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Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. 
(Bethlen) 

HAVI GONDOLAT 

Korlátlan Internet kábeltévén, 
belépési díj nélkül 

Részletek a 8. oldalon. 

Két év múlva ötvenéves 

Az október 23-i forradalom 48. évfor-
dulóján a megemlékezés a szentmisén 
kezdődött, ahol énekelt a Hozsanna kórus 
is. Bár október 23. Kapisztráni Szent János 
egyházi ünnepe, természetesen a forrada-
lomra való megemlékezés is beépül a szer-
tartásba. A szentmise végén elénekeltük a 
Himnuszt is. Az 1956-os kopjafánál folyta-
tódott a megemlékezés. 

Köszöntötték dr. Géczi József Alajos 
országgyűlési képviselőt, a Nagy Imre 
Társaság elnökét, Tóth József és Fábián 
József önkormányzati képviselőket és 
Papp Istvánt, a dorozsmai kirendeltség 
vezetőjét. A Jerney János Általános Iskola 
tanulói Farkas Dezső közreműködésével 
bensőséges műsort adtak elő, felkészítő 
tanáraik Gorzás Ágnes és Vass Józsefné 

voltak. Idén is dr. Géczi József Alajos 
mondott ünnepi beszédet. Vass József 
szavalata után koszorúkat helyeztek el a 
kopjafánál: Tóth József, Fábián József és 
Papp István; a Nagy Imre Társaság nevé-
ben Kiss Andrea, Kalmár Gábor és Mike 
László; a KDNP nevében Bényi Mihályné 
és Tímár Lajos; a Vöröskeresztes klub 
nevében Maróti Károlyné és Szabó Pálné; 
a Jerney János Általános Iskola diákjai 
nevében Nagy Zita és Nagy Zsolt; a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház nevében Vass 
József, Nagymihály Ferenc és Nagymihály 
Ferencné. A műsort a Szózat zárta. A 
kiskundorozsmai eseményekről összeállí-
tást láthatnak a Kábeltévé csatornáján a 
Képes Dorozsmai Naplóban. 

ZSÓFIA 

Gondolatok 
Jó lenne egyszer igazán ünnepelni. 

Szívből megemlékezni, szívből büszkének 
lenni és szívből leróni kegyeletünket azok 
előtt, akik gyermekeik, unokáik jobb világ-
ban való felnövését már nem érték meg. 

Egyszer jó lenne ünnepnapokon nem 
politizálni, nem csak a kötelező érvényű 
protokoll miatt kiállni és szerepelni. 

Egyszer igazán jó lenne nem politikai 
tőkét kovácsolni mások halálából, mások 
szenvedéséből és fájdalmából. 

Jó lenne egyszer úgy ünnepelni, 
hogy együtt, kézen fogva, behunyt 
szemmel, együtt, mindenki, és nem sér-
tődve, sértegetve, acsarkodva, fújolva, 

tajtékozva, gyűlölettel. 
Egyszer jó lenne, ha emberként ünne-

pelnénk, méltóságteljesen, mély szívből, 
érzelmekkel telítve. 

Egyszer. Úgy látszik, nem most. 
 

SOMOGYI GÁBOR 
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Röviden 
 
A Bölcs utcai óvoda udvara új asz-

faltburkolatot kapott, amelyen jelzőtáb-
lákat állítottak fel. A közlekedési pályát 
2004. október 6-án avatták fel. A 300 ezer 
forintos beruházás egy részét Tóth József 
fedezte képviselő alapjából, a többit a 
szülők adták össze. 

A mini közlekedési pálya mellé a 
gyerekek kerékpárokat, játéktraktorokat, 
dömpereket is kaptak, amelyre az óvoda 
a pénzt pályázati úton nyerte meg. Csá-
nyiné Kecskés Hajnalka, az óvoda veze-
tője elmondta, a KRESZ-pálya létrehozá-
sával elősegíthető a gyerekek egészséges 
mozgása, fejlődik a mozgáskoordináció-
juk és megismerhetik a közlekedés sza-
bályait. Az ünnepség után a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának munkatársai 
fényvisszaverő karszalagokat és üzenő 
füzeteket ajándékoztak a gyerekeknek. 

 
* 

A dorozsmai nagybanin árusító vál-
lalkozók több mint 90 százaléka – kezde-
ti bizalmatlankodás után – kötött szerző-
dést a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-vel, 
vagyis azzal a szegedi önkormányzat 
által alapított céggel, amelyik új piacot 
épít a jelenlegi helyére. A beruházás 
tavasszal elkezdődik. Törökné Szántó 
Katalin, a kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy a tervezett 2 500 négyzet-
méternyi raktár és elárusítóhely „el-
fogyott”, a kereskedők 90-95 százaléka 
ugyanis aláírta a céggel a szerződést. 

 
* 

Sporteredmények: 
Szeged-Dorozsma–Nyírbátor: 39–30 

(18–16) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 
200 néző. Vezette: Dravecz, Kovács. 

Kiskunhalasi KC–Szeged-Dorozsma: 
32–33 (16–14) 

Kézilabda Magyar Kupa, 2. forduló, 
férfimérkőzés. Kiskunhalas, 100 néző. 
Vezette: Nagy, Turóczi. 

Kiskundorozsma–Csongrádi Tisza-
part SE: 3–1 (3–0) 

Megyei I. osztályú labdarúgó-
bajnokság, Kiskundorozsma, 150 néző. 
Vezette: Ártin. A dorozsmai csapat e 
győzelmével a hetedik helyen áll a listán. 

Szeged-Kiskundorozsma KSE– Bőcs: 
40–24 (21–9) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 né-
ző. Vezette: Pech Katalin, Vágvölgyi 
Mária. 

Ceglédi KKSE–Szeged-Dorozsma: 
27–29 (12–13) 

NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 
Cegléd, 100 néző. Vezette: Ágnecz, 
Sipos. 

Az aláírásgyűjtés folyománya 
Lapunk elmúlt havi számában rövid 

felhívást tettünk közzé, amelyben arra 
kértük az olvasókat, Kiskundorozsma–
Szeged (III. kerület) lakosait, aláírásukkal 
is nyomatékosítsák mindannyiunk kéré-
sét: 

„Nem értünk egyet a közgyűlés és a 
képviselőtestület azon döntésével, amely a 
35, 35Y jelű helyi autóbuszjáratok útvona-
lát megcsonkította, megfosztva ezzel ezre-
ket attól a lehetőségtől, hogy közvetlenül 
– átszállás nélkül – megközelíthessék Sze-
ged belvárosát, fürdőt, iskolákat, menet-
jegyirodát, önkormányzatot, bíróságot, 
szombaton a postát, a tarjáni Víztorony 
teret.” 

Felhívásunk nyomán sokan jelentkez-
tek véleményükkel, segítségük felajánlásá-
val, bizonyítva ezzel követeléseink valódi-
ságát. 

A helytelen, átgondolatlan döntést mi 
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy szinte nincs nap, hogy ne közölne a 
helyi napilap olvasói levelet, tiltakozást, 
aláírásgyűjtést a helyi buszmenetrenddel 
kapcsolatban. 

Mint lapunkban szintén olvashatták: 
Részönkormányzatunk is állást foglalt az 
említett útvonal-rövidítés ügyében, hely-
telenítve a meghozott döntést. 

A rendelkezésünkre álló rövid idő 
ellenére több mint 1500-an írták alá a kér-

dőíveket kerületünkben, amelyeket októ-
ber 14-én (csütörtök) délelőtt személyesen 
vittünk el Szeged Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Kabinetfőnökének. Dr. 
Solymos László úr képviseletében a kabi-
netiroda munkatársa vette át a csomagot, 
egyben ígéretet tett arra, hogy az aláírt 
íveket átadja az illetékeseknek. 

