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Egyetlen hajszálnak is van árnyéka. 
(Publilius Syrus) 

HAVI GONDOLAT 

Ismét együtt báloztunk 

Katolikus közösségünk hatodik al-
kalommal gyűlt össze, az egyházközsé-
gi bált ismét a Sportcsarnokban rendez-
ték. A jó hangulatú estre a környező 
településekről is érkeztek rokonok, is-
merősök, így a létszám jelentősen gya-
rapodott, körünkben volt Balogh László 
és Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-
selő is. Idén svédasztal várta a vendége-
ket, amelyről mindenki a saját szája íze 
szerint válogathatott, amelyet most is a 
Szélmalom Vendéglő állított össze. 
Tapodi Péter meglepetésként a vacsorá-
hoz frissen sült cipókat osztott ki. 

Ebben az évben a műsor tovább 
színesedett. A főszervező Tapodi Péter, 
Bálint Isván, az egyháztanács világi 
elnöke és Mádi György plébános kö-
szöntője után a Szegedi Táncművészeti 
Iskola kiskundorozsmai plébánián ala-
kult csoportjából a kisebbek csárdást 
táncoltak. Zene következett, Huszár 
Gergő gitáron a Grenada-t játszotta. A 
Király-König Péter  Zeneiskola 
Amadeus klarinét együttesétől hallhat-
tuk Gershwin: Oh, Lady be good!, 
Somebody loves me; Bernstein: 
America; Joplin – Parraghi: Streetnews 

life; Templeton: Bach a városba megy és 
Monti: Csárdás című művét. Az együt-
tes tagjai: Majsa Ágnes, Varga Márk, 
Balázs Ákos, Léka Zoltán, Marjanuez 
Lilla, művészeti vezető: Balázs György. 
A tánccsoport idősebb tagjai léptek 
színpadra, a Palotást kétszer is el kellett 
táncolniuk. Mindkét produkciót Kazi 
Gábor tanította be. Az egyházközség 
tulajdonába kerülő ruhák 170 000 forint-
ba kerültek, a táncosok 38 000 forinttal 
járultak hozzá, a fennmaradó összeg az 
alábbiak adományaiból gyűlt össze (a 
folytatás a 2. oldalon olvasható). 

Axelero Internet kábeltévén már 
6900 forinttól, 512/64 kbps sebességgel! 

 
A részletekért hívja a 463-444-et vagy keressen fel minket a Széksósi út 12. sz. alatt. 
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Röviden 
 
Nyolcvanöt éves korában elhunyt 

Gyuris Sándor. A sokak által ismert lab-
darúgó, hátvéd, az 1940-41-es bajnoksá-
gon bronzérmet szerzett Szeged FC-nek 
volt oszlopos tagja. Igazi klasszis volt, a 
régi nagyok közé tartozott. 

 
* 

 
Folyamatban van az új dorozsmai 

labdarúgópálya öltözőépületének, vala-
mint magának a küzdőtérnek a kivitele-
zése. A komplexum építési határideje 
2005. március 31. 

Dorozsmán felröppent a hír, hogy az 
új labdarúgópálya feltöltéséhez használt, 
csatornázásból kikerült föld minősége 
nem felel meg, mert már áll a víz a terü-
leten. Ezt Tóth József, a képviselő-
testület sportbizottságának vezetője cá-
folta. 

A kivitelező jó ütemben halad az 
öltöző építésével, hiszen már tető alatt 
van az impozáns és tágas épület, most a 
belső munkálatokat végzik. Nem csupán 
öltözőket és zuhanyozókat, hanem klub-
helyiségen és a játéktéren kívül, világí-
tással ellátott edzőpályát is kialakítanak. 
Egyébként minden szigorú előírásnak 
eleget tesznek, hiszen a mozgássérültek 
is könnyedén eljuthatnak mindenhova. 
A beruházás összköltsége 140 millió 
forint. A terület bővíthető. 

Az építők nem örülnek az enyhe 
időjárásnak, hiszen amennyire kedvez a 
kőműveseknek és az ácsoknak, annyira 
hátráltatja a pálya kialakítását végzőket. 
Az átadási határidő március 31. Ha 
azonban a nagyobb munkagépek to-
vábbra sem tudnak a pályára menni, 
akkor ez eltolódhat. 

 
* 

 
2005. január 11-én ismét összeült 

Kiskundorozsma Részönkormányzata. A 
leköszönő elnök, Tóth József mérleget 
vont az előző két év tevékenységeiről és 
eredményeiről, majd a beszámolót köve-
tően a tagok egyhangúlag Fábián József 
képviselőt választották a második ciklus 
soros elnöki tisztségének betöltésére. 

Ismét együtt báloztunk 

Batiz Julianna 
Bálint István 
Dr. Bihari Lajos 
Csányi József vállalkozó 
Fábián József képviselő 
Gyuris Gábor vállalkozó 
Katolikus Kör 
Lality József 
Mádi György esperes-plébános 
Ifj. Mihálffy Béla 
Nagy Károly 
Szabó Istvánné 
Szabóné Ocskó Zsuzsanna 
Szalkai Attila 
Takácsné Palócz Julianna kereskedő 
Tímár Lajos 
Ungi Bt. 
Ungi Sándorné 
Köszönik a továbbiakban a varrónőnek, 

Lekes Mónikának készséges munkáját, Ba-
lázs Verának, aki a díszítőmunkák többsé-
gét magára vállalta és Tapodi Endrénének, 
hogy a kisebbeknek is készített egységes 
szoknyákat, valamint Csányiné Kecskes 
Hajnalkának, aki szekrényt adományozott a 
ruháknak. A táncosok külön köszönik 
Szabóné Zsuzsika néninek és Nagyné Kati 
néninek a szervezéssel járó fáradozást és 
Kazi Gábor tanár úrnak, aki a szabadidejé-
ből is áldozott a táncok betanítására. 

A palotást követő keringőbe már a 
közönség is bekapcsolódott. A tombola 

fődíját, a kenyérsütő gépet, amelyet Fábi-
án József önkormányzati képviselő aján-
lott fel, sokan szerették volna megnyerni. 
A zenét idén is Balázsfi Lajos szolgáltatta. 
Az eddigi bálak sikere garancia arra, hogy 
a következő években is együtt szórakoz-
hat egyre bővülő közösségünk. 

A bál támogatói: 
Fábián József önkormányzati képviselő 
Tóth József önkormányzati képviselő 
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő 
Ungi Bt. 
Kárász utcai Antikvárium 
Baba Bazár 
Zöld Sziget Gyógynövény Bolt 
Méry Vegyi Bolt 
Via Stellis egyházi zenekar alapítója 
Zsuzsi Divat 
Eszékiné Virág- és Ajándékbolt 
Pesti Ferenc 
Kiskundorozsmai Szélmalom Kábeltévé 
Papír Kuckó 
Speciális Bt. 
Zádori Tiborné 
Sebti Bt. 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet 
Bálint István 
Gyuris Gábor 
STOP Cukrászda 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 

A szervezők köszönik mindenkinek! 
ZSÓFIA 

Fogadóóra 
 
Fábián József önkormányzati képvi-

selő úr fogadóórái februárban: 
 
– 15-én, kedden 16 órakor a Jerney 

János Általános Iskolában; 
– 22-én 16 órakor az Önkormányzati 

Kirendeltségen. 
 
