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� HAVI GONDOLAT 

„…kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafisá-
godhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz 
légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása 
vezet el a legfőbb boldogsághoz.”               (Szent István király intelmeiből) 

Szent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepén    
„Szent István napján a magyar ál-

lam létrejöttét ünnepeljük: egy olyan 
történelmi idıszakra és tettre emléke-
zünk, amely meghatározta nemzeti 
létünk és kultúránk jellegét, s amely 
így formálja jelenünket is” – fogalmaz-
ta meg Lázár Zoltán augusztus 20. 
jelentıségét ünnepi beszédében. Egy-
házalapító királyunk országát a Szőz-
anya oltalmába ajánlotta. I. Istvánt 
925 éve, 1083. augusztus 20-án avatták 
szentté. 

 
Kiskundorozsmán az augusztus 20-i 

megemlékezés a templomban szentmisével 
kezdıdött. Illyés Zsolt atya a szentmisét 
hazánkért, népünkért és identitástudatun-
kért ajánlotta fel. Beszédének vezérgondo-
lata a „Keresd a gyökeredet, higgy Isten-
ben, válj néppé!” jelmondat volt. A kenyér-
szentelésre a szentmise keretében került 
sor. A mise végén a felszeletelt kenyeret 
szétosztották a résztvevık között. 

Az ünnepség a Dísz téren az állami 
zászlónál folytatódott, ahol Lázár Zoltán 
mondott ünnepi beszédet. Bevezetıjében 
kitért az ezredforduló nehéz idıire: „A fe-
jedelmi család sarja, Vajk pogánynak szü-
letett, egy olyan korban, amikor ıseink ir-
tózatos magányban, társtalanságban a vi-

lág népei között, ráadásul a kor két euró-
pai nagyhatalma, a nyugati német és kele-
ti bizánci birodalom szorításában – talán 
maguk sem tudván – a megmaradásukért 
küzdöttek. Az elırelátó apa, Géza nagyfe-
jedelem jó ösztönnel egy utat jelölt meg 
fiának: miután kemény kézzel megszün-
tette az önveszélyessé váló külföldi fegyve-

res kalandozásokat, és szövetségeseket 
talált magának a törzsek között, nyugat felé 
fordult. Nyugati hittérítı papokat bocsátott 
be a Kárpát-medencébe, magát és fiát is 
megkereszteltette, majd házasság céljából a 
korszak egyik legjelentısebb uralkodójának, 
a bajor királynak az udvarából hozatott 
hercegi menyasszonyt fiának, akit ekkor 
már Istvánnak hívtak. Maga a mő megal-
kotása – apja halála után – már Istvánra 
várt.” 

István tetteire a megfontoltság és böl-
csesség volt jellemzı: „A termetre ugyan 
kicsiny, de jellemben, bátorságban és 
helytállásban messze kiemelkedı ifjú nem 
volt könnyő helyzetben: véres csatákat 
kellett vívnia az ellene lázadó törzsfıkkel, 
majd késıbb a magyar területet fenyegetı 
besenyı, német és lengyel támadásokat 
kellett erélyesen visszavernie. Kiváló dip-
lomáciai érzékére vall, hogy II. Szilveszter 
pápától kért hittérítı papokat és koroná-
zási jelvényeket, kizárva ezzel minden 
függıséget a német birodalomtól és a bajor 
egyháztól. Mikor 1000-1001 táján királlyá 
koronázták Esztergomban, ez egyenlı volt 
szuverén uralkodói méltóságra emelésével 
és küldetésének elismerésével. A király-
avatási aktussal nem vált országa sem a 
pápa, sem a császár hőbéresévé, sıt, ez 
éppen uralkodói tekintélyének növekedé-
séhez, eredményei nemzetközi elismerteté-
séhez járult hozzá. István független ural-
kodóként járt el a koronázást követı idı-
szakban: pénzt veretett, törvényeket alko-
tott, okleveleket adott ki, adókat szedett, 
közigazgatást létesített. Mindezekben álta-
lában német mintát követett, anélkül 
azonban, hogy a példa követésében önálló-
ságát feladta volna. Istvánnak mind az 
állami törvényhozásban, kormányzásban 
mind a gazdasági vonalon sikerült szeren-
csésen összeolvasztania a nyugati eleme-
ket a hazaiakkal. Imre fiához címzett In-
telmeiben arra szólított, hogy a fiak köves-
sék elıdeiket. Aki ugyanis megveti, amit 
megszabtak neki atyai elıdei, az az isteni 
törvényekre sem ügyel. Ami a keresztény 
törvényekkel nem volt összeegyeztethetı, 
annak hadat üzent, és büntetéssel sújtotta 
(ebben ı és pogány ellenlábasai egyaránt a 
kor gyermekei voltak). Mindazonáltal nem 
nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, ame-
lyek a pogány ısöket dicsıítették: a pogány 
korból származó népszokásokat – ha az új 
hittel nem ellenkeztek – megırizte, vagy 
megtöltötte ıket keresztény tartalommal. 
Ugyanilyen messzemenı megértéssel képvi-
selte népe sajátosságait és érdekeit a hatá-
rokon túl is. A keresztény magyar szellemet 
külföldön, az akkori világvárosokban is je-
lenlévıvé tette: Rómában zarándokházat, 
Konstantinápolyban díszes templomot, Je-
ruzsálemben bencés kolostort építtetett. 

(FOLYTATÁS A 3. OLDALON) 

Az új kenyér megszentelése a templomban (Tari Gellért felvétele) 
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Tájékoztató a hulladékudvar és a gyűjtőszigetek működésérőlTájékoztató a hulladékudvar és a gyűjtőszigetek működésérőlTájékoztató a hulladékudvar és a gyűjtőszigetek működésérőlTájékoztató a hulladékudvar és a gyűjtőszigetek működéséről    

Eleget téve az utóbbi idıben megnövekedett lakossági érdek-
lıdésnek a hulladékudvar használatát illetıen, teljes terjedelmé-
ben közöljük a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft. 
tájékoztatóját a hulladékudvar és a győjtıszigetek mőködésérıl. 

 
Hulladékudvar mőködésével kapcsolatos szabályok: 
A hulladékudvarban csak lakossági győjtésbıl szárma-

zó szelektív hulladékok fogadhatóak be. Vállalkozási te-
vékenységbıl származó hulladékok befogadása tilos. A 
vállalkozásból származó hulladék konténerrel történı 
elszállítását 777-205, 777-206 telefonszámon lehet megren-
delni. 