Bízunk abban, hogy sikeres aláírás-
gyűjtésünk kedvezően befolyásolja majd a 
döntéshozókat, sikerül majd visszaállítani 
a két buszjárat korábbi, teljes útvonalon 
való közlekedését. A Fonógyári út ipari 
üzemei is csatlakoztak akciónkhoz: értesí-
tettek bennünket, hogy közvetlenül kere-
sik meg a Tarjánban lakó dolgozóik bejá-
rását biztosító autóbuszjáratok visszaállí-
tása érdekében az illetékes közlekedéssel 
foglalkozó közgyűlési bizottságot. Szemé-
lyes kapcsolatainkat is „bevetve” lob-
byzunk a Tisza Volán illetékes igazgatójá-
nál: befolyásával, szakértelmével is segít-
sen a probléma konszenzusos rendezésé-
ben. 

Köszönjük segítségüket, együttműkö-
désüket: bízunk abban, hogy az össze-
gyűjtött aláíráscsomag elegendő érv lesz 
az elhamarkodott, haladó demokráciák-
ban lehetetlen, hazánkban egyelőre még 
„csak” szokatlan, de elfogadhatatlan dön-
tés módosításához.  

SZENTES BÍRÓ FERENCNÉ 

Közvilágítás 
 
Lapunk értesülése szerint az üdülőte-

rületeken: Subasán a Domaszéki, 
Matyparti és Zöldfási utcában, Sziksósfür-
dőn a Muskotály, Vereshomok, Ősziba-
rack, Berkenye, Kövidinka, Fürt és Subasa 
utcákban a közvilágítási hálózat kivitele-
zése befejeződött, műszaki átadása és 
üzembe helyezése az október 25-ével kez-
dődő héten megtörténik. 

Épülnek az öltözők 
 
Elkezdődtek a leendő futballpálya 

öltözőinek a kialakítása és épületének 
alapozási munkálatai a régi vásártér, illet-
ve a Vásártér sor melletti területen. 

Mindenszentek 
napján 

 
November elsején, Mindenszentek 

napján este fél hatkor lesz szentmise a 
dorozsmai templomban, utána kerül meg-
tartásra a halottak napi ájtatosság, ennek 
keretében koszorút és a kegyelet virágait 
helyezik majd el a templomépítő Dia-
novszky János plébános sírjánál és a II. 
világháború hősi halottainak emlékművé-
nél. 

Vásártéri nyitva 
tartás 

 
A nagybani piacot üzemeltető Dorozs-

mai Nagybani Piac Kft. módosította nyitva 
tartási idejét. Az őszi menetrend szerint 
eddig este 16 órakor zárt és reggel 4 órakor 
nyitott. A környék lakosai már régóta azt 
tapasztalják, hogy ez a nyitva tartás szűk-
nek bizonyul, mert az eladók autóikkal már 
este leparkolnak a környező utakon, akadá-
lyoztatva ezzel a forgalmat. Mindeme kelle-
metlenséget felismerve, a kft. vezetősége az 
eladó és a vevő igényeihez rugalmasan 
igazodva változtatott a nyitva tartási ren-
den. Mindezek értelmében kedd és szom-
bat este az árusokat és vevőket beengedik a 
piac területére árusítás céljából, elejét véve 
ezzel az útszéli zsibvásárnak. 

1% 
 

A Kiskundorozsmai Önvédelmi Cso-
port (Polgárőrség) ezúton fejezi ki köszö-
netét azon személyeknek, akik a 2002. évi 
adóbevallásuknál az SZJA 1%-át az egye-
sület részére ajánlották fel. A 2003-ban így 
befolyt 74 213 forintot bűnmegelőzési, 
működési költségekre fordítottuk. 

Kérjük a lakosságot, hogy a 2003. évi 
adóbevallása során az SZJA 1%-át egyesü-
letünk javára felajánlani szíveskedjék. 
Adószámunk: 18458556-1-06. 
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Tiltakozunk a Tiltakozunk! ellen 

A zöld az igazi 
Néhány dorozsmai lakos érdekes 

kiadványt találhatott a postaládájában 
az október 23-át megelőző napokban. 
A nyolc oldalas kiadvány a mi sajtóter-
mékünk, a Dorozsmai Napló címét 
viseli. Alatta egy cikk olvasható, amely 
lapunk 2003. október 31-iki számában 
jelent meg „Október 23.: Ünnep vagy 
munkaszüneti nap?” címmel. A elkö-
vetkező oldalakon Mucsi László, a 
Dorozsmai Lokálpatrióták Társaságá-
nak titkárának gondolatai olvashatóak. 
Ezt a fénymásolt nyomtatványt csak 
néhány, a szerkesztők által VIP-
személynek tartott lakos kapta meg. 

A Dorozsmai Napló Baráti Kör és a 
Dorozsmai Napló szerkesztősége ezen 
nyilatkozatával jelenti ki, hogy elhatá-
rolódik eme újság tartalmától. A Do-
rozsmai Napló fejlécét (logóját) a Szer-
kesztőség tudta és beleegyezése nélkül 
használták fel. Az első oldalon találha-
tó cikket a Szerkesztőség és annak írója 
tudta és beleegyezése nélkül publikál-
ták. 

Szerkesztőségünket mélységesen 
felháborította eme kiadvány megjele-
nése. Etikailag kifogásoljuk logónk 
felhasználását, mert ez az olvasók 
megtévesztését szolgálja, és habár szer-
kesztőségünk egyik tagja sem vett részt a 
kiadvány elkészítésében, úgy érezzük, 
címünk és logónk szerepeltetése ez eset-
ben – a kiadvány tartalma miatt – megté-
vesztő, hitelrontó, és objektív, részrehaj-

lásmentes szerkesztői munkánk szenve-
dett ezzel csorbát. Etikailag kifogásoljuk, 
hogy kiadványunkat olyan tartalomhoz 
rendelik a fénymásolt kiadvány névtelen 
szerkesztői hozzá, amely újságírói és er-
kölcsi szempontból is kifogásolható. A 

kiadvány és a benne foglalt írások 
sértenek minden írott és íratlan újság-
írói szabályt, amelyek minden sajtóter-
mékre – tehát ránk is – vonatkoznak. 

A Dorozsmai Napló elhatárolja 
magát a közéleti-politikai csatározá-
soktól, és a közéletben szereplő problé-
mákat nem a kalóz-újságírás durva, 
arrogáns, gúnyos stílusában járja kö-
rül. Mint minden médium, a Dorozs-
mai Napló is azért létezik (többek 
közt), hogy kavicsot dobjon az állóvíz-
be, ha szükséges. Ám egyesek ezzel 
szemben téglát dobnak egy pocsolyá-
ba. Az efféle újságírás – már ha lehet 
annak nevezni – nem vezet konstruk-
tív irányba. A másokon való szarkasz-
tikus, rosszindulatú gúnyolódás pedig 
elítélendő. A Dorozsmai Napló hajlan-
dó fóruma lenni a vitázó-vitatkozó 
írásoknak, de a sajtószabadságnak is 
vannak bizonyos korlátai, amelyeket a 
közerkölcs, a lelkiismeret, a jóízlés, a 
logikus ítélőképesség és néhány jog-
szabály körvonalaz. Hiszünk abban, 
hogy a problémáinkat tiszta fejjel, ele-
gánsan rendezni tudjuk. 
 
