tűnt, direkt túljátszatták, de az izgulós 
hadvezér és a lírai hős nem fért meg 
egy személyben. A darabot a híres fővá-
rosi színészekkel reklámozták, pedig a 
Szegedi Nemzeti Színház legtöbb férfi-
tagja szerepelt benne, néha akár jelen-
téktelen mozdulatokkal is lejátszották 
a „nagy” színészeket. Egy-két szegedi 
színész nevét érdemes megemlíteni, 
kár, hogy nincs hely mindet felsorolni: 
Szalma Tamás, Szerémi Zoltán, Pataki 
Ferenc, Sarádi Zsolt, Király Levente, 
Jakab Tamás, Kocsis György, Galkó 
Bence. A gyerekszereplők is mintha 
színpadra születtek volna: Nagy Jenő, 
Simon Dániel, Stefanik Kata. Az igazi 
csalódást nekem a színésznők jelentet-
ték. Shakespeare nem adott nekik túl 
nagy mozgásteret, de ők még jobban 
háttérben maradtak, bár Valló Péter 
hangsúlyt akart fektetni rájuk. 
Törőcsik Mari azonosult legjobban a 
szereppel, nem sokat mozgott, de hang-
jában érzelmeket fedezhettünk fel. 
Ónodi Eszter az ellenkezője volt, bámu-
latosan gyorsan felmászott a halottas-
kocsi tetejére. Takács Kati az első fel-
vonás dinamizmusa után a második 
felvonásban teljesen elfáradt, és akár 
fel is olvashatta volna a szerepét. 
Almási Éván ez sem segített volna, 
minden szót hangsúlyozott, ezáltal 
monoton és idegesítő lett. Felsőbbrendű 
előkelőséggel adta az úriasszonyt, min-
den más azonban rontott rajta. 

A zene temetési, sőt síron túli volt, 
mint egy horrorfilmben, a táncosok 
ennek megfelelően zombikként mozog-
tak, de nagyon illett a mű hangulatá-
hoz. A zeneszerző Melis László, a ko-
reográfus Király Attila volt. 

Zsófia 

Színházaló  

III. Richárd Az elégedetlen 
 

Gyümölcs a legfelsőbb ágon, 
miért, hogy leszedni mindig 
 azt vágyom? 
 

Sebőkné Grandpierre Cecilia 

Visszajáró rókák 
A Zárt u. és Északi sor környékén 

lakóknak az utóbbi időben hívatlan ven-
dégekkel kell hadakozniuk, amelyek a 
baromfiudvart fosztogatják, ezek a 
szomszédos nádasból a házak udvarába 
bemerészkedő rókák. Az ilyenfajta láto-
gatók bosszúságot és anyagi kárt okoz-
nak, megszabadulni pedig nehéz tőlük, 
mert nem valószínű, hogy lemondanak 
a táplálékforrásról. Kézenfekvő lenne a 
gondolat, hogy a vadásztársaság dolga a 
rókák lelövése, azonban  lakott terüle-
ten a vadász nem lövöldözhet. 

Maradna esetleg a méreg, ezt azon-
ban legálisan igen nehéz beszerezni, és 
minden esetben veszélyes is lerakni, 
hisz a háziállatokra is veszélyes, sőt 
akár kisgyerekek kezébe is kerülhet, 
amely adott esetben tragédiát is okoz-
hat. Nem szerencsés, ha házőrző kutyá-
val róka összemarakszik, mert ha eset-
leg veszett, az ebet is megfertőzi. Csap-
dák lerakása szintén aggályos, tekint-
ve, hogy háziállataink is beleléphetnek. 
A legjobb védekezés az olyan baromfi-
ól, amelybe a ragadozó nem tud bejutni. 