Mobil: 06 30 535 0056 
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A Polgárőrség évzáró ünnepélyes üléséről 

2004. december 11-én a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban a polgárőrség már 
rendszeresnek számító évzáró vacsorával 
egybekötött, családias, ünnepélyes köz-
gyűlést tartott. 

A közgyűlésre a házastársak mellett 
meghívást kaptak az együttműködő part-
nerek közül a szponzorok, anyagi támoga-
tók és a Szeged Városi Rendőrkapitányság 
vezetői. 

A közgyűlést megjelenésével megtisz-
telte Kovács Mihály alezredes úr Szeged 
város rendőrkapitánya, Zélity László őr-
nagy úr kapitányhelyettes, Szilágyiné dr. 
Bay Lujza alezredesnő, a Megyei Kapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője, 
dr. Lázár Szvetozár őrgy. a Belvárosi 
Rendőrőrs parancsnoka és a Dorozsmai 
KMB tagjai. Jelen volt dr. Géczi József 
országgyűlési képviselő úr, aki egyben a 
polgárőr szervezet tagja is. 

A Megyei Polgárőr Szövetséget Sán-
dor János alelnök úr képviselte. Önkor-
mányzati képviselőinket Fábián József úr 
képviselte. 

A jó hangulatot az alkalomhoz illő 
megvendégelés és ízletes marhapörkölt 
biztosította, amelyet Molnár Sándor pol-
gárőr szervírozott. 

A bevezetőben Szemesi Szilveszter 
elnök köszöntötte a megjelenteket és meg-
köszönte az együttműködő partnerek 
támogatását (Tornádó Rt., Trafó 2001 Kft., 
Déli-Farm Kft., EGA-TRADE Kft., Kiskun-
dorozsmai Takarékszövetkezet, Dorozs-
mai Nagybani Piac Kft. és a Kábeltévé 
Rt.). Megköszönte Szeged MJ Város éves 
720 e Ft működési támogatását és Tóth 
József és Fábián József önkormányzati 
képviselők 75 e Ft-os anyagi támogatá-
sát,.a Kiskundorozsmáért Alapítványnak 

a Dorozsma közbiztonságának javítására 
folyósított 30 e Ft pályázati támogatását. 

Szemesi Szilveszter elnök beszámolójá-
ban ismertette, hogy a polgárőrség 2004-ben 
is eredményes évet zárt megítélése szerint. 
A 40 polgárőrrel működő önvédelmi cso-
port bűnmegelőző, járőröző tevékenységé-
vel jelentős mértékben hozzájárult Kiskun-
dorozsma közbiztonságának javításához. 
Megköszönte Kovács Mihály kapitány és 
Fábián József képviselő uraknak a robotzsa-
ru számítógépes rendszer végződésének 
Dorozsmára való kitelepítését, amely lehe-
tővé teszi itt helyben a rendőrségi feljelenté-
sek elfogadását a KMB 
irodában félfogadási na-
pokon vagy előre egyezte-
tett időpontban. 

Az elnök úr a továb-
biakban ismertette, hogy 
a támogató partnerek 
telephelyeit a polgárőr-
ség járőrözései során heti 
rendszerességgel lá-
togatja, ellenőrzi.  

Együttműködnek a 
Postahivatallal, külterüle-
ten a nyugdíjak fizetés-
kor kísérik a kézbesítőt. 
A Nagyban piacnál be-
léptetési csúcsok idején 
segítenek a közúti forgalom lebonyolításá-
ban. Együttműködnek a Közterület Fel-
ügyelővel. Gépkocsijukkal rendszeresen 
szállítják a védőnőt külterületi és üdülő 
területi munkájának ellátásában. Együtt-
működnek a Családsegítő Házzal a szoci-
ális védőháló foltozgatása terén, - konkré-
tan a hajléktalanoknak segítenek megsze-
rezni személyi okmányaikat, ruhát, se-
gélyt, szállást, nyugdíjat és életvezetési 

támogatást biztosítanak. Kiépítették már 
három éve a tanyai CIVIL HÍRLÁNCOT a 
külterületen élők biztonságérzetének javí-
tására. Dorozsmán 2003-ban 31 utcában 
megszervezték a SZEM (Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat). A Dorozsmai 
Napló c. újságon keresztül rendszeresen 
tájékoztatják a lakosságot az aktuális bűn-
megelőzési információkról, KMB telefon-
számairól és a telefontanú számáról. Jó a 
kapcsolat a rendőri szervekkel, részt vesz-
nek a közlekedési baleseteknél a helyszín, 
nyomok és forgalom biztosításában.  

Nincsenek a szervezetnek filléres 

gondjai. Az évek óta kialakult költségve-
tésnek kb. 40 %-át az önkormányzat, míg 
a fennmaradó 60%-ot pályázatok és az 
anyagi támogatók biztosítják együttműkö-
dési szerződések – telephely látogatások, 
ellenőrzések – alapján. Az elnöki beszá-
molót követően a vacsora és italok elfo-
gyasztására került sor kellemes beszélge-
tések, jókívánságok kíséretében. 

TÍMÁR L. 

BUDAI ISTVÁN: 
 

Január 
 
Zúzmara hull csendben a tájra 
január hűvös szele szinte csíp 
véget nem érő dalra készen 
jeges szimfóniát zúg sok síp 
 
Dermedten a hideg csendtől 
álomba hanyatlik hosszan minden 
némaság fekszik keresztül az erdőn 
csak néha a fehér zúzmara zizzen 

 
Tél 

 
Fehér botra támaszkodva 
Felmászik egy magas dombra 
Széjjeltekint birodalmán 
S úrrá lesz az ősz hatalmán 

VARGA JÁNOS: 
 

Gizikének 
emlékére 

 
Lobognak vörösen az égő fáklyák, 
Lángjukat a könnyes szemek látják, 
Eljött a fagy, szürke már a táj, 
Messzire mentél, mint a csillagnyáj. 
 
Élted alig zárult még be, 
Örök álom pora villan a légbe, 
Lelked még egyszer körberöppen, 
S messze száll, a néma ködben. 
 
Messze száll, mégis itt marad, 
Mit nékünk adtál, az tenmagad, 
Lehunyódik örökre a szem, 
Nem mész el végleg, azt hiszem. 
 
Földi hívságot sosem kerested, 
Már súlytalanná vált a tested, 

Hited nagysága a felhőket szeli, 
Lelked a bánatot, örökre feledi. 
 