A Dorozsmai Napló Baráti Kör és a 

Dorozsmai Napló szerkesztőségének ne-
vében 

BALLAI FERENC 
elnök 

SOMOGYI GÁBOR 
főszerkesztő 

 

A Sztriha Kálmán 
emléknap 
programja 

2004 november 13-án délelőtt 10 órakor hely-
történeti vetélkedő lesz a helyi és a vendégisko-
lások részvételével. 

 
Délután 15 órakor kezdődik a plébánia falára 

elhelyezett Sztriha Kálmán emléktábla avatása, 
amelynek alkotója Bartha András helyi szobrász-
művész. Utána Szentmise a templomban Sztriha 
Kálmán kanonok úr emlékére, majd ezt követő-
en Közéleti Kávéház kezdődik a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház nagytermében. 

Meghívott vendégek: Dr. Anderle Ádám 
történész, Farkas Dezsőné nyug. kántor, Bálint 
István egyháztanács világi elnöke, Lázár Zoltán 
iskolaigazgató, Révész Ferenc Andrásné igazga-
tó, ifj. Szilágyi Árpád városvédő. 

 
Házigazda: Szilágyi Árpád városvédő és 

Vass József. 
 

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 
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Dorozsmai 
„Csörög” 

 
Olvasóink észrevételeit, panaszait a 

06-30-621-6254 számon várjuk. 
 

* 
Telefonált egy károsult anyuka, hogy 

október 21-én a Plébánián való ruhaosz-
táskor míg félrevonult gyermekével egy 
másik helyiségbe, addig a helyiségben 
maradó két család közül valaki ellopta 
pénztárcáját és iratait. Üzeni az eltulajdo-
nítónak, hogy a pénzt tartsa meg, viszont 
az iratokat juttassa vissza részére vagy az 
önkormányzat kapuja alatt lévő Polgárőr-
ség vagy a Dorozsmai Napló postaládájá-
ba dobja be. 

 
Sziksóstóról, a Körte utcából telefonált 

egy lakos, hogy egy utcabeli szomszéd 
rendszeresen hétvégén égeti el a zöld, 
nedves kerti hulladékot. Kellemetlen füst 
terjeng a levegőben, amely zavarja a pihe-
nést, beszennyezi a levegőt és a házak 
falát. 

 
Kézbesítőink folyamatosan jelzik, 

hogy a levelesládák többsége túl kicsi, 
ezért nehéz sérülésmentesen elhelyezni 
bennük a nagyobb méretű küldeménye-
ket. Kérik nagyobb levelesládák kihelye-
zését. 

 
Ugyancsak kézbesítők jelezték, hogy 

kerékpárral való közlekedésüket nehezíti 
a járdára belógó fák, bokrok ágai. Kérik a 
járda űrszelvényének rendszeres tisztítá-
sát és szabaddátételét. 

 
Autósok jelzik, hogy az útpadkákon 

összegyűlt sár feltöltötte több helyen az 
úttest szélét, ezért az úttestről a csapadék-
víz nem tud az árkokba lefolyni. A pangó 
víz napokig csapódik a gyalogjárdára. 
Télen emiatt felfagynak az utak. Kérjük az 
útpadkák tisztítását, szintező rendezését, 
vízelvezető lefolyók és árkok létesítését 
főleg az alábbi utcákban: Alpári Gyula, 
Adél köz, Jerney, Málna, Ilosvai, Bölcs, 
Kubikos utca. 

 
Szintén autóval közlekedők jelzik, 

hogy a közlekedő lakosság egy része 
(felnőttek, gyerekek, babakocsival közle-
kedő anyukák) a Dobos, Jerney, Alpári 
Gyula, Czékus, Erdőstarcsa utcákban és a 
Kettőshatári úton a járda helyett az úttes-
ten közlekednek. Ez balesetveszélyes. 
Kérjük a lakosságot és az önkormányzatot 
a járdák állapotának felülvizsgálatára és 
kijavítására és a körültekintő, szabályos 
közlekedés betartására. 

 
Iskolás gyerekek az iskolai rendtartás 

szerinti időn túl este tíz után az utcán ne 
tartózkodjanak. Kérjük a szülőket, figyel-
jenek erre. 

A Polgárőrség 
tájékoztatója 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Dorozsmai rendőrség 48-as utcai épületé-
ben a 47 szám alatt a KMB minden szer-
dán 17-19.00 óráig fogadó órát tart. 

Feljelentést lehet tenni ügyfélfogadási 
időben, illetőleg az alábbiakban megadott 
mobilszámokon időpont-egyeztetéssel: 

– Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311 
– Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
– Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
– Tóth Zoltán KMB 06-20-209 5306 
– Kocsi Adrienn KMB 06-20 209 5322 
 
A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-621 

6254. Névtelenül is tehet bűncselekmény-
nyel kapcsolatos bejelentést a TELEFON-
TANÚ ingyenesen hívható zöld számán: 
06-80-555-111. 

Bűnügyi megelőzési tanácsok 3. 
 

Hogyan védjük meg 
értékeinket? 

 
Tisztelt Hölgyem Uram! 
 
Ne váljon zsebesek, vagy erőszak 

áldozatává! 
Figyeljen magára, barátaira, holmijá-

ra, mobiltelefonjára! 
Táska, kabát külső zsebébe iratot, 

pénztárcát mobiltelefont Ne tegyen! 
Kocsijában értéket Ne hagyjon! 
Egy tárgy kilopására  5 másodperc is 

elég lehet.  Csak egy megoldás létezik: 

Látható helyen ne tartsunk 
semmit! 

 

Vigyázzon értékeire! 

A Szegedi Rendőrkapitányság 
tájékoztatója vagyonának védelméről 

A Kiskundorozsmáért 
Alapítvány 2/2004. 
számú pályázati 

kiírása 
 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 

Kuratóriuma „jeligés” pályázatot hirdet a 
jelenlegi és volt dorozsmai lakosok részére 
„Szemelvények Dorozsma újkori törté-

nelméből” címmel. 
A pályázat célja: 
A kulturális örökség megóvása téma-

kör keretében a volt Kiskundorozsma, 
jelenleg Szeged-Dorozsma városrész lakó-
inak életét a II. világháború óta – 1945-től 
– napjainkig nagyban, jelentősen befolyá-
soló helyi polititkai, vagy gazdasági, vagy 
társadalmi, avagy hitéleti változások meg-
örökítése, megmentése, a személyes ta-
pasztalat, átélés élményanyagának írott 
formában történő megjelenítésével. 

A pályázatra benyújtandó a célokban 
megfogalmazott esemény történetszerű 
leírása maximum 10 gépelt oldal terjede-
lemben. Idegen forrásmunka használata 
nem megengedett. Illusztrációként fotódo-
kumentáció és egyéb írásos emlék is mel-
lékelhető. 

Egy személy csak egy pályázatot nyújt-
hat be. A pályázatot benyújtó egyúttal 
hozzájárul írásának megjelentetéséhez írott 
sajtó, vagy egyéb kiadvány formájában. 

A pályázati adatlap személyesen vagy 
levélben igényelhető a Kiskundorozsmai 
Takarékszövetkezet Szeged-Kiskundo-
rozsma, Dorozsmai út 196. száma alatti 
székházában (telefon: 62-461-012, 461-
099). 

A beérkezett pályázatokat 30 napon 
belül a kuratórium értékeli. 

A nyertes pályamunkákat az alapít-
vány összesen 200 ezer Ft összeggel hono-
rálja, a dolgozatok tartalmi, stilisztikai, 
témakör-fontossági stb. szempontok sze-
rinti differenciált összegű támogatás oda-
ítélésével. 