Farkas Attila 
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A postával szinte minden ember találkozik. Ezrek, tízezrek 
adnak fel, vagy kapnak naponta levelet, pénzt, csomagot. 
Évek alatt megszokták, hogy működik a posta, mit kell tenni-
ük, ha küldeményt adnak fel, vagy küldeményt fogadnak. A 
posta örök, ám nem tart örökké minden postai szabály és szol-
gáltatás. Ha módosul valami, amit megszoktunk, először mű-
ködési zavarra gyanakszunk. Idő kell, amíg megszokjuk az 
újat. 

A napokban több változás következett be a postai szolgál-
tatások struktúrájában, az igénybe vétel és a kézbesítés feltét-
eleiben. A tavaly életbe lépet hírközlési törvény alapján a 
Magyar Posta új üzletszabályzatot dolgozott ki, amely ez év 
június elsejétől érvényes. Megszűnt néhány szolgáltatás, több 
pedig átalakul, módosult, sőt néhány új fogalom is napvilágot 
látott.  

Érdemes ezekkel megismerkedni, hiszen csak akkor tu-
dunk élni a lehetőségekkel, ha ismerjük azokat. A változások 
ismerete felesleges bosszúságoktól is megmenthet bennünket.  

Az alábbiakban a június elsejével életbe lépett legfonto-
sabb változásokat foglaljuk össze.  

 
Belföldi expressz, külföldre elsőbbségi… 
 
Ha sürgős levelet, csomagot kell küldenünk, legtöbbször 

expresszként adjuk fel. Expressz szolgáltatással a jövőben 
kizárólag belföldre szóló küldeményeket vesz fel a posta. Jó 
tudni – ez eddig is így volt -, hogy az „expressz” jelző nem 
soron kívüli helyközi szállítást, hanem soron kívüli kézbesí-
tést jelent. Az ilyen küldemény tehát a települések között a 
többi postaanyaggal együtt utazik, amikor viszont megérkezik 
a kézbesítő postára, onnan a többi küldeményt megelőzve, 
soron kívül viszik ki a címzettnek. Akinek garantált időre 
történő, extragyors továbbításra van szükséges, küldeményét 
EMS gyorspostára bízhatja, amely minden nagyobb postán 
elérhető. Az EMS gyorsposta belföldön akár a feladás napján 
történő távolsági kézbesítést is vállal – természetesen maga-
sabb díjért.  

Ha külföldre szól a levelünk és sürgős, az új szabályok 
szerint elsőbbségi küldeményként adhatjuk postára. Az el-
sőbbséggel feladott levelek átfutási ideje rövidebb, mint a 
nem elsőbbségi küldeményeké: Európán belül általában 3-7, 
Európán kívül pedig 5-10 munkanap. A nem elsőbbségi kül-
demények átfutási ideje Európa területén 5-9, Európán kívül 
7-21 munkanap közé tehető. Az átfutási időn kívül a két kate-
gória árban is különbözik egymástól.  

Légi postával a jövőben csak postacsomagok küldhetők, 
levelek nem.  

 
Új szolgáltatás… 
 
Újdonság az ún. MiniPakk szolgáltatás, amely kizárólag 

belföldi viszonylatban kérhető. Ez egyéb, különleges szolgál-
tatások nélkül kategória, és olcsóbb, mintha ugyanazt a külde-
ményt postacsomagként küldenénk. Tudnunk kell azonban, 
hogy csak akkor veszik fel a posta MiniPakk-ként, ha tartal-
mának értéke az 1000 Ft-ot, tömege pedig az 1 kg-ot nem 
haladja meg. Átvételét a posta írásban elismeri, a kézbesítés 
tényét pedig igazolja, ennek alapján a küldemény sérülése, 
elveszése esetén kártérítést fizet.  

Pénz, pénz… 
 
Belföldi postautalványon – amely a feladást követő 30 

napig érvényes – június elsejétől már akár 2. 000. 000.- két-
millió forint is feladható. (A minimális legkisebb összeg 100 
Ft). Ha az utalvány összege valamilyen oknál fogva nem kéz-
besíthető, a feladott összeget a posta a feladó részére visszafi-
zeti.  