1. A beszállított hulladékok mennyiségének követhetısége 
miatt a forgalmi napló szigorú aktuális vezetése kötelezı, 
ezért kérjük a lakosokat, szíveskedjenek aláírni azt. 

2. A hulladékudvar területén dohányzási, tőzrakási tilalom 
van érvényben. A hulladékudvarok tőzveszélyességi beso-
rolása: „E”. 

3. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet. 
4. A hulladékudvarban csak lakossági győjtésbıl származó 

szelektív hulladékok szállíthatók be. Vállalkozási tevé-
kenységbıl származó hulladékok beszállítása tilos. 

5. A hulladékudvart csak azon helyi lakosok vehetik igény-
be, akik rendelkeznek kommunális hulladék-elszállítási 
szerzıdéssel, és díjfizetési kötelezettségüknek eleget tet-
tek. 

6. Veszélyes hulladékok csak kisebb, háztartási mennyiség-
ben szállíthatóak be! 

7. A veszélyes hulladékok mennyiségét a beszállított veszé-
lyes hulladékok mennyiségének követhetısége miatt az 
erre rendszeresített naplóba folyamatosan vezetni kell, az 
átvételrıl a beszállító bizonylatot kap. (Veszélyes hulla-
dék átvételi elismervény.) 

8. Építési törmelék átvétele esetén amennyiben szükséges – 
pl.: lakhatási engedélyhez – a beszállító kérésére a hulla-
dékudvar kezelıje átvételi bizonylatot állít ki. 

9. A hulladékokat, egyéb anyagokat mindig a részükre fel-
iratozott konténerbe, tárolóedényzetbe kell elhelyezni a 
hulladékudvar-kezelı útmutatásai alapján. 

10. Kizárólag szelektíven, frakciónként szétválogatott hulla-
dékot lehet beszállítani. 

11. Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, 
vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, úgy a hulla-
dékudvar-kezelı köteles megtagadni a hulladék átvételét. 

12. Idegen személyek a hulladékudvar területén nem tartóz-
kodhatnak! 

13. Az udvarban guberálni tilos! 
14. Nyitvatartási idı: kedd-szombat: 8:00–16:00, vasárnap 

8:00–12:00. 
15. A hulladékudvarok ünnepnapokon zárva tartanak! 
16. A hulladékok átvétele ingyenes. 
17. Napi behozható mennyiség maximum 1 m3, mely 

nem lehet háztartási hulladék. Kivételt képeznek a kö-
vetkezı hulladékok: építési törmelék és a lom hulladék, 
melyeknek maximum behozható mennyisége 5 m3/
háztartás/év. 

18. Fontosabb telefonszámok: Zalai Antal telepvezetı: 
30/359-8224; Apáti-Kiss Zsolt csoportvezetı: 70/274-5807; 
Diszpécser szolgálat: 62/777-205. 

 
A második pont tartalmazza a hulladékudvarokban és 

győjtıszigeteken győjthetı hulladékok listája (itt kíván-
juk megjegyezni, hogy a győjtıszigeten csak a papír, mő-
anyag-, fém- és üveghulladékokat lehet elhelyezni olyan 
méretben, melyek a bedobónyíláson át beleférnek a 
győjtıedényzetbe): 

 
Papírhulladék: 
Írólapok, iratok (mőanyag iratfedél nélkül), újságpapír, rajz-

lapok, csomagolópapír, hullámpapír, kartonpapír, papír anyagú 
csokipapír külsı része, tönkrement könyvek, szórólapok, pros-
pektusok, kartondoboz széthajtogatva (hungarocell betét nélkül). 

Nem tartalmazhat: használt papírzsebkendıt, használt 
törlıkendıt, használt szalvétát, szennyezett papírt, csokipapír 
alufólia részét. 

 
Mőanyag hulladék: 
Üdítıs-, ásványvizes flakonok, nejlonzacskó, nejlonszatyor, 

PE és PET feliratú üdítıs flakonok, többrétegő italos dobozok 
(üdítıs, kimosott tejes, tejszínes dobozok), mőanyag kupakok, 
mőanyag csomagolófólia. 

Nem tartalmazhatja: festékek és veszélyes háztartási 
vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes 
anyagok flakonjait. 

 
Üveghulladék: 
Üvegpohár, háztartási üveghulladék, üvegváza, nem vissza-

váltható italos üvegek, befıttes üvegek, egyéb nem veszélyes 
anyagot tartalmazó üvegek. 

Nem tartalmazhat: tükröt, izzókat, fénycsöveket (ezek 
veszélyes hulladékok), drótot, ablaküveget. 

 
Fémhulladék: 
Fém italosdoboz, konzervdoboz, fém háztartási eszközök, 

egyéb nem veszélyes fémhulladék. 
 
Építési törmelék: 
Építésbıl, bontásból származó beton, tégla, kıtörmelék. 
Nem tartalmazhat: földet, vályogot, cementes zsákot, apró 

porszerő bontásból származó anyagokat, semmilyen egyéb hul-
ladékot. 

 
Komposztálható hulladék: 
Zöldség, gyümölcs, annak szára, levele, növényi szárak ma-

dzag nélkül (pl.: rózsa-, kukorica-, paprika-, paradicsomszár, 
stb.), levágott fő, lenyesett ágak, lehullott falevél. 

Nem tartalmazhat: kötözı anyagot, fólia és egyéb mő-
anyag hulladékot, papírt, üveget, fémet, követ, törmeléket, 
egyéb háztartási hulladékot, egyéb ismeretlen anyagot, szeme-
tet. 

 
Lom hulladék: 
Bútorok, építkezésbıl, bontásból származó egyéb hulladék, 

ruhanemők, megunt használati tárgyak, játékok, nem komposz-
tálható fa hulladék, egyéb nem hasznosítható mőanyag hulladé-
kot. 

Nem tartalmazhat: kommunális hulladékot, veszélyes 
hulladékokat. 