A pályázatokat kitöltött adatlappal egy 
példányban „Szemelvények Dorozsma 
újkori történelméből” megnevezéssel egyé-
ni jeligével legkésőbb 2004. november 15-ig 
kérjük benyújtani az alapítványnak postáz-
va a 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Dorozs-
mai út 196. címre, vagy a Kiskundorozsmai 
Takarékszövetkezetnél személyesen. 

Adatlap kitöltése nélkül, hiányosan 
vagy a határidő után benyújtott, valamint 
a pályázati kiírásnak nem megfelelő pá-
lyázatokat a kuratórium nem értékeli. 
Hiánypótlásra a pályázat beküldési határ-
ideje után nincs lehetőség. A döntés felül-
bírálta nem kérhető. A pályázatokat nem 
küldik vissza. A támogatásban részesítet-
tekkel szerződéskötésre nem kerül sor. 
Előző években nyertes pályázó ugyanazon 
témakörű dolgozata nem fogadható el. 

 
KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMA 
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Gondolatok a mindennapi életről – Bevezető 

GONDOLATOK A MINDENNAPI ÉLETRŐL 

Kedves olvasó! 
A szerkesztőbizottság felkérésére szíve-

sen készítettem el egy cikksorozat tématerv-
ét, amely az emberek és családok életvitel-
ében tapasztalható – értékrendre és szabad-
idő célszerű és hasznos eltöltésére a meg-
növekedett gondok, problémák megoldásá-
hoz nyújt egyfajta alternatívát, segítséget. 

 
Bevezetőül 
Ahogy járok kelek a világban, egyre 

kevesebb olyan emberrel találkozom, aki-
ben látom, hogy érdekli még valami azon 
kívül, hogy hogyan alakul a jövőm, megtu-
dok-e élni. Egyre kevesebb azoknak az 
embereknek a száma, akik nem csak mond-
ják, de tényleg kezükbe is vesznek egy 
szépirodalmat, és el is olvassák. A 
Délmagyar-országban és más újságokban is 
főleg a hirdetések és az anyakönyvi hírek 
érdekelnek bennünket. Ha van egy kis sza-
badidőnk, amikor munka után odahaza 
fáradtan megvacsorázunk, akkor leülünk a 
TV elé és nézzük, amit elénk tálalnak, ahe-
lyett, hogy a férj a feleség és a gyerekek 
egymással beszélgetnének, egymással tö-
rődve töltenék el az időt lefekvésig. Sajnos 
a gyerekekre is egyre kevesebb időt szán-
nak a szülők. A gyerekek talán nem is bán-
ják, mert így szinte minden idejüket a TV, 
számítógép előtt tölthetik. Egy idő után 
egyesek az elektronikus játékok és az Inter-
net rabjaivá válnak, függőség alakul ki 
bennük. Akik erre alkalmasak azoknak az 
akciófilmek eltorzítják személyiségüket is. 
Helyesebb volna, ha a család újra egymásra 
találna, többet beszélgetnének egymással, 
nyáron minél több időt töltenének együtt a 
szabadban. Télen, amikor többet kell a la-
kásban lenni, mint régen a család együtt 
játszhat különböző társas játékokat. Ahol ez 
életmód, ott lefekvés előtt közösen hála-
adással zárhatnák a napot, Istennek és egy-
másnak megköszönve minden szépet és jót, 
de leginkább megbocsátani egymásnak. 

Napjainkban egyre többet halljuk, vál-
ságban vannak a családok. A 70-es éveikig 
még a falvakban számon tartották az em-
berek, ha valaki nem ment férjhez, vagy 
nem nősült meg. Manapság sok ember 
önző módon, szabadságát féltve, nem akar-
ja magát lekötni, vagy csak egy laza élettár-
si kapcsolatot vállalnak. Emiatt veszélyben 
van a család intézménye, mely a társada-
lom egyik legkisebb, maghatározó sejtje. 
Egyre kevesebb azok száma, akik Isten, 
ember előtt, egy örök szövetségre lépnek, 
elkötelezve magukat egymás iránt szeretet-
ben. Sajnos a létrejött házasságok egy része 
felbomlik. A családok rendezetlenségei 
elsősorban a gyerekek nevelésében okoz 
állandó problémákat és megélhetési, gaz-
dasági szempontból sem működik az egy-
keresős család manapság a munkanélküli-
ség réme miatt. Eltértünk a fundamentális 

erkölcsi és hitéleti elvektől, már sok embert 
ez sem érdekel. Igaz sokan elhozzák gyer-
mekeiket kereszteltetni, de nem azért, mert 
így akarnak élni, így nevelni a gyerekeket, 
ez inkább hagyomány. Egy-egy gyászszer-
tartáson, temetésen, szinte csak a pap és 
kántor imádkozik láthatóan a megholtért, 
mintha csak szégyellnénk hitünket, sérül a 
végtisztesség megadásának szándéka is. 
Sajnálatos, hogy lelkünkkel mennyire nem 
törődünk, pedig hitünk szerint a test az 
enyészeté lesz, lelkünk örök az életünk 
szinte minden területére ki hat. Régen is 
voltak szegény emberek, de mégis boldo-
gabbak voltak. Ma a gazdagok egy része 
sem boldog, mert nyugtalanítja őket a va-
gyon megőrzésének vagy tovább gyarapí-
tásának gondja. Nem bűnös dolog a vagyo-
nosodás, egészséges többet akarás, a lelki 
megnyugvás harmónia érdekében jó célok-
ra kell a vagyon egy részét működtetni. 
Ilyenek pl. a közjó ügye, rászorulók részére 
szociális adakozás, alapítványok, egyesüle-
tek támogatása. Sokan az ital és kábítószer 
rabjaivá válnak, így jutnak el egyesek az 
öngyilkosságig. Az országok vezetői közül 
ritka, akik méltó módon viselik a miniszte-
ri címet, hiszen a miniszter a latin minister-
minisztri, jelentése a szolga szóból szárma-
zik. Hol vannak már a Széchenyi Istvánok, 
akik a közjó érdekében vagyonuk jelentős 
részét voltak hajlandók felajánlani a nép 
jólétére, fölemelkedésére fordítani. Múlt 
idők hazafijai életüket is feláldozták a ha-
zájukért. Én úgy látom, hiába lett több a 
gép, ami könnyíti munkánkat, nyáron hűt-
jük, télen fűtjük lakásunkat, szinte minden 
álmot, kényelmet megtudunk valósítani 
pénzzel, mégis egyre inkább elembertele-
nedik világunk. Egyre boldogtalanabbak 
vagyunk, mondhatom úgy is, hogy egy 
gondkorszakban élünk. Ezt a lelki nyo-
mort, sivárságot, amiben élünk, leginkább 
a művészetek tükrözik. Ha összehasonlít-
juk a középkor zenéjét, szobrászatát, és 
festészetét, szembeötlő a különbség a mai-
val szemben. Aki nem érti a számára érthe-
tetlen művészi alkotást, arra rásütik, hogy 
műveletlen. Sajnos a mai művészek egy 
része eltávolodott az átlagos emberi lépté-
kű mondanivaló ábrázolásától, gyönyör-
ködtetéstől. Ilyenkor, anélkül, hogy meg ne 
sértsek valakit, megkérdezhetem, hogy hol 
itt a szépség a művészet és az intuíció? 

Meg kellene állnunk egy kicsit ebben a 
rohanó világban egy pillanatra, és át kelle-
ne gondolni: merre tartunk? Jó lesz ez így? 
Mit tegyünk, hogy előbb utóbb ne legyen 
idegbeteg félelemben élő, depressziós ez 
az egész világ? 