A földi létedet bárki adta, 
Tudtad, van ezernyi csapda, 
Túl az életen, túl a halálon, 
Az élet maga, az csak álom. 
 
Szereteted, nékünk itt hagyod, 
Anyaföld lett az otthonod, 
Szeretted családod, s az életet, 
Nem győz a halál emléked felett. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA: 
 

Ötsoros 
 
Nem hitegetés, 
nem  reménykeltés, 
meg-mé-ret-te-tés: 
s, igennel mondtunk 
egymásnak „nem”-et. 
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Értesítés a csatornázásról 
A Szegedi Csatornamű Társulat az 

érintettekhez eljuttatott, és itt is közzétett 
értesítésben közli a lakossággal, hogy az 
alábbi utcákban a csatorna üzembe helye-
zése 2004. december 15-én megtörtént. 

Az érintett ingatlanok belső rendszeré-
nek rákötéseit fenti időponttól engedé-
lyezzük. Kérjük az érintett ingatlantulaj-
donosokat, hogy a fenti időponttól számít-
va a rácsatlakozásokat három hónapon 
belül szíveskedjenek megtenni. Amennyi-
ben az érintett ingatlan csatornabekötése 
az adott határidőn belül nem történik 
meg, abban az esetben is a Szegedi Vízmű 
Rt. az adott határidő leteltével csatornás 
vízdíj számlát fog kiállítani. 

Csatlakozási pont a telekhatáron belül 
elhelyezett 50 cm tisztítóakna folyásfenék 
szintjén beépített 110 mm-es csonk, mely-
nek mélysége 1-1,4 m között változik. Zárt 
beépítésnél a telekhatáron belül elhelyezett 
110 mm-es csővég, ez esetben az 50 cm-es 
akna telekhatáron kívül helyezkedik el. 

A Szegedi Vízmű Rt., mint üzemeltető 
felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy belső (házi) csatornahálózat kialakítá-
sa során a terepszint alatti (pl. pince, alag-
sor, mélygarázs) fogyasztóhelyeket gravi-
tációs úton ne kössék rá az üzemelő háló-
zatra, mert esetleges visszaduzzadás esetén 
ezen helyek elárasztásának kockázata nö-
vekszik. Fenti esetben a nyomott rendszer 
kiépítését javasolja, szivattyús átemeléssel. 

Felhívjuk a lakosok figyelmét arra is, 
hogy a törlesztési részletek csökkentésére 
vagy elengedésére vonatkozó méltányos-
sági kérelmeket minden évben újra be 
kell nyújtani elbírálásra. 

Abban az esetben, ha a rákötés után a 
szennyvíz elvezetésével kapcsolatban 
műszaki probléma merülne fel, szívesked-
jenek név, cím és telefonszám megadásá-
val az alábbi telefonszámra jelezni: 

Varga Ágnes műszaki ellenőr (SZVMF 
Rt.): 62/420-285, 62/425-821 vagy Szegedi 
Vízmű Rt. hibabejelentő: 62/420-155. 

Rácsatlakozások előtt kérjük, szíves-
kedjenek az alábbi listát átolvasni. 

 
KATONA GYULA ELNÖK 

A RÁCSATLAKOZÁS AZ ALÁBBI UTCÁKBAN 
ELVÉGEZHETŐ: 

 
 

2004. november 30-tól: 
 
Déli sor (Jerney - Vadliba u. közötti szakasz) 
Fél utca (Déli sor - Dobos u. közötti szakasz) 
Huszka Jenő utca (Déli sor – Dobos u. közötti szakasz) 
Jolánka utca (Déli sor – Dobos u. közötti szakasz) 
Erkel utca (Déli sor – Dobos u. közötti szakasz) 
Kerékgyártó utca (Déli sor – Dobos u. közötti szakasz) 
Kubikus utca (Vadliba – Barátság u. közötti szakasz és Barátság – Jerney u. 
közötti szakasz) 
Vadliba utca (Vitéz – Kubikus u. közötti szakasz, Vitéz – Kút u. közötti szakasz 
és Kubikus – Dinnyés u. közötti szakasz) 
Ilosvay utca (Dinnyés – Kubikus u. közötti szakasz) 
Dinnyés utca (Valiba – Ilosvay u. közötti szakasz és Ilosvay – Barátság u. 
közötti szakasz) 
Hajdú utca (Kubikus – Dinnyés u. közötti szakasz, Dinnyés – Málna u. 
közötti szakasz és Táncsics M. – Kubikus u. közötti szakasz) 
Ilosvay utca (Táncsics M. – Kubikus u. közötti szakasz) 
Táncsics Mihály utca (Bethlen Gábor – Ilosvay u. közötti szakasz és Ilosvay – 
Barátság u. közötti szakasz) 
Bethlen Gábor utca (Bence – Kubikus u. közötti szakasz) 
Kút utca (Vadliba – Felszabadulás u. közötti szakasz) 
Buzogány utca 
Vajk utca 
Lenkey utca (Vajk – Vadliba u. közötti szakasz és Felszabadulás – Vajk u. 
közötti szakasz) 

 
 

2004 december 15-től 
 
Jerney utca (Dorozsmai út – Bence u. közötti szakasz) 
Orczy István utca (Dorozsmai út – Kassai u. közötti szakasz) 
Október 6. utca (Bölcs – Orczy István u. közötti szakasz) 
Bölcs utca (Október 6. u. – Dorozsmai út közötti szakasz) 
Újvárosi utca (Bölcs – Orczy István u. közötti szakasz) 
Sztriha Kálmán utca (Bölcs – Orczy István u. közötti szakasz és Vályogos – 
Orczy István u. közötti szakasz) 
Vitorla utca (Bölcs – Orczy István u. közötti szakasz és Vályogos – Orczy István u. 
közötti szakasz) 
Dorozsmai út (Vályogos – Orczy István u. közötti szakasz) 
Bence utca (Vályogos – Jerney u. közötti szakasz) 
Kamilla utca (Vályogos – Jerney u. közötti szakasz) 
Törő utca (Vályogos – Jerney u. közötti szakasz) 
Piac tér (Piac tér-sarki ingatlan – Petneházi u. 18. sz.) 
Ingovány utca (Piac tér – Balajthy u. közötti szakasz) 
Balajthy utca (Erzsébet – Ingovány u. közötti szakasz, Ingovány – Csatorna u. 
közötti szakasz, Balajthy 49. sz. ingatlan és Láp – Csatorna u. közötti szakasz) 
Erzsébet utca (Balajthy – Negyvennyolcas u. közötti szakasz) 
Csatorna utca (Csatorna u. 5, 4, 3, 2, 1. számú ingatlanok) 
Kun utca (Balajthy u.-tól sarki és Kun 1, 2, 4. számú ingatlanok) 
Északi sor (Vásártér sor – Láp utcáig és üres porta) 
Vásártér sor (Negyvennyolcas u. – Északi sor közötti szakasz) 
Láp utca (Balajthy – Negyvennyolcas u. közötti szakasz) 
Vándor utca (Északi sor – Negyvennyolcas u. közötti szakasz) 
Láp köz (Matty tér – Erzsébet utcáig) 
Matty tér 
Negyvennyolcas utca (Láp u. – Matty tér, 104-112 számig) 