 
Ajánlott levél – egyszerűbb kézbesítéssel… 
 
Sokakat bosszantott évekig az ajánlott levelek kézbesítésé-

nek körülményes módszere, amelyet egyébként az 1993-ban 
életbe lépett postatörvény írt elő. Mint emlékezetesek, a sze-
mélyes kézbesítést kétszer kellett a postásnak megkísérelni. 
Ha nem voltunk otthon, értesítést hagyott hátra, amivel aztán 
mehettünk a postára a küldeményért.  

Ez most megváltozott. Az új szabályok szerint nincs. má-
sodik kísérlet, ajánlott küldeményünket a kézbesítő azonnal a 
postaládába dobhatja, amennyiben nem tartózkodunk otthon, 
levélszekrényünk viszont pontosan beazononosítható és jól 
zárható, tehát a küldemények biztonságos megőrzésére alkal-
mas. Nem kell értesítőt hagyni, illetve másnap ismét megkísé-
relni a kézbesítést. A címzettnek így kényelmesebb, hiszen 
nem kell befáradnia a postára a küldeményért, és hamarabb 
jut hozzá fontos leveléhez.  

Június elsejétől megszűnt a levelek „K” ajánlott, vagyis 
könnyített kézbesítéssel járó feladási lehetősége, hiszen az 
ajánlott levél új kézbesítési módszere lényegében azonos a 
régi „K” ajánlottéval. A lakossági levélforgalomban megszűnt 
az úgynevezett „B” (biztosított) ajánlott küldeményfajta is.  

Változott a hivatalos iratok kézbesítési rendje. Ezek első 
sikertelen kézbesítésekor a postás értesítőt hagy a helyszínen, 
ezzel a postára lehet bemenni a küldeményért. Ha az étesítést 
követő ötödik munkanapig a címzett nem jelentkezik a pos-
tán, a kézbesítő ismét kiviszi a levelet. ha a küldemény átvé-
tele ebben az esetben is sikertelen, akkor ez – az étesítőm 
megfelült postán – még 5 munkanapig átvehető.  

 
Levélszekrény… 
 
A biztonságos levélkézbesítés egyik alapfeltétele, hogy 

legyen a címzettnek levélszekrénye. A hírközlési törvény 
végrehajtásáról intézkedő kormányrendelet leszögezi: minden 
ingatlan tulajdonosának, illetve a postai küldemények címzet-
teinek feladata és kötelessége, hogy biztonságos, zárható, a 
postás által hozzáférhető levélszekrényről gondoskodjanak az 
ingatlan bejáratánál vagy annak közelében. Ennek hiányában, 
vagy abban az esetben, ha a tulajdonos nem biztosítja a postai 
kézbesítő részére a levélszekrényhez való hozzáférést, a Ma-
gyar Posta nem felelős a küldemények kézbesítéséért, bár 
minden esetben megkísérli azt.  

A levélszekrénnyel kapcsolatos kötelezettség nemcsak a 
magánházakra vonatkozik, hanem az irodaházakra, üzlethá-
zakra alkalmazott csoportos levélszekrények mindegyikén fel 
kell tüntetni a tulajdonos nevét, emelet- és ajtó számát is.  

A Magyar Posta a következő „adottságú” levélszekrénye-
ket tartja optimálisnak: a bedobó nyílás minimális mérete 30 
x 230 mm, földtől mért távolsága 800-1900 mm. A levélszek-
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rény mérete 250 x 125 x 3000 mm vagy 250 x 350 x 125 mm 
(szélesség, mélység, magasság). 