 
A harmadik pont hulladékgyőjtı udvarokban begyőjt-

hetı veszélyes hulladékok listáját tartalmazza: 
 
• Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezıgazdasági vegyi 

hulladékok, azok csomagolásai 
• Zsírok, kenıanyagok, szappanok, mosószerek, fertıtlení-

tıszerek, 
• Festékek, lakkok, zománcok, ragasztók, tömítıanyagok, 

valamint ezek eltávolítására alkalmas oldószerek, 
• Motor-, hajtómő- és kenıolaj hulladékok, 
• Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (olajos, 
festékes, növényvédıszeres göngyölegek), 

• Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 
(nem veszélyes), 

• Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, 
• Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok, 
• Elemek és akkumulátorok 
• Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, 
• Spray-flakon, 
• Lejárt szavatosságú növényvédıszer. 
 

 
SZABÓ FERENC 

ügyvezetı igazgató 

A helyi hulladékudvar adatai 

 

Szeged – Kiskundorozsma 

Telephely: Széksósi út mellett és a Búza u. kereszteződésétől 
jobbra, a Tornádó Kft. mögött. 

Nyitva tartás: hétfő: szünnap, kedd-szombat: 8-16, 
vasárnap: 8-12. 
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Tanévkezdés előtti Tanévkezdés előtti Tanévkezdés előtti Tanévkezdés előtti 
gondolatok...gondolatok...gondolatok...gondolatok...    

Szent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepénSzent István ünnepén    
(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL) 

 
István már életében nagy tiszteletnek 

örvendett az ország határain túl is, egy-
részt európai léptékő történelmi szerepe 
miatt, másrészt, mert a menekülteknek és 
sorsüldözötteknek menedéket nyújtott. 
Nem csak bölcs volt, de elıítéletektıl men-
tes, szabadszellemő uralkodó is. Ország-
építı-szervezı munkája során megbecsülte 
az idegeneket – ha azok elfogadták, és 
betartották törvényeit, s ha nem zavarták 
országa rendjét és nyugalmát. Szent Ist-
ván magyar államot alapított, de úgy, hogy 
az itt élı vagy épp általa idetelepített né-
peknek, néptöredékeknek meghagyta szo-
kásait, kultúráját, nyelvét – így illesztette 
be ıket birodalma egységébe. 

Amikor 1038. augusztus 15-én örökre 
lehunyta szemét a király, halálával a vala-
ha élt legnagyobb államférfiak egyike tá-
vozott az élık sorából. Elsısorban az ı 
érdeme, hogy a magyarság nem jutott az 
elıtte itt élt nomád népek (hunok, avarok) 
sorsára. Felismerve a fennmaradás köve-
telményeit, biztosította a magyarság poli-
tikai egységét, erıs, önálló kárpát-meden-
cei Magyarországot hozott létre. Hozzáiga-
zítva a nép politikai struktúráját a korsze-
rő európai modellhez, bevezette a magyar-
ságot az európai népek és államok közös-
ségébe. A nyugati kereszténység mellett 
örök hitet téve nem csupán a lelkek épülé-
sét szolgálta, hanem maga is az egyik 
alapvetı tényezıje és szorgalmazója volt 
Európa létrejöttének. 

Szent István utódai tíz évszázadon 
keresztül küzdöttek és véreztek hazáju-
kért (és egyben Európáért). Tatár, török 
dúlta ıket, rabolta idegen zsoldos, császár 
bosszúja vett s osztott életet és földet, ide-
gen karmokban vergıdött naponta a sor-
suk, s valahogy mégis megmaradtak. Szent 
István túlélte Muhit, Mohácsot, Trianont, a 
XX. század lidércnyomásait, a német majd  
a szovjet megszállást, az idegen elnyomók-
kal együttmőködık gátlástalan uralmát. S 
az ezeréves mő a XXI. századra ismét a 
helyére került: Magyarország újból Európa 
szerves része. 

Augusztus 20. aktualitásáról Lázár a 
következıket mondta: „A haza napjaink-

ban ismét ezer (belsı) sebbıl vérzik. Egy 
HAZA mit sem ér, ha hiányzik belıle a 
nyugalom és a minden lakójának létbiz-
tonságot nyújtó OTTHON melege. Elsı 
királyunk nem balsorsra szánta a ma-
gyart: zseniális életmőve a mai napig meg-
teremti a lehetıséget, hogy az ország a kor 
legmodernebb eszméinek fıáramában ha-
ladva méltó körülményeket biztosítson 
lakóinak. Élni kellene már a történelmi 
alkalommal! A jelen és a jövı nemzedéke 
iránti felelısségre tekintettel a mai politi-
kai elit elodázhatatlan feladata: véget 
vetni az öncélú, hatalom- és pénzvágy ve-
zérelte nemzet- és sorsrontó acsarkodás-
nak, s helyet adni a közös értékek és érde-
kek hosszútávú képviseletének – hogy 
reményünk legyen jókedvre, bıségre, hosz-
szantartó víg esztendıkre!” 

 
Összeállította: 
SOMOGYI GÁBOR 

Koszorút helyeztek el: SZMJV Önkormányzata képviseletében Fábián József, Tóth József és Papp István; az Egyház-
község képviseletében Illyés Zsolt káplán, Mihálffy Béla és Mihálffy Béláné; a FIDESZ–MPP képviseletében Julinek 
István és Atlasz Henrik; a KDNP képviseletében Tímár Lajos. (Tari Gellért felvétele) 

A méregdrága tankönyvekre összeku-
porgatott pénz már lázasan készülıdik 
elhagyni rendszerint átmeneti, ideiglenes 
lakcímét, a pénztárcát. 

A szülı ıszintén bevallott szakmunkás 
bizonyítványának megléte a fiókban „ki-
záró okot” jelent a gyermeke ingyenes tan-
könyvigénylésére. S hogy ez miként függ 
össze a méltányolandó szociális anyagi 
helyzettel, ezt én nem értem... 

Ezen a lassan szeptember felé hajló 
álmatlan éjszakámon negatív frekvenciájú 
gondolataim tovább győrőznek agyamban 
a tanévkezdéssel kapcsolatban. Vajon lesz-
e rendszeres feleltetés az új, felsıbb iskolá-
ban? Mert én, mint szülı próbáltam odafi-
gyeléssel megértetni a gyerekkel, hogy a 
tanár marad, de te tudást kell magaddal 
vigyél! Az iskolai számonkérés hiánya nem 
ösztönözte ıt a másnapi, mindennapos 
felkészülés fontosságára.  