A nagyhatalmak fegyverekkel akarnak 
megoldani minden problémát. Más embe-
ri kultúrákra igyekeznek ráerőltetni a saját 
elembertelenedett, csak a pénzt istenítő, 
önző a föld kincseit eltékozló életmódju-

kat. Persze olyan formában, hogy a ha-
szon náluk keletkezzen. A legutóbbi iraki 
háborúban dollármilliárdokért szétrom-
boltak egy 8000 éves emberi kultúrát, sok 
emberéletet feláldozva. Célszerűbb lenne 
ezeket a ráfordításokat az emberek életkö-
rülményeinek javítására fordítani. 

Meg kell állnunk, és el kell gondolkod-
nunk, egyenként e sorok olvasóinak. Jó 
volna, ha valóra válna az, amit Ady Endre 
a Karácsony című versében megfogalmaz. 
„De jó volna, tiszta szívből, úgy mint ré-
gen, az Istennel mi magunkkal kibékülni, 
egymást szeretni. Ez a gyarló ember, em-
ber lenne újra, Talizmánja lenne a szomorú 
útra, Golgota nem lenne ez a földi élet, Egy 
erő hatná át a mindenséget, Nem volna 
más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni 
az Istent, és egymást szeretni.” 

Be kell látnunk, hogy szükség van a 
szépségre, a lelki értékekre, arra az útra 
amelyet Jézus mutatott nekünk, ha nem 
akarunk reménytelenségben, félelemben az 
egymás iránti gyűlöletben elsüllyedni, meg-
semmisülni. A szépség és a Jézus által taní-
tott igazságok, ébren tartják az emberi szí-
vekben az örömöt, a reményt és a szeretetet. 

Hogy visszaemlékezzünk, hogy újra 
rácsodálkozzunk így ezekre a lelki érté-
kekre és próbáljuk a lelkünket a szívünket 
újra felmelegíteni, egy cikksorozatot indí-
tunk el, amelyekhez ha valaki szép, lélek 
emelő írással csatlakozik, megköszönjük. 

 
BIACSI JÓZSEF 

diakonus 

A cikksorozat tervezett részei: 
1. A remény: élnünk kell, nem szabad feladni. 
2. A szeretetnek győznie kell. 
3. Szeretni kell; mit jelent egymást szeretni? 
4. Tudunk-e még egymás iránt gyöngédek 

lenni? 
5. Tudunk-e megbocsátani, könyörülni ember 

társainkon? 
6. A szerelem, amely megédesíti az életünket. 
7. Miért okozunk fájdalmat azoknak akiket 

szeretünk? 
8. Első korintusi levél 13,4.: A szeretet nem 

féltékeny, avagy a féltékenység, ami megmérgezi a 
szeretet légkörét. 

9. Boldogok akik sírnak? 
10. Szerelem, szakítás – ki lehet bírni? 
11. Földi életünkben nem teljesült álmaink, 

szívünk titkos sebei. 
12. Van-e értelme a szenvedésnek, miért kell 

szenvednünk? A szenvedés értéke, szépsége. 
13. Az Isten csak a csendben szól hozzánk, a 

magány van, akinek szép, van akinek fájdalom. 
14. VI. Pál pápa írása a művészetről és a szép-

ségről, XXIII. János pápa beszéde a művészekhez. 
Számunkra mit jelent a szép? 

15. Keressük az örömöket az életünkben. 
16. Édesanyánkról, tiszteld anyádat. 
17. Édesapánkról, tiszteld Atyádat. 
18. A gyermek szépsége: Jézus nem angyalt 

állított elénk példaképül, hanem kisgyermeket. 
19. Szeressük a körülöttünk lévő természetet, 

mert ha elpusztítjuk, mi is vele pusztulunk. 
20. Mi a halál? Féljünk tőle? A halálnak épp 

úgy meg van az értelme, mint az életnek. 
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A boldogságról 
Az egyén boldogsága nem származhat 

mások boldogtalanságából. Hajlamosak 
vagyunk azt mondani, bölcs dolgot mond 
ki ez a közhely. Az általános igazságokat 
és jótanácsokat tartalmazó mondatokkal 
az a baj, hogy egy idő után elcsépelt, sab-
lonszerű, üres kifejezésekké válnak, hiába 
hordoznak önmagukban jóindulatot és 
jobbítani akarást. Vannak szép kifejezések 
– Jó napot!, Jó egészséget!, Boldog Új Évet! 
stb., amelyekkel pont az a baj, hogy oly 
sokszor ismételtük már életünk során, 
hogy inkább tűnnek egy automatikus, 
sablonos kijelentéseknek, mintsem egy 
szívből jövő, érzelmekkel telített kívánság-
nak. Olyan ez, mint amikor egy szót – az 
adott betűsort – sokszor elismételjük ma-
gunkban: a végén a szó teljesen idegensze-
rűnek, értelmetlennek tűnik. 

A boldogsággal kapcsolatos sablonok 
is ilyenek. Az a baj velük, hogy túlságosan 
sokszor mondjuk és halljuk őket pusztán 
egy ingerre adott válaszreakcióként, és így 
nem tarthatjuk ezeket többre, mint pusz-
tán egy gépies, mesterséges, törvényszerű-
en elmondandó hangsornál. Csak akkor 
válik értelmessé, ha az adott mondat nem 
a hangszálainkból, hanem sokkal mé-
lyebbről, a szívünkből ered. Enélkül vi-
szont az olyan fogalmak, mint a jóság, az 
erkölcs vagy a boldogság, a szeretet, csu-
pán nyelvi találmányok maradnak, elvont 
szimbólumai egy adott entitásnak, mint 
például a végtelen fogalma a matematiká-
ban. A pont, vagy a halmaz a matematiká-
ban alapfogalom, vagyis nem definiáljuk, 
mert nem tudjuk: még ha meg is próbál-
nánk, önmagát és különböző szinonimáit 
sorolnánk fel, vagy ha mégsem, akkor 
pedig nem a precíz, tökéletes definíciót 
rendelnénk hozzá az alapfogalomhoz. 
Ilyen lenne a boldogság fogalma is: meg-
magyarázhatatlan elvont nyelvi talál-
mány? 

Kant A tiszta ész kritikája című könyvé-
nek megjelentetésével a filozófiában egy 
olyan jelentős világszemléleti fordulatot 
akart létrehozni, mint a tudományban a 
kopernikuszi fordulat volt, amikor is a 
geocentrikus világképet (t. i. hogy mi ál-
lunk a világ középpontjában) felváltotta a 
heliocentrikus világkép (vagyis a Föld a 
Nap körül kering). Ez a fordulat alapjában 
változtatta meg az emberiség életszemlé-
letét. Kantnál az ember kerül a középpont-
ba; arra keresi a választ, hogy mi a legfőbb 
jó? Kutatása közben számos akadályba 
ütközött. A legfőbb jó kétértelmű: jelent-
heti a jó legmagasabb szintjét, az erényt. A 
legfőbb jó másik értelme a legtökéletesebb 
jó – Kant szerint ez a boldogság. 

Kant vizsgálatával arra a következte-
tésre jut, hogy a legfőbb jó egy posztulá-
tum, vagyis egy definiálhatatlan fogalom, 
amelyet önmagában el kell fogadni. Egy-
szerűen csak van. A boldogsággal kapcso-
latban megjegyzi, hogy a boldogság hatal-

mával bíró ember környezetében a törté-
nések az akarata szerint következnek be. 
Ekkor válik a boldogság harmóniává – ez 
pedig ugyanúgy egy posztulátum. 