„Kupleráj…” 
 

…amatőrök, gányolók, mocsár és vanda-
lizmus – a szakszerűtlen munka miatt 
ömlött a panaszáradat a víziközmű-
fejlesztő cég vezetőire. Az önkormány-
zati képviselők nem fukarkodtak a jel-
zőkkel 2005. január 19-én, a szegedi köz-
gyűlés városüzemeltetési, környezetvé-
delmi, víz- és csatornabizottságának 
ülésén. Sokak szerint nem elég, hogy a 
csatornázás kivitelezői körül állandósul-
tak a botrányok, rejtett hibák miatt az 
üzemeltető óriási problémákra számíthat 
az átadás után is. (DM Online) 
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Remény 
ÉLNÜNK KELL, NEM SZABAD FELADNI! 

GONDOLATOK A MINDENNAPI ÉLETRŐL 

Naponta megrokkant szívek tömegé-
vel találkozunk, fiatalokkal is, akik céltala-
nul bolyonganak az utcákon, pedig bol-
dognak lenni ma is kötelesség. Mert Isten 
arra teremtette az embert, hogy boldog 
legyen. 

Ma is szükséges, hogy nemes vágya-
inkkal összhangban éljünk. Mindenbe bele 
kell kapaszkodnunk, ami bennünket meg-
tart, és felemel. 

Ma is minden ember szent kötelessé-
ge, hogy annyi szenvedést enyhítsen ma-
ga körül, amennyit csak tud. Nem szabad 
szomorúnak lennünk, mert egy boldogta-
lan ember senkit sem tehet boldoggá. 
Csak boldog szülőknek van joga gyermek-
hez, hogy gyermekeik is boldogok legye-
nek, nehogy gyermekeikben folytatódja-
nak szenvedéseik és elrontott életük. 

Ne panaszkodjunk, egyedül Istennek 
mondjuk el, ami fáj, örömet és mosolyt 
sugározzunk magunk körül. Életünket 
Istentől kaptuk, Isten képére és hasonla-
tosságára teremtett minket, ezért a legki-
sebbnek látszó élet, egy hajléktalan, nyo-
morgó ember élete is méltó a leélésre. 
Elsősorban magunkért, de egymásért is 
felelősek vagyunk az Isten előtt. Nem 
minden embernek nyílik alkalma arra, 
hogy élete nagyszabású, mindenki előtt 
ismert legyen, de a legkisebb, legmegalá-
zottabb ember élete is lehet fenségesen 
becsületes, gyengéd, igaz és testvériesen 
együttérző. Felemelt fejjel, büszkén járhat 
köztünk az a milliárdos, aki mindenki 
által tudottan, a nép vagyonát mentette át 
sajátjának, vagyis ellopta? 

A legkitagadottabb, nyomorgó ember 
is átélheti azt a fényűzést, hogy megbocsát 
egy sértést, megoszt éhező társával egy 
szelet kenyeret, csodálhat egy szép költe-
ményt. Vagy gyönyörködhet a természet 
szépségében, átérezheti Isten szeretetét 
egy szép napsütésben, mint Szent Ferenc. 

Minden napnak megvan a maga meg-
oldandó feladata. Az életünk igazi tartal-
ma a küzdelem maga. „Ember küzdj, és 
bízva bízzál” (Madách) 

Az ember lelkierejének fokmérője, 
hogyan viseli a hétköznapokat. Az igazi 
hősiesség nem abban áll, hogy megfuta-
modunk a feladatok elől, hanem vállaljuk 
az életünk minden napját szürkeségével és 
idegroncsoló hatásokkal együtt. 

Az igazi hős nem az, aki életveszélyes 
kaszkadőrmutatványokkal kápráztatja el a 
körülötte lévőket, hanem aki türelmesen 
hordozza keresztjeit, a sorsát, még akkor 
is, ha ahány év annyi kereszt. 

Igen, a fiatalok tele erővel arról álmod-
nak, hogy hősök legyenek egy percre, 
mint néma hősiességgel végezzék a mun-
kát, amit senki sem vesz észre, senki sem 
dicsér, szolgálják az embereket szeretettel 

még akkor is, ha olyan nehéz őket szolgál-
ni, például egy betegápoló a követelőző 
betegeket. Az édesanyák hősies életéről 
sokat lehetne beszélni. 

Életünkben fontos dolog, hogy tanul-
junk meg tűrni, hallgatni, a szenvedést 
türelemmel elviselni és felejteni. Élni azt is 
jelenti, hogy elfelejtem azt, ami az életet 
elviselhetetlenné teszi. 

A felejtés (nem az időskori feledékeny-
ségre gondolok) nagyon fontos életfunk-
ció, legtöbbször lelkibetegek azok az em-
berek, akik nem tudnak felejteni. 

Legyünk vidámak! Ez a legolcsóbb 
gyógyszer. Mórus Szent Tamás így imád-
kozik: „Uram, adj nekem humorérzéket!” 
Az egészséges humort ne tévesszük össze 
a gúnyolódással! Amikor az ember nevet, 
akkor Istent dicséri. 

Ha pillanatnyilag nagyon nehéz a 
sorsunk, gondoljunk arra, a legnagyobb 
zivatar sem tart örökké, és utána jön a 
csodaszép szivárvány. Gondoljunk arra, 
mint Jób esetében, amilyen nehéz pillana-
tokat Isten megengedett az életünkben, 
azt Isten meg is változtathatja. 

Gondoljunk arra, hogyha az élet az 
adósunk is marad, az Isten soha nem ma-
radt még adósa senkinek. Sokszor megtör-
ténik, ha a legközelebbi hozzátartozónk 
rossz hozzánk, idegen emberek lesznek 
jók hozzánk, és segítenek nekünk. 

Soha ne tévesszük össze az eget a föld-
del, ne követeljünk idelent magunknak 
olyan boldogságot, amit csak a mennyek 
országában osztogatnak. Amíg a szívünk 
szép, szép marad a világ! 

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

lenni? 
5. Tudunk-e megbocsátani, könyörülni em-

bertársainkon? 
6. A szerelem, amely megédesíti az életün-

ket. 
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 

szépségről, XXIII. János pápa beszéde a művé-
szekhez. 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 

éppúgy meg van az értelme, mint az életnek. 

Milyen jó annak az embernek a köze-
lében lenni, vele együtt élni, aki mindenki-
ről jót mond, és jót is gondol. Csak rajtunk 
múlik, hogy szép legyen körülöttünk a 
világ, és jól érezzük benne magunkat, 
szoktassuk rá magunkat, szoktassuk rá a 
lelkünket. 