„Tehetetlen test” állapotomban én is a 
könnyebb, elınyösebbnek tőnı, belenyug-
vó hallgatást választottam, minthogy el-
kértem volna a „Panaszkönyvet”. De – 
vigasztalom magam – a véleményemmel 
együtt talán úgyis a sóhivatalok valame-
lyikében landolt volna, az iratmegsemmi-
sítıre kacsingatva. Sıt, esetleg még na-
gyobb hátrányokat maga után vonva a 
lazaságra könnyen hajló gyereknek. 

A mennyiség helyetti minıségi oktatás 
ihletett vágya is megvillant elıttem az éj 
leple alatt éberen vergıdve. 

Úgy gondoltam, hogy a hírhedt tanár-
verések elburjánzása és a törvény adta 
jogok összefüggésének felülvizsgálata ta-
lán már égetı probléma, amely megoldá-
sért kiált. A tanárok tekintélyvesztésének 
okainak átbeszélése, és azok orvoslási 
lehetıségei is szükségszerőnek tőnnek. 
Arra is lenne szerény javaslatom, hogy 
azoknak a pedagógusok, akiknek a diákjai 
jobb eredményt érnek el, magasabb fize-
tést kapjanak. A végleg kiiktatott, de visz-
szahívandó árgus szemő szakfelügyelık, 
és azok esetenkénti, váratlan megjelenése-
ik a tanórákon, segíthetnének a fenti bé-
rek – szerintem – jogosan megkülönbözte-
tı elbírálásában.  

S még megannyi nem kért ötlet ciká-
zott köröttem, de koránra járt, s elálmo-
sodva egyik remek tanítóm szajkózó szlo-
genje jutott eszembe: „Úgy tanuld meg, 
hogy azt, ha álmodból felköltenek is tud-
nod kell.” 

S.G.C. 

Lázár Zoltán (Tari Gellért felvétele) 
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Isten kezébenIsten kezébenIsten kezébenIsten kezében    

Aplasztikus anémia. Mit sem jelent 
ez a szó a laikusnak, aki még soha nem 
mozgott a gyógyászat világában. Pláne nem 
annak is legsötétebb bugyraiban, a halálos 
betegségeket hordozók elkülönített, megkö-
zelíthetetlen, csipogó gépekkel, csövekkel 
teli félelmetesen titokzatos, az egészsége-
sek által messze elkerült szobáiban.  

Pedig e szónak van közérthetı jelentése 
is: a csontvelı elégtelenségnek egy fajtáját 
nevezik így. Ha azok a csontvelıi sejtek, 
amelyekbıl az érett vérsejtek és a vér-
lemezkék fejlıdnek ki, sérültek vagy gátlás 
alá kerülnek, a csontvelı mőködése leáll-
hat. Leggyakoribb oka autóimmun beteg-
ség, az immunrendszer gátolja a csontvelıi 
ıssejteket. Ennek következtében túl ala-
csony a vörösvértestek, a fehérvérsejtek és 
a vérlemezkék száma. Teljesen leegyszerő-
sítve, a valóság durva és kegyetlen natura-
lizmusában: ez halálos betegség. 

Dorozsmán, a Málna utcában élı gyö-
nyörő, mosolygós, tízéves kislány, Dudás 
Júlia ennek a betegségnek hordozója. Most 
egy miskolci kórház hermetizált szobájá-
ban, távol családjától, testvéreitıl, barátai-
tól, osztálytársaitól fekszik ágyhoz kötöt-
ten, körülötte óránként fertıtlenítıszeres 
tisztogatást végeznek, nehogy akár sze-
mernyi baktérium is közelébe kerülhessen. 
Láthattak már hasonló képet a tv-ben az 
egykor népszerő táncdalénekesnı által is-
mételgetett reklámban. Most idézzék ma-
guk elé azokat a csövekkel helyhez láncolt 
kis, szomorú, kopaszságukat, nyomorúsá-
gukat szégyellı emberkéket, akik szörnyő 
fájdalmak között, az újabb és újabb kezelés-
tıl, hidegen csillogó ismeretlen mőszerektıl 
reszketve, némán, csupán önnön sorsukat 
vádló fekete karikás szemmel üldögélnek 
ágyuk szélén a semmibe kapaszkodva. Akik 
nem is értik, mi történik velük. 

Nemrégen, márciusban Júlia is az át-
lag gyermekek gondtalan hétköznapjait 
élte, játszott, nevetett, futkározott, amikor 
semminek tőnı kis megfázása csak nem 
akart elmúlni. Makacsul tartotta magát az 
elıször sima allergiás tünetnek, könnyő-
nek látszó kis köhécselés, a torokfájás, és a 
hagyományos gyógyszerek kezdtek semmit 
sem érni. A beutaló, a vér és mintavétel 
valami csúnyának, valami sokkalta rosz-
szabbnak, valami egészen félelmetesnek a 
gyanúját igazolta. A Gyermekklinika on-
kológiai osztályán dr. Bartyik Katalin 
fıorvosnı már tudta: komoly, nagyon ko-
moly dologról van szó. A család, a környe-
zet megrendült. A szülık megrémültek. A 
három gyermek nevelése eddig is kipróbál-
ta a kis család anyagi lehetıségeit, de a 
betegért, a felépülésért küzdeni kell min-
denáron. Egy mintavétel ára 240 000 fo-
rint. A gyógyszerek, tápanyagok bevitelére 
szolgáló branül közel hatezer, és ezt gyak-
ran kell cserélni a fertızésveszély miatt. A 
kis fizetésbıl, igen nehéz körülmények 
között élı, kis otthonuk felújításával terhelt 
egyszerő embereknek súlyos anyagi gondot 
okoztak a hirtelen támadt kiadások. A Mis-
kolcra szállított kis beteg folyamatos láto-
gatása, a gyógyászati eszközök megvétele, 
mert ugyan miért is finanszírozna a TB 
minden szükséges gyógyszert, gyógymó-
dot, beavatkozást? A vizsgálatok a gyógy-
ulás egyetlen valószínősíthetı esélyéhez 
csontvelı átültetést indokoltak, de a csa-
lád egy tagja sem volt alkalmas donor. 
Hónapok teltek el, félelemben, tétlenül, de 