 
A címzett…  
 
Mindenféle postai küldemény kézbesíthetőségének feltéte-

le a pontos címzés. Ez eddig is igaz volt, és ezután is az lesz. 
Ha azt szeretnénk, hogy küldeményünk felesleges kitérő nél-
kül célja érjen, soha ne tévesszük el az irányítószámot! A 
kézbesítők munkáját pedig azzal könnyíthetjük meg, hogy a 
címzett nevét és címét olvashatóan írjuk. Többlakásos épüle-
tek esetében az emelet és a címzett ajtajának számát is érde-
mes feltüntetni. Jó tudni, hogy ha postafiókra címezzük a le-
velet, az irányítószám nem azonos az utca-házszám szerinti-
vel, tehát ne azt, hanem a postafiókhoz tartozó irányítószámot 
használjuk. ezek a címzés általános szabályai. Emellett érde-
mes tudni azt is, hogy postafiókra csomag nem címezhető.  

 
Utánküldés… 
 
Aki korábban azonos településen más utcába költözött, 

elsősorban az őt, illetve az új címét ismerő régi kézbesítője 
jóvoltából szinte automatikusan megkapja új tartózkodási 
helyén is a régi címére szóló leveleket (utána küldték azokat 
az új címére). Egy ideje ez a gyakorlat megszűnt. Az új sza-
bályok szerint, ha valaki elköltözik, és azt akarja, hogy a régi 
címére érkező küldeményeket utána küldjék, ezt külön szol-
gáltatásként rendelheti meg a postán. A szolgáltatást – amely 
valamennyi belföldi küldeményre vonatkozik – a Posta külön 
átalánydíj ellenében, szerződés alapján nyújtja. Aki elköltö-
zik, de nem rendeli meg a postán az utánküldést, annak a régi 
címére érkező leveleit, csomagjait a posta automatikusan 
visszajuttatja a feladóhoz. Ezért is fontos, hogy ha kötözünk, 
a címváltozásról levélben értesítsünk minden olyan közszol-
gáltató és egyéb céget, hivatalt, sőt magánszemélyt (barátok, 
rokonok), akiktől levelet szoktunk kapni! 

 
Ki veheti át a küldeményt? 
 
Amikor a posta küldeményt vesz fel, kötelezettséget vál-

lal, hogy azt a címzetthez eljuttatja. A közönséges levelet a 
kézbesítő a címzett levélszekrényébe dobja. Ez egyszerű ügy. 
Ajánlott és tértivevényes levelet, értéklevelet, távmásolatot, 
belföldi jogosult átvevőnek adhat át a kézbesítő. Ez a szabály 
a feladót, a címzettet és a küldemény értékes tartamát egy-
aránt védeni hivatatott. Ki lehet ilyen jogosult átvevő? Első-
sorban természetesen maga a címzett. Rajta kívül az, akit írás-
ban meghatározott. Amennyiben a címzett nem tartózkodik 
otthon, vagy nincs. meghatalmazottja, illetve a meghatalma-
zásban nem zárja ki, a küldemény kézbesíthető úgynevezett 
helyettes átvevőnek. Ilyen helyettes átvevőnek tekintendő a 
küldemény címén tartózkodó, 14. életévét betöltött közeli 
hozzátartozó (házastárs, egyeneság-béli rokon, örökbefoga-
dott-, mostoha- és gyermek, örökbefogató-, mostoha- és neve-
lőszülő, testvér – élettárs azonban nem!), valamint a bérbeadó 
vagy szállásadó. Helyettes átvevőnek nem kézbesíthető sérült 
könyvelt küldemény, a mindenkori minimálbér összegét meg-
haladó, értékbiztosítással feladott küldemény, illetve ilyen 
összeget meghaladó értékű postautalvány, nemzetközi posta-
utalvány és bármilyen küldemény, ha a címzett ez ellen tilta-
kozik.  

Az átvevő köteles a személyazonosságát igazolni, az átvé-
telt pedig írásban elismerni. Személyazonosításra személy-
azonosító igazolvány, útlevél, katonai igazolvány, tartózkodá-

si és letelepedési engedély, valamint a 2001. január elsejétől 
érvényes jogosítvány használható. Ha a kézbesítő igazolványt 
kér, nem molesztálni akar, ugyanis neki kötelessége meggyő-
ződni az átvevő személyéről, csak azt követően adhatja át a 
felsorol küldeményfajtákat. A helyettes átvevőnek a postán 
történő átvételkor igazolni kell, hogy lakcíme azonos a külde-
mény címével. 