(Idéztem: Goethe, Madách, Dupont, 
Mórus Tamás és Perlaky Lajos műveiből) 

 
BIACSI JÓZSEF DIAKÓNUS 

Temetkezési kultúránkról 
A Szegedi Testamentum Temetkezési 

Kft. 10 éves jubileuma alkalmából sajtótájé-
koztatót tartott, amelyen lapunk is képvisel-
tette magát. 

Az ember életének két jelentős állomása 
van: születés és elmúlás. Utóbbival az elmú-
lással kapcsolatos temetkezési kultúránkról és 
a cég 10 éves működéséről valamint jövőbeni 
terveiről adott átfogó tájékoztatást Hódi Lajos 
ügyvezető igazgató a sajtó képviselőinek. Sze-
ged városa 1994-ben alapította a céget. Alap-
tevékenységük mellett szerepet vállalnak Sze-
ged kegyeleti kultúrájának alakításában is. Fő 
feladatuk ’94-ben az volt, hogy bebizonyítsák, 
hogy lehet színvonalasan és gazdaságosan is 
végezni ezt a tevékenységet. 

A Szegedi Belvárosi temetőhöz tartoznak 
Dorozsma, Gyálarét, Algyő és Tápé temetői. 

Alaptevékenységük mellett együttmű-
ködnek a Német Hadi Sírgondozó Szövet-
séggel. Gondozzák 17 nemzet hősi halottai-
nak és a köztiszteletben álló elhunytak sírjait. 
Kiadták a „Földalatti Város Lakói” és a régi 
és mostani zsinagóga történetéről szóló 
könyveket. 

A krematórium országosan vállalkozik, 
saját részre a kegyeleti cikkeket is árusítják. 
Kialakítottak a cég Bajai úti telephelyén egy 
a hamvasztás előtti kegyeleti megemlékezés, 
búcsúztatás céljára szolgáló reprezentatív 
kivitelű helyiség együttesét. 

A Belvárosi temetőben 120 ezer fölött van 
a temetettek száma. Három éve az adatokat 
számítógépre vitték, ezért könnyű az irodá-
ban a visszakeresés. Rövidesen a cég honlap-
ján az adatok hozzáférhetők lesznek. Az 
utóbbi években a hamvasztásos temetés ará-
nya 69%-ra növekedett. Tervezik egy virtuá-
lis temető létrehozását, amely segítségével a 
világon bárhol hozzáférhetővé válik egy 
adott személy síremlékének megtekintése. 

Megtudtuk, hogy a temetői urnapark 
helyett az elhunytak hamvait a temetkezési 
törvény szerint haza is lehet vinni, otthon 
szabad tárolni, a ház kertjében el lehet temet-
ni vagy kiszórni. Más területen is ki lehet 
szórni megfelelő engedély birtokában. A 
Dorozsmai temető részleges rehabilitációja 
folyamatban van. (www.testamentum.hu) 

TÍMÁR LAJOS 



6. oldal 2005. január 29. 

Ezt 
megkaptuk! 

 
Felháborító volt! A vonalak végállo-

mását a Víztorony térről a Honvéd térre 
helyezték át. Elvileg egykor pont azért 
került át a Szent György térről a Vízto-
ronyhoz a végállomás, hogy a buszve-
zetők „ki tudjanak ugrani” néhány 
percre. Az új helyzetet azzal oldották 
fel, hogy a buszvezetők a itteni végállo-
másokon átírják a járatszámot 75 illetve 
75Y-ra, majd a következő menet után 
ismét átírják 35 illetve 35Y-ra. 

A felháborodást lényegében az vál-
totta ki, hogy járataink megszűntek  
„városnéző” vonalaknak lenni. Egyedül 
Dorozsmára járt olyan vonal, amelynek 
menetideje majdnem 40 perc, vagyis oda-
vissza 80 perc. Az átlaghoz képest ez elég 
hosszú menetidő. 

Sőt, gondoljunk bele a következő 
szituációba: a két 35-ös járat 99%-ban 
lefedte a 10-es járat útvonalát, amely a 
Víztoronytól a Honvéd térig jár – 
csúcsidőben, mint ahogy ezelőtt a 35-
ösök is, 10 percenként. Továbbá a 20-as 
járat kétharmada, a 22-es járat pedig 
80%-a esett a dorozsmai buszvonallal 
egybe. Ennek tükrében tényleg annyira 
elfogadhatatlan lenne ez a spórolást 
előidéző rendelet? 

A járat még így is számos oktatási 
és közigazgatási intézményt érintett, és 
nem igaz az az érv, hogy a módosítá-
sok miatt hamarabb kellene felkelnünk. 
A Honvéd téri csomópontnál csúcsidő-
ben egymást váltják a beálló 10-es és 
20-as járatok. Csak most azoknak is 
meg kellett tanulniuk az „átszállás” 
fogalmát, akik például nem Mihály-
telekre, hanem csak a Belvedere-ig 
utaznak. A bérlettel utazóknak meg ez 
nem jelentett többletkiadást. 

A megtanulhatatlan menetrend 
bonyolultságát csak fokozta, hogy a 
Vásártér felé forduló járatok menetide-
je megnyúlt. S ha ez nem lett már így is 
elég, akkor jött az új módosítás. 

A népharag kiharcolta magának a 
járatok ultrahiper-bonyolizálását. A 35-
ök csúcsidőben a Víztorony térig jár-
nak, míg csúcsidőn kívül 36 és 36Y-os 
fedőnévvel a Honvéd térig. 

Több mint 1300 aláírás gyűlt össze.  
Győztünk, győztek. Le roi est mort, vive 
le roi! – meghalt a király, éljen a király! 
Itt van a 35-ös, itt van újra. Menetrend-
jét 10 utasból 9 nem érti. Megtanulhatat-
lan, kényelmetlen. Nem baj, mi ismét 
leközöljük a módosított menetrendet, 
hogy legalább el tudjunk igazodni azon, 
amit kiharcoltunk, amit a nép kiharcolt. 

Hisz csak az a fő, hogy nekünk 
minél kényelmesebb legyen. Ha már 
ennyit fizetünk. 

SOMOGYI GÁBOR 

35 Víztorony tér – Széchenyi I. u. 

Csak munkanapokon! 

 4 óra 38 
 5 óra 8, 38 
 6 óra 8, 38 
 7 óra 8, 38 
 8 óra 8 
 13 óra 8, 38 
 14 óra 8, 38 
 15 óra 8, 38 
 16 óra 8, 38 
 17 óra 8 

35Y Víztorony tér – Czékus u. 

Csak munkanapokon! 