Kant szerint nem elég egy élet a leg-
főbb jó teljesítésére, a lelkünket halhatat-
lanná kell tenni. Isten léte az, amely ehhez 
hozzásegíti az emberi lelket. Ez a harmó-
nia lényegében azt mutatja meg, hogy ha 
autonomitásunk, vagyis az a képessé-
günk, hogy szabadon cselekedhetünk, 
egybevág a természeti törvényekkel, ak-
kor az individuum és a természet harmo-
nizál egymással. Ez a fennállás Isten létére 
utal. Vagyis mindezek bekövetkezése 
bizonyítja, hogy egy olyan világban élünk, 
ahol Isten is jelen van. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. A bol-
dogság akkor lép fel – mondja Kant –, 
hogy ha van szabad akaratunk, és amely 
akarattal cselekedni vagyunk képesek. 
Vagyis megtehetjük azokat a dolgokat, 
amelyeket meg akarunk tenni. Elvégez-
hetjük azokat a feladatokat, amelyeket el 
akarunk végezni. Elérhetjük azon céljain-
kat, amelyeket el akarunk érni. Lényegé-
ben a totális önmegvalósításról van szó, 
amikor is minden magunk elé kitűzött célt 
elértünk. Amikor már nincs több tenniva-
lónk hátra. Amikor már mindent elintéz-
tünk és megtettünk, amelyet életünkben 
valaha is akartunk. És ekkor mi történik? 
Két dolog. 

Az egyik az, hogy új cél tűnik fel az 
egyén életében. Egy olyan új dolog, amely 
ismét arra kényszeríti, hogy szabadságá-
val élve ismét elvégezze a feladatát, va-
gyis megszűntesse a küzdést a teljessé-
gért. Amikor egy ilyen új cél merül fel, 
nem leszünk boldogok; amikor e célt is-
mét elértük, boldoggá leszünk. 

De – és itt merül fel a másik lehetőség 
– mi van akkor, ha már nincs új cél, ha 
már nincs miért küzdeni, mert már meg-
küzdöttünk mindenért, amiért akartunk? 
Ha már nincs mit megfontolnunk, és nincs 
elvégzendő dolgunk? Mi történik akkor, 
amikor bekövetkezik a várva várt kanti 
boldogság? 

Milyen boldogság ez? Ki mondta egy-
általán azt, hogy a boldogság pozitív foga-
lom, mint például a jóság, az igazság? Ki 
mondta, hogy a boldogság nem negatív 
fogalom, mint a rossz vagy a hazugság? 
Egyáltalán van-e a boldogságnak előjele? 
Amennyiben a boldogság egyedülálló, 
akkor nem lehet előjele – sem pozitív, sem 
negatív. A boldogság semleges; egy idea, 
amelynek csak árnyéka az, amelyet hét-
köznapi értelemben tapasztalunk a bol-
dogság címszava alatt. De ha a boldogság 
se nem jó, se nem rossz, akkor milyen? 

Az az egyén mit érezhet, aki boldog, 
vagyis minden célját elérte? Hiszen élete 
már céltalanná vált, az a hajtóerő, amely 
az embereket nap mint nap stimulálja 
arra, hogy jobbá tegye életét, már nincs 

meg benne. Nincs miért élnie, akár meg is 
halhat? Ez a tudatállapot – úgy tűnik – 
depresszióba sodorhatja az embert, dest-
ruktív viselkedési rendellenességbe. Bol-
dog még ez az ember? Addig igen, amíg 
fel nem fogja, hogy élete elé ismét egy új 
célt állíthat: mégpedig kilábalni a mély 
hullámvölgyből és törekedni a totális har-
mónia kialakításához. Különös paradoxon 
ez: a boldogság boldogtalanságot szül. 

Az az egyén, aki ekkor azt tapasztalja, 
hogy mások boldogtalansága révén jutott 
eme élethelyzetbe, nem válik boldoggá, 
mert eléggé bölccsé válik ahhoz, hogy 
tetteit jóvá tegye, és ekkor új célok lépnek 
fel az életében. Ha pedig még nem elég 
bölcs mindezek felfogásához, akkor meg 
még nem érte el a harmóniát, és ismét 
hullámvölgy köszönt be az életében. Va-
gyis mindkét esetben az ember még nem 
éri el a boldogság szintjét. A küzdelem 
alatt az ember bölcsebbé, megfontoltabbá 
válik. Egy nap ráébred ugyan arra, hogy 
elérte a boldogságot, és felkészült a halál-
ra, de azt is belátja, hogy mindez törvény-
szerű: nyugodtan, felkészülten néz az 
elmúlás felé. Azt, hogy ő már minden 
célját teljesítette, nem úgy fogja fel, hogy 
akkor az ő hátralevő életének céltalansága 
mentális kínokkal teli lesz, hanem szépen 
belehuppan egy karosszékbe, kényelembe 
helyezi magát, kifújja magát és azt mond-
ja: „Hát ez a pillanat is eljött.” A tökéletes 
boldogsággal társult pozitív érzelmekkel 
(öröm, büszkeség) tekint vissza életútjára, 
tudatosítja saját jelenét és pozitívan néz a 
jövő felé. 

A tökéletes boldogság nem jelent tét-
lenséget. A tökéletes boldogság új célt 
hordoz magában: segíteni másoknak a 
tökéletes boldogság elérésében; hozzásegí-
teni másokat is ahhoz az állapothoz, ame-
lyet ő már megtapasztalt. A tettrekészség, 
az elszántság, a jóindulat és a karitativitás 
jelenti a tökéletes boldogságot. Az ember-
ből jó ember lesz, aki immár önös szándék 
nélkül, anyagi haszon nélkül segít máso-
kon. Habár mások boldogtalanok, az ő 
boldogsága már nem épül ezekre, mert az 
azt jelentené, hogy még nem teljesült min-
den életcélja, van még mit helyrehoznia, 
van még cél, amelyet el kell érnie. 

Ám a tökéletes boldogság is úgy tűnik, 
tünékeny, pillanatnyi, hiszen új célokat 
hordoz önmagában. Rávezet bennünket 
arra, hogy nem ok nélkül születtünk eme 
világra, hanem valami transzcendentális 
eszmény megvalósítására. 

A tökéletes boldogság maga egy új cél. 
A tökéletes boldogság előrelendíti az 
egyént, élete során fejlődik, és halála pilla-
natában következik be a célt önmagában 
nem hordozó boldogság: egy pillanat az 
egész, de egy örökkévalóság a léleknek, 
amely azóta már nem eme világon jár. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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Nárcisz-Virág-Ajándék 
(a Takarékkal szemben) 

Alkalmi csokrok, fali és asztali 
díszek, cserepesvirágok. 

Koszorúk, sírcsokrok. 
Saját készítésű halottak napi 

koszorúk kedvező áron 
Mécsesek és szálas virágok 

Nyitva: H-P: 8-17-ig, 
Szo.: 8-12-i, V: 7-10-ig. 

Telefonon előrendelést felveszünk! 
06-20/369-1190, 06-20/231-3670 
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat 

Eszékiné Gyöngyi 

A DÉLI-FARM Kft. 
őszi 

vetőmagkínálata 
 

Tritikálé, búza, árpa, rozs, lucerna 
stb., szántóföldi műtrágyák, 

valamint szarvasmarha tartásához: 
takarmányok, tejpótló borjútápsze-
rek, ásványi és vitamin-kiegészítők, 

premixek forgalmazása. 
 

Cím: Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. 