a csikorgó gépezet végül beindult. A 
transzplantációhoz idegen donor kell, de 
az itt nincsen. Valahol, Németországban 
egy teljesen ismeretlen ember jelentkezett, 
akit családi tragédiája inspirált arra, hogy 
csontvelıjét ajánlja valakinek, aki arra 
annyira rászorul, és amivel saját család-
tagját már nem tudta megmenteni. A Pes-
tig repülıvel, onnan Miskolcig mentıvel 
érkezett csontvelıt már nagyon várták, 
azonnal beültették. Júlia megkapta az 
esélyt a gyógyulásra. De csak az esélyt. 
Ezzel már neki kell megküzdenie. A mes-
terségesen leállított immunrendszerre a 
legkisebb fertızés is halálos veszélyt je-
lent. A kemoterápiától legyengült kislány 
a nehézkes méreganyag kiválasztás miatt 
tüdıgyulladást kapott, de nagyon küzd, 
vele küzd munkáját abbahagyó édesanyja, 
míg az apa, az egyszerő üzemi dolgozó a 
háttér anyagiak elıteremtésével száll 
harcba. A létbizonytalanság a remény el-
lensége. Pedig remény még van. A pénzfel-
ajánlást elfogadják, a természetbeni segé-
lyekkel jelentkezıket nem küldik el, mert 
óriási szükség lesz majd mosó- és fertıtle-
nítıszerekre. Sokra. Nem tudni, mibıl 
élnek majd, ha hazajönnek, az anya való-
színőleg feladja állását a Rókusi iskolában 
az ápolás miatt. Még súlyos hetek várnak 
a kislányra, még nagy idıt kell kórházban 
töltenie folyamatos megfigyelés alatt, míg 
hazajöhet. De itthon sterilszobát kell ki-
alakítani, kórházi körülményeket, ezért át 
kell alakítani a lakást, külön, csíramentes 
szobát kell képezni, fürdıszobát létrehoz-
ni. Még nem tudják, mibıl. Ez erıteljes ér-
vágást jelent a családnak. Mégis, tudják mit 
válaszolt az édesapa, Dudás István kérdé-
semre: az anyagi segítségen túl mit tehet-
nénk még értük? Csak annyit: „imád-
kozzatok, sokat imádkozzatok Jucusért!” 

 
TÓTH GYÖRGY 

 
 
Idıközben Jucuson az életmentı be-

avatkozást elvégezték, lassú gyógyulás elé 
néz. A kihelyezett szórólapoknak köszön-
hetıen beindult az adományozás és a győj-
tés. Az adományokkal kérjük, a Nárcisz 
Virág- és Ajándékboltban Eszékiné Gyön-
gyinél, illetve a Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
ügyfélszolgálatán jelentkezzenek. A pénz-
adományokat az Orczy István Általános 
Iskola portájára hétköznaponként este 8 
óráig kihelyezett lezárt urnában győjtik. 
Felbontására a szülık jelenlétében kerül 
sor. 

(A szerk.) 

GONDOLATOK A MINDENNAPI ÉLETRİL 

Házasság és szeretetHázasság és szeretetHázasság és szeretetHázasság és szeretet    
Mindenki tisztában van Jézus irántunk 

érzett Szeretetével, melytıl indíttatva hagy-
ta, hogy feláldozzák a Kereszten. Áldozatá-
val magára vette bőneinket, megváltott 
azoktól minket. Nem csak a hazugságot, 
restséget, lustaságot értjük itt bőn alatt: a 
csalás, a gyilkosság is az. Az abortusz is 
gyilkosság, amit szerintem meg lehet gyónni 
lelkiismeret alapján; feloldozás, penitencia 
is adható, de a kioltott élet elkíséri az anyát, 
ameddig csak él. Felmentést nem adhat, de 
vitatkozni lehet rajta. Mert bármennyire 
hihetetlen, az anya a gyermeke iránti szere-
tetbıl vállalkozik a nem éppen fájdalmatlan 
és veszélyes mőtétre. Lehet-e szeretni vala-
kit, akit meggyilkolunk? Lehet! Az anya 
szereti magzatát, és nem azért, mert kell, 
nem muszájból. Az ısi ösztön munkálkodik 
benne, amikor még „hordja”; és amikor a 
kilátástalan élettıl megóvandó „szeretetbıl 
elpusztítja”. Tettének ellenére szeretni kell 
ezt az asszonyt, aki kényszerbıl hozza meg 
döntését. És szeretik is férje, szülei, a közeli 
rokonok, az orvosa. Együtt éreznek vele, és 
könnyek közt biztatják egymást: kétszer 
nem történhet tragédia. 

Sokszor emlékszem magam is az Úr elıtt 
tett házassági fogadalmunk szövegére. Ami-
kor nézeteltéréseinkben magamba fordulok, 
hallgatok, vagy éppen „támadólag” lépek fel 
és „odamondogatok” férjemnek, elszégyellem 
magam mindig, és a következı pillanatban 
már bocsánatot is kérek heves természetem 
miatt. Még akkor is ha tudom, a másik fél 
tévedett. Hiszen mit ér minden igazságom, 
ha csorbul a családi harmónia? Szeretjük 
egymást, és bocsánatkérésem is ennek jele. 
Természetesen fordítva is áll a helyzet. Sze-
retni „oldalbordánkat”, illetve párunkat any-
nyit jelent, hogy elızékenyek vagyunk vele, a 
kedvében járunk. Az asszonyok rendben 
tartják a házat, és gondoskodnak a ház népé-
rıl; tisztán, testileg-lelkileg összeszedetten 
várják haza „emberüket”. Az „emberek” 
pedig azzal tesznek hozzá a családi fészek-
hez, ha valóban İk a „fej” a családi test-
ben (a feleség természetesen a „szív”), és a 
feleség az, aki mindig a férje mellett áll, 
támogatja ıt ötleteiben, drukkol neki. A 
szeretet abban is segít, hogyan és mit 
mondjon, ha mégsem ért egyet. Anélkül, 
hogy sértıdés essék közöttük. Szeretni kell 
egymást, de a muszáj nem tarthat össze 
egy házasságot. Az már nem család. 