 4 óra 38 
 5 óra 8, 38 
 6 óra 8, 38 
 7 óra 8, 38 
 13 óra 8, 38 
 14 óra 8, 38 
 15 óra 8, 38 
 16 óra 8, 38 
 17 óra 8, 38 
 

35 Széchenyi I. u. – Víztorony tér 

 4 óra 23, 53 
 5 óra 23, 53 
 6 óra 23, 53 
 7 óra 23, 53 
 12 óra 53 
 13 óra 23, 53 
 14 óra 23, 53 
 15óra 23, 53 
 16óra 23, 53 
 17óra 23, 53 
 18 óra 23 

35Y Czékus u. – Víztorony tér 

 4 óra 23, 53 
 5 óra 23, 53 
 6 óra 23, 53 
 7 óra 23, 53 
 12 óra 53 
 13 óra 23, 53 
 14 óra 23, 53 
 15 óra 23, 53 
 16 óra 23, 53 
 17 óra 23, 53 

 5 óra   23, 53 8 
 6 óra  58 23, 53 8 
 7 óra   23, 53 8 
 8 óra   23, 53 8 
 9 óra 8  23, 53 8 
 10 óra 8  23, 53 8 
 11 óra 8  23, 53 8 
 12 óra 8  23, 53 8 
 13 óra 8  23 8 
 14 óra   8 8 
 15 óra   8 8 
 16 óra   8 8 
 17 óra   8 8 
 18 óra 8  8 8 
 19 óra 8  8 8 
 20 óra 8  8 8 
 21 óra 8  8 8 
 22 óra 8  8 8 
 23 óra 8  8 8 

36 Honvéd tér – Széchenyi I. u. 
 M T SZN MSZ 

 5 óra   8, 38 8 
 6 óra  23,53 8, 38 8 
 7 óra  23 8, 38 8 
 8 óra 8  8, 38 8 
 9 óra 8  8, 38 8 
 10 óra 8  8, 38 8 
 11 óra 8  8, 38 8 
 12 óra 8  8, 38 8 
 13 óra   8 8 
 14 óra   8 8 
 15 óra   8 8 
 16 óra   8 8 
 17 óra   8 8 
 18 óra 8  8 8 
 19 óra 8  8 8 
 20 óra 8  8 8 
 21 óra 8  8 8 
 22 óra 8  8 8 

 5 óra   38 38 
 6 óra   8, 38 38 
 7 óra   8, 38 38 
 8 óra 38  8, 38 38 
 9 óra 38  8, 38 38 
 10 óra 38  8, 38 38 
 11 óra 38  8, 38 38 
 12 óra 38  8, 38 38 
 13 óra   8, 38 38 
 14 óra   38 38 
 15 óra   38 38 
 16 óra   38 38 
 17 óra   38 38 
 18 óra 38  38 38 
 19 óra 38  38 38 
 20 óra 38  38 38 
 21 óra 38  38 38 
 22 óra 38  38 38 

36Y Honvéd tér – Czékus u. 
 M T SZN MSZ 

 4 óra   53 38 
 5 óra   23, 53 38 
 6 óra  43 23, 53 38 
 7 óra  13 23, 53 38 43 
 8 óra 38  23, 53 38 
 9 óra 38  23, 53 38 
 10 óra 38  23, 53 38 
 11 óra 38  23, 53 38 
 12 óra 38  23, 53 38 
 13 óra   38 38 
 14 óra   38 38 
 15 óra   38 38 
 16 óra   38 38 
 17 óra   38 38 
 18 óra 38  38 38 
 19 óra 38  38 38 
 20 óra 38  38 38 
 21 óra 38  38 38 
 22 óra 38  38 38 

36 Széchenyi I. u. – Honvéd tér  
36Y Czékus u. – Honvéd tér 
 M T SZN MSZ I 
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Téli vásár a Zsuzsi Divatban! 
 

– Alkalmi felsők, kétrészesek 
– Vastag nadrágok, pulóverek 
– Gyermek téli ruházat 

AKCIÓS ÁRON! 
 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat. 
 

Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 

Tel.: 461-306 

OLVASÓI LEVÉL 

Te sötétben bujkáló… 
 
2005. január 17. este 20 óra 15 perc, 

dorozsmai családi ház, Szélmalom utca 1. 
szám. A hétfő esti nyugodt családi légkört 
óriási robaj, csörömpölés zavarja meg. Az 
utca felöli ablakon a leeresztett redőnyön, 
és üvegeken keresztül egy kődarab repült 
a szobába. Az anyagi kár kb. 12000 Ft, az 
erkölcsi felbecsülhetetlen. Mi lehetett a 
célja a sötétben bujkáló, sunyi, gyáva ter-
roristának? A megfélemlítés, a zavarkel-
tés, a jó „vicc”, a vitatkozni tudás hiánya? 
Nem tudom. Eddig az ilyen cselekedet 
nem volt jellemző Dorozsmára. Nagy 
valószínűséggel nekem címezte az illető a 
figyelmeztetést, hiszen családom többi 
tagja nincs jelen a dorozsmai közéletben. 
Névtelen telefont, névtelen levelet kap-
tam, a kutyámat már három éve megmér-
gezték, ez igaz, de ez az eset más. Tudo-
másom van egy-két notórius éjszakai tele-
fonálgatóról, fenyegetőről, a konkurencia 
autójának kerekét kiszúratóról, (ez is 
mind bátor tett) de ez azért is más, mert a 
kő, harminc centiméterre a fotelben ülő 
lányom feje mellett landolt. Vajon végig 
gondolta-e az illető az összes lehetőséget, 
a cselekedetének várható következménye-
it? Az ablaküvegen és a redőnyön kívül 
mit tehet tönkre még? Egy ember életét? 
Megéri? Ha velem van baja, szóljon ne-
kem, vitatkozzon velem, verjen meg, ha 
tud. Bizonyára nem ismeri azt a szabályt, 
hogy egy embernek egy a párja. Szemtől 
szembe! Így csak gyávának, sunyinak 
tudom nevezni, és mélységesen megve-
tem. 

Tizenöt éve írogatom a véleményemet 
többnyire Dorozsmáról, a dorozsmaiak 
életének jobbrafordításáról, általam jónak 
vélt és elszalasztott lehetőségeiről, jelente-
tem meg ilyen vagy olyan formában, de a 
nevemet minden írásom alá odaírtam, sőt 
még a névtelen telefonálónak is be szoktam 
mutatkozni. Kijelentem, ez ezután is így 
lesz, engem nem lehet megfélemlíteni! A 
nagy gondolkodó, Bibó István szerint  
„demokrata az, aki nem fél”, én ehhez 
tartom magamat. Nem fogom be pörös 
számat. Nem akarok összeesküvési elméle-
teket gyártani, de tudom, az aljas elkövető 
nem magányos tettes. Nem gondoltam 
sohase, hogy ekkora szálka lehetek valakik 
szemében, kisebb falatnak vélem magam, 
minthogy velem „így” foglalkozzanak. 