(a Nagybani zöldségpiac mellett) 
Tel.: 62/556-120, 556-130 

Mobil: 30-604-2772 

Váltson most, hogy ne teljen unalmasan az ősz! 
A sok változatos műsort kínáló csatorna már önmagában is elegendő érv ahhoz, hogy 
Ön is előfizetőnk legyen, de mi most nyereményjátékkal kedveskedünk meglévő és új 
előfizetőinknek. 

Ha most rendeli meg valamelyik bővebb kínálatot biztosító szolgáltatásunkat, akkor 
nyereményszelvényt kap, amivel a 2004. december 4-i sorsoláson megnyerheti az 5 db 
asztali óra, a 4 db éves KTV Szuper előfizetés vagy a nagyképernyős, sztereó színes 
TV egyikét. 

Minél gazdagabb összetételű programcsomagot rendel, annál nagyobb az esélye, 
hogy nyerjen, mert KTV Szuper csomag rendelése esetén 1, KTV Start HBO szolgálta-
tás rendelése esetén 2 sorsjegyet adunk Önnek. Ha a KTV Szuper csomag mellett a 
HBO szolgáltatásra is előfizet, akkor 3 sorsjegyet adunk ajándékba. 

Nincs még kábeltévéje? Rendelje meg a bekapcsolást most ingyen, 
és megrendelése mellé egy újabb sorsjegyet adunk Önnek. 
További információ Ügyfélszolgálatunkon. 
 

Ajánlatunk 2004. november 30-ig, új KTV előfizetés vásárlásakor, kétéves hűségnyilatkozat, meglévő előfizetés módosításakor 1 éves 
hűségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek Ügyfélszolgálatunkon.  

 

 
 
 
 
 

Nyitva tartás: Hétfőn és Szerdán 8-15 óráig, Kedden és Csütörtökön 14-18 óráig,  
Péteken 8-12 óráig 

Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság 
6791 Szeged-Kiskundorozsma 
Széksósi út 12. 
Telefon/Fax: (62) 463 – 444 
e-mail: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu 
Web: www.szelmalomktv.hu 

Ön is nyerhet! 

Kell-e az orvos? 
Thurzó Ferenc gyógyszerésznek ajánlom 
 
A Göncölszekér meg a Fiastyúk is 

feljött is feljött már az égre, amikor a lány 
odaért a kert végébe. 

– Ferenc itt vagy már? – És szemét 
kutatva, fúrta a sötétbe. 

Nem volt ott. 
Hogy lehet ez? – Hitetlenkedik a lány, 

szívében ijedelem, és kérdően néz a fára. 
Sietős léptek nesze a lény már tudja, hogy 
kié. 

– Édes Anikám, nem szabadulhattam 
előbb. Az öreg megint iszik, és vad kedvé-
ben van. 

– Gondoltam valami nincs rendjén, de 
alig bírtam már türelemmel az estét kivár-
ni. Mi van a nagy tervvel? 

– Vége a nagy türelemnek. Megint 
beszéltem apámmal, de csökönyösen ki-
tart amellett, hogy csak paraszt lehetek. 
Nem azért engedte elvégeznem az iskolát, 
hogy úr legyek, hanem, hogy jobban vi-
gyázhassak, hogy a felvásárlók, a kereske-
dők egy fillérrel se csapják be. Orvos? 
Arra nincs szükség, ha csak állatorvosra 
nem. De az meg van a faluba. Az ő szemé-
ben a világ a földje határánál kezdődik, és 
ott végződik. Kegyetlen és konok – mond-
ja Ani. –Őrület, hogy egy ember előtt el-
zárja hívatás útját. 

– De nem zárhatja el. – csattant fel 

Ferenc. – Tíz éves korom óta csak egy 
vágy él bennem, hogy orvos legyek. Gyó-
gyítani akarok. – Kiabálta Ferenc és bele-
kapaszkodott egy fa ágába, s úgy megráz-
ta, hogy egész szilvaeső hullott a fáról. 
Ani hangosan felkacagott, belekarolt Fe-
rencbe, s megindultak hazafelé. 

– Emlékszel? Én kötöztem a kismada-
rak lábát, amit Guga Jóska megcsúzlizott, 
és én szedtem ki a béresek lábából a tüs-
két. Szegeden a kollégiumban egy fiú az 
egyetemre és becsempésztek a bonctanra. 
Előadás volt, egy holttest feküdt az 
astalon, a tanár magyarázta, egy ló rúgta 
meg a mellén összezúzta a szöveteket és 
belső vérzése lett. Ha orvoshoz megy mű-
téttel megmenthették volna. Nagyon szán-
tam a szerencsétlent. 

Ferenc elhallgatott. Ani sem zavarta 
meg a csendet. A ház elé értek. Megálltak 
a veranda előtt, ahol kacskaringós füstfel-
hő jelezte, ott pipázgat  az öreg Takó taní-
tó úr, Ani édesapja.  

– Jó estét Takó bátyám. Feljöhetek? 
– Jöhetsz hát. Már vártalak. 
– Na mire mentél apáddal? 
– Semmire! – És ferenc lelkét elöntötte 

a tehetetlen harag. 
Az öreg tanár csendesen szortyongatta 

a pipáját, látszott rajta, hogy gondolkodik. 
Az öreg ismerte Ferenc apját. Sok kemény 
vitája volt már vele, amikor rávette, hogy a 

kitűnő fejő Ferencet engedje tovább tanul-
ni. Suszter maradjon a kaptafánál, a pa-
raszt maradjon paraszt, mondogatta Ferenc 
apja. Mi lenne, ha minden ember úriember 
akarna lenni. Én földet szereztem, pedig 
csak írni, olvasni tanultam meg. Amíg én 
élek Ferencből nem lesz ficsúr. 

De a tanítóúr sem engedett. A győze-
lem reményében sokat poharazgatott Fe-
renc apjával. Tudta, hogy csak ügyes fo-
gás kell, hogy ez a konok csavaros eszű 
ember felengedjen. 

– Nem addig az gazduram. Emlékszik 
arra a kereskedőre, aki úgy meglopta ma-
gát, hogy azon nevetett az egész falu. Ha 
Ferenc tanul, akkor ilyesmi nem fordulhat 
elő. Ferenc utánanéz a birtoknak, és nem 
csapja be egyetlen kereskedő sem. 

Ferenc apja ezen mosolygott. 
– Ház biz’ Isten, nem rossz gondolat. 

Tanuljon hát, de aztán jöjjön vissza pa-
rasztnak. 

Így került Ferenc a szegedi gimnázi-
umba. Az öreg tanító, bár szívből örült 
neki, nem gondolta, hogy Ferenc komo-
lyan orvos akar lenni. Végül azt mondta: 

– Holnap elmegyek az apádhoz. De 
úgy érzem, nem sokra megyek vele, ha-
csak az Isten nem tesz valami csodát. De 
bízni azért kell, Ferenc fiam. 

– Én is bízok – súgta Ani Ferencnek. 
Másnap a cséplőgépnél találta meg a 

tanító Ferenc apját. 
– Jó munkát! Milyen az idei termés? 
– A tavalyi jobb volt. 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáruk. 

Disznóvágáshoz bélféleségek 
kaphatók. 

 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

ÁLLÁSHIRDETÉS! 
 

Lakatosipari munkához hegeszteni 
tudó, betanított munkásokat keresünk. 
Állandó munkavégzési hely. 

Jelentkezni: 
Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B fsz. 6. 

(8-10) vagy 06 20 2280 863. 

– Hol van Ferenc? 
– A helye itt volna, de biztos a szobá-

ban hűsöl, és a könyvet bújja. 
– Nincs igaza, gazduram. A fiú szív-

vel-lélekkel orvos akar lenni, ön vétkezik, 
ha ezt nem engedi. 