Szüleinket is szeretni kell, és nem csak 
akkor, amikor adnak, és mi kapunk tılük 
szeretetet, segítséget; de akkor is, amikor 
nekik van szükségük ugyanezekre. És ak-
kor is, amikor esetleg nem vagyunk közös 
nevezın, azaz különbözik a véleményünk. 
Ha valóságos a szeretet köztünk, és szüle-
ink között, akkor a problémák könnyen 
elsimíthatók. 

A testvéri szeretet akár több is lehet. 
Komoly barátsággá, erıs szövetséggé is ko-
vácsolódhat. Ereje a házassági kötelék erejé-
hez válhat hasonlóvá, csak jellege más. 

A Bibliára való utalással szeretném 
zárni cikkemet. Szeresd felebarátodat, mint 
önmagad. Az ember, saját maga számára 
nem akarhat rosszat, sıt a lehetıségekhez 
mérten a legjobban. Szeretnie kell önma-
gát, csakis így élhet harmóniában saját 
testében, lelkében. Szeretni valóban kell, 
mert egymást szeretni annyit jelent, mint 
harmóniában élni önmagunkkal és környe-
zetünkkel.        OLAJOS ÁGNES 
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Bemutatkozik az új káplánBemutatkozik az új káplánBemutatkozik az új káplánBemutatkozik az új káplán    
Nem is olyan könnyő önéletrajzot írni. 

Mert ugye az ember, általában ha önélet-
rajzot ír, igyekszik „eladni magát”. Ha erre 
törekednék, akkor nem lehetnék mindig 
ıszinte, de ezt nem szeretném. Nem azt 
szeretném, hogy túlbecsüljenek, hanem azt, 
hogy némileg megismerjenek. Úgy vélem a 
különbség lényeges. 

Nos akkor belevágnék. A nevem Ilyés 
László Zsolt. 1979. december 10-én szület-
tem, Erdélyben egy Székelykeresztúr nevő 
tizenkétezres lélekszámú városban. Szüle-
im egyszerő emberek. Mindketten refor-
mátusok, a családom minden tagja az volt 
még akkor. Engem is annak kereszteltek. 
Tanulmányaimat itt végeztem, különösebb 
gond vagy kiemelkedı esemény nélkül. 
Nem voltam nagyon szorgalmas, inkább 
„vásott kölyök”, szép évek voltak, rendkí-
vül sokat adott ez az idıszak. Rengeteget 
csintalankodtunk, miénk volt az egész 
világ. Akkor még nem a számítógép mel-
lett nıttek fel a gyerekek, mint manapság. 

Székelyudvarhelyen végeztem a gim-
náziumot, a becsületes szakmám autósze-
relı, a papságot hivatásszerően élem. 

Tizenöt éves koromban kezdett érde-
kelni komolyan az udvarlás, négy évig 
udvaroltam egy csodálatos lánynak, aki 
katolikus volt, és meglátta a vadócban az 
értéket, nagyon sokat köszönhetek neki, 
valójában ı volt a hitoktatóm. Két éve 
jártunk együtt, amikor megfogalmazódott 
bennem, hogy katolikus leszek. Szüleim 
ellenezték, de aztán belenyugodtak, meg-
gyıztem ıket. Egy gyerek, fıleg ha serdül, 
meg tudja gyızni szüleit. Már a kezdet 
kezdetén gondolkoztam nagyon komolyan 
azon, hogy egészen konkrétan akarok ka-
tolikus lenni, nagyon lelkes voltam, és ez 
látszott, testvérem is érdeklıdött, ı is ka-
tolizált. Idıközben – miután én kispap 
lettem – természetesen az én és a barát-
nım útjai elváltak egymástól, nehezen, de 
ı is elfogadta a tényt, teljesen Istené aka-
rok lenni. Nagy vitáim voltak nagyapáim-
mal is. Közülük édesanyám édesapja halá-
los ágyán tért meg, ıt is megérintette az 
Isten, és gyónt, áldozott. Ezek nagyon 
megerısítettek abban a meggyızıdésben, 
hogy a helyemen vagyok. Nyolc éve jelent-

keztem a Gyulafehérvári Egyházmegye 
Papnevelı Intézetébe, de csupán csak hat-
hetet bírtam. Nem voltam kész, valahogy 
nem árt megérni már a jelentkezéshez is, 
ahhoz, hogy valaki dönteni tudjon szaba-
don, azt hiszem hideg fej, és érettség kell. 
Én akkor egyikkel sem rendelkeztem. 
Nem is bírtam. Dolgoztam mindenfélét, 
idıközben szakácskodtam, dolgoztam kı-
mővesként, ácsként, de szellemileg nagyon 
sérült gyerekekkel is. Természetesen na-
gyon aktívan részt vettem a helyi egyház-
község életében. Plébánosom egyre többet 
bízott rám, és a körülöttem élı emberek is 
felnéztek rám, én persze ezt észre sem 
vettem, én egyszerően tettem a dolgomat. 

Öt éve már annak, hogy a Szeged-
Csanádi Egyházmegye kispapja vagyok, és 
egy pillanatát sem bánom. Nem volt köny-
nyő beilleszkedni. Én világéletemben, ma-
gyar iskolába jártam, de nem volt könnyő, 
mégsem a kezdet. Legnagyobb gondot a 
hivatalok okozták, annyit kérdeztem min-
denhol, hogy a hivatalnokok majdhogynem 
idegösszeroppanást kaptak. Nem voltam 
könnyő eset. Az emberekkel sem ment 

egyszerően, a mentali-
tás, neveltetés, a kultu-
rális háttér teljesen más 
Erdélyben és itt Magyar-
országon. De megérte 
erıfeszítéseket hozni. 
Isten kegyelmével most 
itt vagyok, úgy érzem, 
hogy tele vagyok várako-
zással, nyitottsággal, és 
természetesen van ben-
nem némi izgalom is. 
Nem szeretném összeha-
sonlítani az elızı helye-
met az ittenivel, de vala-
hol tudat alatt mégis 
megteszem. Ezen túl kell 
lépnem. Szegeden a Tát-
ra téri plébánián töltöt-
tem kilenc hónapot. Na-
gyon hasznos tapasztala-
tokat szereztem, amiért 
hálás vagyok. Tudom, 
hogy itt sem lesz más-
ként. Tanulékony lélekre 
van szükség. Remélem, 
hogy az Isten megadja. 