Természetesen a rendőrségen tettem 
feljelentést, (végtelenül korrekt, megértő 
és segítőkész meghallgatáson vettem 
részt), ha a tettesről nem is, de a cselek-
mény vélt okáról tájékoztattam a hatósá-
got. Nem várom, hogy a nyomozás gyor-
san, és pozitív végeredménnyel záruljon, 
de azt akarom, hogy az elkövető tudja, 
cselekedete nincs elfelejtve, előbb utóbb 
minden kiderül. Valaki valahol úgyis el-
szólja magát. Kicsi a világ, Dorozsma meg 
még kisebb! Ha harc, legyen harc! 

Tisztelt 
Szerkesztőség! 

 

Legutóbbi számunk első oldalán Botka 
úr levelét közöltük le, a bal oldalon Fábián 
József aláírását is tartalmazva. 

Az eszmei szerző és gyakorlati végre-
hajtó – feleségem – nem is kapott a tájé-
koztató levélből, csak én. Ilyen levelet 
egyébként minden buszkövetelő aláíró 
kapott, és azt az önkormányzati "kép-
viselő" - ugyan érdemtelenül - de válasz-
tókerületének megfelelően aláírta. 

Mivel a tisztánlátás fontos, a tények 
pedig makacs dolgok, én a saját nevemben 
- de a gyűjtésben résztvevőket képviselve 
- írtam a polgármesternek. A levélre a mai 
napig választ nem kaptam, pedig 30 nap, 
az 30 nap. Ha a levél közlésre alkalmas - 
és azt közéleti lapként közzé is merjük 
tenni - érdemes lenne.  

Az önkormányzati képviselők 30-30 
ezer forintos támogatásáról csak annyit: 
fontos lenne ismételten megírni és leszö-
gezni: nem a saját pénzükből adták, ha-
nem képviselői szabad keretükből, azok-
ból az adóforintokból, amit az állampol-
gárok fizettek be. Egy díjmentes közéleti 
lapot támogatni - nem ennyivel - egyéb-
ként kötelességük lenne. Akkor nem kelle-
ne kalapolni a hirdetésekkel, meg lehetne 
szerényen fizetni a szerkesztőség tagjait, 
ám lehet, hogy függetlenségünk szenved-
ne csorbát.  

Talán a Szegedi Tükör költségvetésé-
ből lobbizhatnának képviselőink egy sze-
rény összeget. Ugyan erről már írtam egy 
korábbi lapszámunkban.  

Ám ha sajátjukból adták, bocsánatot 
kérek, nagylelkűségük követendő, példa-
mutató.  

 
Üdvözlettel: 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

A szép vers is lehet 
hamis! 

 

A Dorozsmai Napló legutóbbi számá-
ban ismerős sorok ötlöttek szemembe. 

Olvasva Varga János versét, középis-
kolai tanulmányaim legszebb irodalmi 
élményei közé tartozó sorait fedeztem fel. 

Dr. Csihás Gáborné osztályfőnökünk 
tanított bennünket a szép szóra, tanította a 
német nyelvet, igazított el minket a nyelv-
helyességi feladatok között, íratott velünk 
híressé – hírhedté – vált tollbamondáso-
kat. Szeretett osztályfőnökünk adta ke-
zembe az első Radnóti verset, amelyet 
kívülről tudok ma is, de Ő szervezte azt a 
szavalóversenyt is, amelynek egyik köte-
lező előadnivalója volt a tragikus sorsú 
költőóriás 1938-ban írt Himnusz a békéről 
című verse. 

Nos ennek a versnek szeretném első 
három versszakát idézni a Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Radnóti Miklós verseit és 
műfordításait tartalmazó verseskötetének 
1963. évi kiadásából, a 172. oldalról: 

 
Himnusz a békéről 
 

Te tünde fény! futó reménység vagy te, 
forgó századoknak ritka éke: 
zengő szavakkal s egyre lelkesebben 
szóltam hozzád könnyüléptü béke! 
 
Szólnék most ujra, merre vagy? hová 
tüntél e télből, mely rólad papol 
s acélt fen szívek ellen, - ellened! 
A szőllőszemben alszik így a bor 
 
ahogy te most mibennünk rejtezel. 
Pattanj ki hát! Egy régesrégi kép 
kisért a dalló szájú boldogokról; 
de jaj, tudunk - e énekelni még? 
 

Talán álljon még itt a gyönyörű vers 
ötödik versszaka is: 
 
s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk 
e háboruk perzselte télben itt, 
ahol az ellenállni gyönge lélek 
tanulja már az öklök érveit. 

 
 
A tisztesség azt kívánja, hogy csak 

olyat írjunk és küldjünk el a szerkesztőség 
címére, amely saját szerzemény, a mi kút-
fejünk szüleménye. Valahol itt kezdődik 
az „írástudók” felelőssége. Megjelenő 
írásaink tisztaságát, az írott sajtó valódisá-
gát, hitelességét nem hagyhatjuk megkér-
dőjelezni. Hibáinkat meglátni, elismerni, 
kijavítani, őrködni a valós értékek fölött: 
becsületbeli ügyünk. 

Erősíteni, védeni a Dorozsmai Napló 
hitelét mindannyiunk kötelessége. 

Körmünkszakadtáig. 
 

SZENTES BÍRÓ FERENC 
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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 

Nárcisz-Virág-Ajándék 
(a Takarékkal szemben) 

 

Alkalmi csokrok, fali és asztali 
díszek, cserepesvirágok. 

Koszorúk, sírcsokrok. 
(Dorozsmán ingyenes kiszállítással) 

 

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 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

Fodor Antal 
épületgépész technikus 

Vállal vízvezeték-szerelést 
Központifűtés-szerelést 

Csatornabekötést 
Javítást-karbantartást 
Tel.: 62 463-681 

RÉGI ÜGYFELEIMET 
Továbbra is nagy tisztelettel várom! 

Dorozsma, Jolánka u. 21. 
Időpont-egyeztetés: 06 20 3746188 

Álhírek 
 
Pál Géza szavazatszámláló bizottsági 

tag a december 5-i népszavazás eredmé-
nyeinek újraszámolása után hivatalosan 
fordult az Országos Választási Irodához, 
hogy számolják újra, ki van-e mind a négy 
kereke. 

 
Meg nem erősített hírek szerint a Ma-

gyar Posta tárgyalásokat kezdeményezett 
a Mikulással, hogy az ünnepek környékén 
felgyülemlett hatalmas mennyiségű leve-
lek és képeslapok kerüljenek a Mikulás 
puttonyába, hiszen ő úgyis képes mindet 
szétszórni egy éjszaka alatt. 

 
Tegnap egy BKV által üzemeltetett 

autóbusz sem gyulladt ki Budapesten. 
 