 
Gazdasági társaság küldeményeinek kézbesítése… 
 
Gazdasági társaság, intézmény vagy szervezet részére 

érkezett küldeményeket a szervezet vezetője vagy az általa 
írásban meghatalmazott személy veheti át. a szervezet részére 
címezett küldeménynek tekintendő azok is, melyeken a szer-
vezet neve, címe mellett magánszemély neve is szerepel. A 
meghatalmazás történhet a postán az illetékes postai ügyinté-
ző előtt, de történhet közokiratban vagy magánokiratban is. 
Postautalvány és értékbiztosított küldemény esetén a magán-
okiratot nem fogadhatja el a postás kézbesítő. A meghatalma-
zásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott 
teljes nevét, mindkettejüknek legalább egy-egy személyazo-
nosító adatát, az átvétel címhelyét, a meghatalmazás időtarta-
mát )eseti vagy határozott idejű) , és azt, hogy a meghatalma-
zás milyen küldemények körére terjed ki, illetve hogy a meg-
hatalmazott távollétében helyettes átvevőnek kézbesíthető-e a 
küldemény. A közokirat a küldemények teljes körére kiterjed. 
A meghatalmazás hatálya legfeljebb 5 év lehet.  

 
Közvetett kézbesítés… 
 
A Posta nem minden esetben kézbesít közvetlenül a cím-

zettnek. Közvetett kézbesítést végezhet fegyveres szervnél, 
büntetés-végrehajtási és javítóintézetben, egészségügyi és 
szociális intézményben, szállodában, diák- és munkásszállón, 
iroda- és üzletházban. Ezeken a helyeken átadhatja a külde-
ményt az intézmények vezetőjének vagy a vezető által meg-
hatalmazott személynek. A közvetett kézbesítő azonban az 
átvételt megtagadhatja, ha az értékbiztosítás vagy  a posta-
utalvány értéke a mindenkori minimálbér összegét meghalad-
ja. Követett kézbesítőnek nem adható át a sérült könyvelt 
küldemény, a nemzetközi postautalvány, a vámdíjjal terhelt 
küldemény és a hivatalos irat, kivéve a fegyveres, büntetés-
végrehajtási és egészségügyi szervezetet. 

 
Kézbesíthetetlen küldemény…  
 
A Posta a kézbesíthetetlen küldeményeket 6 hónapig őrzi. 

A könyvelt küldemények utáni tudakozódás ezzel összhang-
ban – külön díj fizetése ellenében – a feladást követő 6 hóna-
pon belül történhet.   

 
További információk… 
 
A Magyar Posta új Üzletszabályzata, illetve a 2002. június 

1-étől érvényes postai díjszabás minden postán ki van 
függesztve, illetve megtekinthető a Magyar Posta internetes 
honlapján (www.posta.hu). 

 
 

Magyar Posta Részvénytársaság 
Szegedi Igazgatósága 
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Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Tanszervásár! 

Július 15-től szeptember 7-ig iskolaszerek (füzetek, iskolatáskák, tolltartók, ce-
ruzák, tollak, radírok, hegyezők stb.) 15-20%-os kedvezménnyel kaphatóak! 

DÉLI APRÓ hirdetésfelvétel! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. Pelenka Kuckó Dorozsma 

 

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

Junior: 38 Ft/db-tól 
 

Dorozsma, Széchenyi u. 46. 
(az udvarban) 

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

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Keresse akciós 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Gázpalack csere (2600 Ft/db) a Negyvennyolcas u. 32/A alatt. 
 