Vannak terveim és álmaim, amelyeket 
igyekezni fogok megvalósítani. Elsısorban 
a fiatalokra szeretnék összpontosítani. 
Érzem, hogy küldetésem van feléjük. Re-
mélem Isten segítségével sikerül némi 
éhséget kelteni bennük Jézus felé. 

 
ILLYÉS ZSOLT 

HÍVOGATÓ!  
Kedves gyermekek, kicsinyek és nagyok!  

 
Szeretnél egy baráti közösséghez tartozni, 

ahol hasonló társakat találsz? 
Olyanok közé kerülhetnél, akik veled 
együtt szeretnének eltölteni hetente 

legalább egy órát!  
Mivel tennénk tartalmassá, vonzóvá 

összejövetelünket?  
 

VIDÁM GYERMEK- ÉS NÉPDALOK ÉNEKLÉSÉVEL. 
(És amit korábban megtanultál szüleidtıl, 

nagyszüleidtıl, rokonaidtól, óvónıidtıl, tanító-
nıidtıl és tanárnıidtıl.)  

 

Megtanulnánk hagyományırzésként a jeles 
napok és ünnepeink énekeit is. 

Felkészülnénk kirándulásainkra, a közelben 
található települések megismerésére.  

Az ottani hasonló korú, ugyancsak hasznos 
tevékenységeket őzı csoportokkal szerve-

zünk baráti találkozókat!  
 (Pl.: néptánc, balett, bábjáték, 
színjátszócsoport, gyermekzenekar, 
énekkar, gyermek természetjárók) 

 

Ne feledd:  
 „Örömteli énekléseddel nemcsak gyermekko-
rod varázsolhatod boldogabbá, hanem ki-

egyensúlyozott felnıttkorral is megajándé-
kozhatod önmagad!”  

 

Jelentkezz a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Házban! (keddenként 3 órától 4 óráig)  

 

A Mővelıdési Otthon Vezetısége  
Telefon: 62/463-112 

RövidenRövidenRövidenRöviden    
– A KARITÁSZ gyermektábort szervezett Szegeden. A 
több mint harminc fő részvételével zajló programsoro-
zat keretében egy napot Kiskundorozsmán töltöttek a 
táborozók. Útjuk során megismerkedtek a helyi neve-
zetességekkel: a szélmalommal, a kovácsműhellyel, a 
templommal, és a ligetet is becserkészték. Megvendé-
gelésükről az Egyházközség gondoskodott. 
 

Képviselői fogadóórákKépviselői fogadóórákKépviselői fogadóórákKépviselői fogadóórák    
Fábián József: szeptember 10-én, szer-

dán 16 órakor az Önkormányzati Kiren-
deltségen; szeptember 10-én, szerdán 
16.30-kor a Jerney János Általános Iskolá-
ban. 

Tóth József: szeptember 15. 17 órakor 
a Családsegítı Házban; szeptember 29. 17 
órakor a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház-
ban. 

Tanyafesztivál a Sári-tanyán! 
Sári Attila és felesége szeptember 27-én 
szombaton, reggeltől estig várja a baráti 

társaságokat főzési lehetőséggel és 
büfészolgáltatással! 

Programok: talicskatoló-verseny, 
zsákbanfutóverseny, kocsihúzóverseny, 
kispályás labdarúgás, csikós bemutató, 
jó idő esetén hőlégballon-bemutató. 

Gyerekeknek kocsikázás és 
állatsimogatás. 

A versenyek győzteseinek díjazásához 
felajánlásokat, adományokat elfogadnak. 

Tisztelt Dorozsmaiak! 
 

Az Orczy István Általános Iskola 2008. 
szeptember 20-án, szombaton 16:00-tól 

 

Jótékonysági mősoros estet 
 

szervez. 
 

A helyszín az iskola tornacsarnoka. 
A bevételt Dudás Júlia gyógykezelésére 

ajánljuk fel. 
A belépı ára: 500 Ft 

Minden segítséget köszönettel 
elfogadunk! 

Önt is szeretettel várjuk! 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Sürgıs esetben a 107-es szám hívható. 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 (anonim). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Gulyás Antal: 06 20/209-5333, 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 

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

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

Egy megrágott kenyérszeletEgy megrágott kenyérszeletEgy megrágott kenyérszeletEgy megrágott kenyérszelet    

A vasárnapi ebéd most is a konyhaasz-
talunknál ugyanolyan, damasztfehér abro-
szos volt édesanyánk kifinomult terítés-
mővészetérıl árulkodva – mint máskor, 
bármikor, és pontosan úgy, ahogyan azt 
édesapánk el is várta, megkövetelte. 

A finom tyúkhúsleves illatát ma is 
érzem orromban vasárnaponként akkor is, 
ha jómagam nem ezt a „dombon kapirgá-
lós” jószágból készült finom ételt készítem 
magunknak. Sokadmagunkkal, mi gyere-
kek megtelt bendıkkel, nehézkes mozgás-
sal – megköszönve illedelmesen az ebédet 
– távoztunk az asztaltól. 

Délutáni játékunk a városi bérház 
belsı udvarának homokozójában nagy cse-
tepatéval végzıdött azon az emlékezetes 
napon. Mondhatni, gyerekek tömegvereke-
dése tört ki. 

A homokban egy félig megrágott ke-
nyérszeletet talált a legkisebb húgunk. 

– Nézzétek, én „betevıt” találtam! – 
kiáltott selypítve, kényes hangján. (Ezt a 
szóhasználatot édesapánktól hallotta.) 

Olyan büszkén és magához ölelıen 
birtokolta, hogy mindannyiunkat irigység 
fogott el. 

– Add ide, én láttam meg elıször! – 
ment közelebb hozzá a nagyobbik húgom, 
és el akarta venni tıle. 

– Nem adom, ezt én találtam! – vála-
szolt határozottan. 

– Megmondalak! – fenyegetızött amaz 
tovább. 

Hallgattuk a vitát, és én meg a két 
bátyám is egyre jobban azt éreztük, hogy 
az minket, idısebbeket illeti meg. 

– Ide vele, kis pisis, én vagyok a legidı-
sebb, én parancsolok! – s ment felé erıtelt 
fölénnyel a bátyám. 

Kishúgom mezıszoprán hangjával és 
szőnhetetlennek ismert kitartással iszo-
nyatos bıgésbe kezdett. Mire szüleink és 
néhány szomszéd kiszaladt a gyermeknyú-
zó sivalkodásra, mi már összegomolyodva, 
egy halomban viaskodtunk a koncért. 