– Értse meg végre tanító úr, az én fiam 
nem lesz méregkeverő. Tudom, mire mi-
lyen orvosság jó. Ha fáj a derekam, meg-
keni a sánta Mari, más meg úgyse fáj. 

A tanítónak rosszul esett a kudarc, 
mert szívből akart segíteni. Érezte, hiába-
való minden további beszéd. Hazafelé 
indult. 

– Na éppen most indul egy kocsi a 
magtárba, elviheti a tanító urat is. – Szólt a 
gazda. 

A tanító elfogadta az ajánlatot. Felka-
paszkodott a bakra, a kocsi mellé, aki os-
torral épp meglegyintette a ló hátát. 

– Gyite Sára! – De a ló nem mozdult. 
– Gyite, az anyád! 
Na, ez a ló olyan csökönyös, mint a 

gazdája, gondolta a tanító. 
A gazdát elfutotta az indulat. Egy 

mozdulattal kikapta a vasvillát az egyik 
ember kezéből, és nagyot csapott vele a ló 
farára. Ekkor Sári akkorát rúgott, hogy 
majdnem felborult a kocsi, és úgy mellen 
találta a gazdát, hogy eldőlt, mint a búza, 
ha lekaszálják. 

Az emberek sápítozva állták körül az 
eszméletlen embert. Aztán az egyik üres 
kocsiba szénát tettek, arra fektették a sebe-
sültet. A tanító maga hajtott, és Ferencért 
kiabált, aki megrökönyödve látta fekvő 
apját, akinek a szájából vér szivárgott. 

– Megrúgta a ló – mondta a tanító. – 
Sietnünk kell. 

 
A szegedi klinikán azonnal a műtőbe 

vitték az öreget. 
– Van remény? – kérdezte Ferenc. 
– Még semmit sem mondhatok – vála-

szolt a tanár. 

Ferenc hallotta a kiszűrődő hangokat: 
a bal két felső borda eltört, a szívburok 
megsérült. Kicsi a remény, de meg kell 
próbálni. 

Ferenc tudta, hogy az apján csak az 
orvostudomány segíthet. Ő meg mégsem 
akarja, hogy orvos legyen. Nincs harag a 
szívében, csak szánalom. 

Két nap múlva az öreg szeme csodál-
kozva tekintett végig a kórtermen. A nő-
vérke kedvesen megszólalt. 

– Nem szabad ám mozogni! 
És ő a világért sem mozdulna. Ha a 

tanár megáll az ágyánál, szeretné megszo-
rítani a kezét, és azt mondani, köszönöm, 
áldja meg az Isten a két kezét, amivel 
megmentett. 

 
A gazda családja körében ült az asztal-

nál. 

– Milyen lett a termés, fiam? 
– Több lett, mint tavaly. Jól érzi magát, 

édesapám? 
– Most már igen. De a rúgást alig tette 

volna helyre a sánta Mari. Te meg úgy 
készülj fiam, hogy orvos lesz belőled. 
Nagy dolog földeket szerezni, de még 
nagyobb egy életet megmenteni. Legyél 
doktor vagy patikás, de mindég segítsd a 
betegeket és a szenvedőket. 

VARGA JÁNOS 

Krizantém kapható! 
Dorozsma, Széchenyi u. 45. 

 
Érdeklődni személyesen vagy 

telefonon a 62 / 460-338, 
vagy 06 70 332-8505 számon. 

 

Szilágyi Tibor 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Nyitva: 7-18 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565 8381 
Rúzsai: 06 30 565 8378 
Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

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

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

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

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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

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

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

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

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 
Jó állapotban lévő overallok, kabátok, 

téli ruhák és cipők AKCIÓS áron. 
Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, babakocsi, etetőszék stb. 

Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16; 
Szo.: 8-11 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Gera Imre 
húsfüstölő, 

bélkereskedő 
 

6792 Zsombó, Móricz Zs. U. 1. 
Tel.: (62) 255-311 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 15-18, 

szombat: 8-17, vasárnap: 8-12, 
vagy telefonos megbeszélés alapján. 

A Dorozsmai Lokálpatrióták Társa-
sága 2004. november 4-én csütörtö-
kön az 1956-os forradalom leverésének 
48. évfordulóján megemlékezést tart és 
gyertyát gyújt a Dorozsma főterén 
álló kopjafánál. 19 órakor találkozunk 
a rendezvényünkön résztvevőkkel. 

A DLT vezetősége 

HIRDESSEN A 
DOROZSMAI NAPLÓBAN! 

4-ET FIZET 5-ÖT KAP AKCIÓ! 
ÉRDEKLŐDNI: 06 20 470 6587 
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Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Szolgáltatásaim: 
– Díjtalan helyszíni szemle és hirdetés 
– Ingatlanközvetítés, értékbecslés 
– Adás-vételi szerződés kötés ellenjegyző ügyvéddel egyeztetett időpontban 
– Hitelügyintézés 

 

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat fizetőképes ügyfeleim részére. 
 

Ügyfélfogadás:  hétfő, szerda:  de. 9-11-ig 
 kedd, csütörtök, péntek:  du. 15-18-ig 
 szombat: telefonos időegyeztetés 

2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítások tanácsadása, ügyintézése 

és kötése az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. megbízásából a biztosí-
tótársaság teljeskörű termékkínálatá-

val állunk rendelkezésére. 
2P-DOR Biztosításközvetítő Bt. 
Kiskundorozsma, Czékus utca 53. 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 
E-mail: pusztailajos@invitel.hu 
Továbbra is várom 
jelenlegi és leendő 
ügyfeleimet! 

Pusztai Lajos 

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
lépcsőház– és homlokzatfestést, díszítést, 

gipszkartonozást közületek és 
magánszemélyek részére vállalok. 

 

Ambrus Gábor 
Tel.: 06 20/341-1763; 06 70/509-8152 

SEB-TI Kertépítő és 
Szolgáltató BT. 

Szolgáltatásai: 
– rotátorozás, fűnyírás 
– csatornaépítés, telken belüli 
rákötés bevezető áron 
– kisgépek javítása és bérbeadása 
kezelővel 

Megrendelés: Sebők József 
Tel.: 06 62 463-201, 06 30 376-7153 

Vásártéri Olcsó 
Palackozott Italok Boltja 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
1kg kristálycukor 199,- 
0,5 Arany ászok dobozos 130,- 
0,5 Arany ászok üveges 119,- +ü. 
0,5 Radler sör 120,- +ü. 
1,5l Szögedi ászok, Pils 295,- 
0,75l Orosz pezsgő 370,- 
You tusfürdő 200 ml 150,- 
Mécsesek 45,- /db-tól 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Szeged, Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

U N G I   B t . 
 

Háztartási gép szerviz 
Háztartási gép alkatrész 
Villanyszerelési anyag 

Csapágy, szimmering stb. árusítása 
 

Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsmai út 143. 

Tel./Fax: 62 460-149 

 

2P-DOR
Bt. 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

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

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 

(a nagybani piactól 400 méterre), 
Tel.: 30/488-0251 

Könyvelés: 
Szeged, Ortutay u. 7., 

Tel.: 30/565-9421 

A Szélmalom Vendéglőben 
 

November 20-án 19 órakor BÖLLÉRNAPOT rendezünk, Erzsébe-
tek és Katalinok tiszteletére, disznótoros vacsorával és hangula-
tos élőzenével várjuk kedves vendégeinket. 
Vacsorajegyek elővételben vásárolhatók a vendéglőben. 
Tel.: 461—363 A Katalinokat és Erzsébeteket meglepetéssel várjuk 
Szeretettel várunk mindenkit A vendéglő dolgozói 