Díjtalan házhozszállítás. Nyitva tartás: 
Tel.: 06 40 630 430 H-P: 8-20 óráig. 
(a hívás díja megegyezik a Szo.: 8-12 óráig. 
helyi hívás díjával. 
Gázpalack rendeléséhez a gépi hang jelentkezése után nyomja meg az 1-

es gombot, majd írja be a 6791-es dorozsmai irányítószámot. 

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

HÍR-BOY 2000 Kft. 
Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás  Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  fe lk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en ) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
 — k ö rn yezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tek ig  7-1 7  ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
Rendel: hétköznap 8-9. 

Polgármesteri Hivatal, Dorozsma 
Bejelentkezés személyesen vagy 

telefonon: 463-038. 
Mobil: 06 30 9723-016 egész nap. 

Egyéb időpontban, hétvégén ill. háznál 
megbeszélés szerint. 

Minden fajta állat gyógykezelése, 
védőoltása, szaktanácsadás. 



2002. július 30. 11. oldal 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

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

T 
Á 
S 
K 
A

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6.  
Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  

Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

1,5 l Szögedi ászok 270,- 
0,5 l Arany ászok 109,- + üveg 
Dobozos Arany ászok 139,- 
Nőalakos likőrök üvegben 690,- 
5 l-es fehérborok 720,- tól 
0,5 l pálinkák eldobható palackban 
 605,- 

 

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

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

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

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

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

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

  
M inden előhívás —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, Pócsai György, Somo-
gyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 
Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  Dorozsma, Jerney u.—Törő u. sarok 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

 Lakás, épület és társasház biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 

Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd 

és Húsüzem 
 

Várunk minden kedves régi és 
új vevőnket a megszokott minő-

séggel a vágóhíd boltjában! 

Abált szalonna 641 Ft/kg 
Erdélyi szalonna 641 Ft/kg 
Fst, disznósajt 573 Ft/kg 
Fst, főzőkolbász 671 Ft/kg 
Fst, húsoscsont 307 Ft/kg 
Lángolt kolbász 858 Ft/kg 
Rizses hurka 517 Ft/kg 
sütőkolbász 748 Ft/kg 

  

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

U N G I   B t . 
Műszaki szaküzlet 

 
—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimmering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Elem, izzó, asztali elosztó 
—Porszívókhoz papír porzsák 
—Vasaló, hajszárító, hajsütő 
—Negatív film, videokazetta 
—Szerszám, autó hangszóró 
—TV-videó csatlakozó vezeték 
—Fülhallgató 

 
Dorozsmai út 143. 

 
Tel./fax: 62/460-149 

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig 
Szombaton zárva. 

aTi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, te-

her-, nehézpót-, 
autóbuszvezetői 

tanfolyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

• Nyomtatványok, iroda– 
és iskolaszerek széles 
választéka. 
 
• 2002. augusztus 1-től 

szeptember 15-ig 
10%-os tanszervásárlási 

kedvezmény. 
Fénymásolással, parkolójegy 
értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

 
 
 
 
 
 
 

DR. MUSTAFA LÁSZLÓ 
fogszakorvos rendelésének helye és 

ideje megváltozik! 
 

Augusztus 7-től 
Szegeden, Mérey u. 9/b alatt. 

Bejelentkezés telefonon: 62 425-946 
 

Hétfő: 15.00-19.00 
Kedd: 9.00-11.00, 15.00-18.00 
Szerda: 9.00-15.00 
Csütörtök: 15.00-19.00 
Péntek: 9.00-12.00 

TAS — JÁRMŰ  
Műszaki kereskedés 

Kerékpár-, kismotor-, 
robogóalkatrészek 

forgalmazása. 
Kiegészítők, akkumulátorok 

Repsol, Mol, Shell kenőanyagok. 
Kismotorok, kerékpárok 

rendelésre rövid határidővel! 
Dorozsma, Tas u. 4.  
(Thurzó Patika mögött)  

 
Nyitva: 

K-P: 
9-17 

 
Szo.: 
8-12 