Az egyik áruházlánc vezetősége, miu-

tán értesült arról, hogy az egyik kereske-
delmi csatorna műsorában bemutatott 
riportban botrányosnak nevezték az áru-
házukban kapható termékek túlságosan 
olcsóságát, válaszként a 200 grammos 
paprikás chips árát 99 forintról felemelte 
109 forintra. 

 
Egy hazai cég újító ötlettel állt elő: idő-

záras petárdák gyártásába kezd. A techni-
ka lényege, hogy a felhasználók hiába 
gyújtják meg a petárdát december 31-én 
este 6 óra előtt, az nem robban fel egészen 
az említett időpontig, hanem egy mini 
hangszórón keresztül sugározza az éterbe 
a petárdázásra vonatkozó jogszabályokat. 

S. G. 

Képzeld el… 
 
Két régi barát összefut a buszmegálló-

ban. 
– Képzeld – mondja az egyik a másik-

nak –, tavaly lediplomáztam médiatudo-
mányból, és állást kaptam egy tekintélyes 
hetilapban! 

– Öregem, gratulálok! 
– És képzeld el, arról írhatok hétről 

hétre, ami épp engem érdekel! 
– Hát ez nagyszerű! 
– És képzelheted: csúcsszuper számí-

tógép, Internet, minden megvan, ami kell. 
Sőt, a szerkesztőnek mindegy, mekkora 
terjedelemben írok! 

– Aha, jó lehet. 
– No meg a fizetés!… Nem mondom, 

hogy dorbézolni lehet belőle minden hétvé-
gén, de azért én nagyon kiegyeztem vele! 

– Hát igen, jó, ha a tehetség jól meg 
van fizetve. 

– Naná. Képzeld, ahogy ott ülök az 
irodában, és alkotok, és írok minderől, 
ami csak érdekel… Na?… 

– Elképzeltem. 
– Akkor jó. Én is sokszor elképzelem… 

Nap mint nap. Még mielőtt benyitnék a 
munkaközvetítő irodába. S. G. 

VARÁZSLATOS LEMEZEK 

A Gyűrűk Ura 
utoljára 

 
Gondolom, egyáltalán nem meglepő, 

hogy a varázslatos lemezek sorából nem 
hiányozhat kedvenc trilógiám befejező 
részének bővített változata. Újra végigkö-
vethetjük Frodó, Samu és Gollam útjának 
végét, miközben a Szövetség megmaradt 
tagjai az emberek városaival együtt a vég-
ső csatára készülnek Aragorn vezetésével, 
mert „A Király visszatér”. Persze bővített 
változatról van szó, így a 48 perccel hosz-
szabb filmben újra láthatjuk Szarumánt, 
megismerhetjük Szauron száját, és többet 
megtudunk a szereplők egymáshoz való 
viszonyairól, hogyan talált egymásra 
Faramir és Éowyn. Nemcsak új, hanem 
újravágott jeleneteket is tartalmaz. Szeren-
csére a végét már nem terhelték tovább, 
így is sokáig tart, mire minden szereplő 
sorsa rendeződik. Hogy a trilógia befejező-
dött, mutatja az is, hogy végre megkapjuk 
az igazi vége-főcímet rajzolt háttérképek-
kel és a szereplők arcképének bemutatásá-
val. Andy Serkis pedig már nemcsak digi-
tálisan, hanem emberként is bekerült a 
filmbe. 

Az extrák továbbra is lenyűgözőek, 
csak a képgalériák nem magyar felirato-
sak, és nagy sajnálatomra a négy audio-
kommentár, pedig lassan mindenki hoz-
zászól, akinek köze volt a filmhez. Inte-
raktív barangolást tehetünk Középföldén 
és a helyszínéül szolgáló Új-Zélandon. A 
legnagyobb érdeklődésre biztosan a werk-
filmek tartanak számot. A feliratos bekö-
szöntők után akár egyben is megnézhet-
jük a Tolkienről szóló Középfölde öröksé-
gét, A történet nyomában eljuthatunk a 
könyvtől a forgatókönyvig, láthatjuk Kö-
zépfölde megtervezését, a Maxi-atűrök 
megépítését, a Weta-műhely munkáját, a 
jelmeztervezést és ellátogathatunk a lovas 
urak hazájába, megtudhatjuk, honnan 
szereztek ennyi lovast, és hogyan boldo-
gultak a szereplők a lovakkal. Bepillantha-
tunk a forgatásba és az utómunkálatokba 
is: a vágásba, zeneszerzésbe, hangeffektu-
sokba, és együtt sírhatunk a szereplőkkel 
a végső búcsúnál. Helyet kapott a lemezen 
egy fiatal filmes, Cameron Duncan is, 
akinek műveit most megismerhetjük. Aki-
nek mindez nem elég, érdemes a film két 
lemezén megkeresni a jelenetválasztásnál 
a két vicces rejtett extrát a szokásos mó-
don. Meglepetés, hogy most már ezeket is 
feliratozták. Akinek még nem szerepel a 
gyűjteményében, a trilógiát közös doboz-
ban is megvásárolhatja. 

Reméljük, hogy a filmesek nem adják 
alább, és egyszer készül majd ennél is 
nagyszerűbb DVD-kiadás, de hogy 
Aragornt idézzem: „Ez nem az a nap!” 

 
ZSÓFIA 
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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 

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. 

MENÜ a hét minden napján 
1. Leves 

2. A, B, C házias menüvel, többféle 
pizzaválasztékkal várjuk kedves 

vendégeinket! 
Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

Érd.: Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
 

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

 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 
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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.) 
 
0,5 Tokaji Szőlőfürt + pohár 2620,- 
0,5 Mézes rum 1599,- 
0,7 Likőr vodkák 765,- 
1,5 l Szögedi sör 295,- 
250 ml Maxx energiaital 169,- 
80 g Haas multivitamin pezsgőtabletta 
 240,- 
1 kg Kristálycukor 199,- 

 

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 
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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 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

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

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

Műszaki kereskedés 
 

Villanyszerelési anyagok, 
papír porzsákok stb. árusítása 

Háztartási és villamossági gépek 
javítása 

 
Cím: Dorozsmai út 139. 

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

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

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

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

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 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

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

 

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

 

„Szép ház, szép otthon, ez mindenki vágya 
Jöjjön be hozzánk, nálunk megtalálja!” 

 

Tel.: 06 30 / 2486-944 
Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 

E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. szám 

alatti irodánkban! 
Allianz Hungária Biztosító Rt.  

biztosításainak teljes körű ügyintézése! 
 

Február 15-től a Czékus u. 53. alatt is! 
Pusztai Lajos 

Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 
Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 

Mobil: 30/99-59-250 
E-mail: pusztailajos@invitel.hu 

Közlöm leendő vendégeimmel, hogy 
MEGKEZDTEM női-férfi 

KÉZ-LÁBÁPOLÓ 
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 

tevékenységemet. 
 

Apellis Szépségszalon 
Jerney u. 6. Tel.: 463-144 

Hegedűsné M. Gizella 