Édesapánk megkaparintotta, s kezében 
tartva mint egy óriás állt elıttünk. Amikor 
féltünk tıle, mindig hatalmassá nıtt. 

– Hát ezért a darabka száraz, homokos 
kenyérért civakodtok? – kérdezte, s hangja 
érezhetıen az utolsó két szava végére me-
rengıen elbizonytalanodott. Tekintélyes 

ábrázata hirtelen megviseltnek, gondter-
heltnek, fáradtnak látszott. Ismertük ezt 
az arcát. Amikor esténként történeteket 
mesélt a „betevı” falat utáni vágyakozás-
ról, ínséges idıkrıl, koplalásról, mindig 
ilyennek láttuk ıt. 

Feszült csend ereszkedett körénk, s 
mindannyian jóllakottan az éhségre gon-
doltunk. 

– A legkisebb találta meg a „kincset”, 
ıt illeti – mondta édesapánk, s odaadta 
húgunk kezébe. 

Megértettük, de titokban reményked-
tünk, hogy ezt is el kell osztani annyi rész-
re, ahányan vagyunk, ahogyan szokás volt 
nálunk akkoriban. (Persze, hogy senki sem 
ette meg, de szétosztottuk.) 

Visszagondolva erre az emlékre, ma már 
úgy gondolom, leginkább azért akartuk any-
nyira azt a száraz, homokos, megrágott ke-
nyérszeletet, mert megértettük apánk törté-
neteibıl, hogy mit jelent egy „betevı” falat. 

 
S.GRANDPIERRE CECÍLIA 

Olimpiai vetélkedő Olimpiai vetélkedő Olimpiai vetélkedő Olimpiai vetélkedő 
III. fordulóIII. fordulóIII. fordulóIII. forduló    
(augusztus)(augusztus)(augusztus)(augusztus)    

1. Magyar olimpikonok, mi a közös ben-
nük? Mudin István, Németh Imre, Kamuti 
Jenı, Komáromi Tibor, Kıbán Rita. 

 
…………………………………………… 
 
2. Egymást követı olimpiákon négy-

szer nyert aranyérmet: 
 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
3. Egymást követı olimpiákon három-

szor nyert aranyérmet: 
 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
4. Melyik olimpián gyulladt fel elıször 

az olimpiai láng? 
 
………………………………………….. 
 
5. Melyik olimpián volt elıször olimpiai 

falu? 
 
………………………………………….. 
 
6. Helsinkiben ezüstérmet nyert vízi-

labdázó, ma ismert filmszínész. Ki ı? 
 
…………………………………………… 
 
7. Mi a WADA? 
 
…………………………………………… 
 
8. Az 1956-os olimpiát Melbourne és 

Stockholm rendezte. Miért? 
 
…………………………………………… 
 
9. Olimpiai rekorderek. A legtöbb olim-

piai éremmel büszkélkedı sportolók 
(arany, ezüst, bronz) 
 
……………………………   …… db 
……………………………   …… db 
……………………………   …… db 
 
10. Soroljon fel három NOB elnököt! 
 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”    
Panasz a dorozsmai hulladékudvarral 

kapcsolatban: olvasónk nem tudta lerakni 
a hulladékudvarba szemeteszsákjait, mert 
a konténer megtelt. Kérdezi, hogy a hulla-
dékudvar úgynevezett „gondnokai”, akik 
között van, akinek az írás-olvasás is nagy 
feladatot jelent, miért nem képesek idıben 
értesíteni a központot a teli konténer ki-
ürítése céljából. Nem egyedi esetrıl van 
szó. Ilyen körülmények között ki csodálko-
zik azon, hogy egyre szaporodik az illegális 
szemétlerakók száma? 

* 
A dorozsmai temetıben a ravatal mel-

letti kútban nincs víz, panaszolta olva-
sónk. A temetı gondnoksága télvíz idején 
ezt azzal magyarázta, hogy a hidegben 
úgyis befagyna a víz. Most, az augusztusi 
kánikula idején ugyan milyen magyará-
zattal állnak elı? 

OLVASÓI LEVELEK 

Peking 2008Peking 2008Peking 2008Peking 2008    
3 arany, 5 ezüst, 2 bronz a magyar mérleg az 

olimpián. A szereplésrıl a megszerzett érmek és 
helyezések számáról már folyik a vita a sajtóban. 
Sikeres volt, vagy sikertelen? A válasz foglalkoz-
tatja most a közvéleményt, s engem is. Ezért 
vettem magamnak a bátorságot és ismét papírra 
vetettem gondolataimat.  

Elıször is gratulálok minden magyar olimpi-
konnak, akik szívvel és lélekkel készültek az 
olimpiára. Köszönjük bajnokainknak és pontszer-
zıinknek azt, hogy e kis ország lakói számára 
dicsıséget és örömet szereztek. Szép volt lányok 
és fiúk!!! 

Valóban nagyon-nagy dolog a világ legjobbja-
inak lenni, és felemelı érzés az országnak a 
sikereket megélni. Pekingben sajnos a gyızel-
mekbıl és sikerekbıl most kevesebb jutott. Vajon 
mi ennek az oka? Véleményem szerint, a válaszo-
kat a magyar közviszonyokban kell keresni. Egy 
morálisan jól mőködı ország erıs lelkő, ép jelle-
mő embereket nevel ki, ısi magyar szólásunk is 
ezt támasztja alá, ép testben ép lélek. 2006 ısze 
óta morális és erkölcsi válságban van drága 
hazánk. Sokaknak nincs nemzeti öntudatuk, 
nincs önbizalmuk, kishitőek lettünk, így sporto-
lóinktól se várjuk el, hogy egészséges önbizalom-
mal vegyenek részt a versenyeken. Bizonyára a 
pénz is szerepet játszott a visszafogott szereplés-
ben, hiszen mint hallhattuk az állami támogatá-
sok elmaradása is zavarta a felkészülést. Hatal-
mas probléma a tömegsport és az utánpótlás 
nevelés elsorvasztása is, mert innen kellene 
kiemelni a tehetségeket, akikbıl a jövı olimpiai 
bajnokai lesznek.  Tudomásul kell venni, hogy 
erre a területre lényegesen nagyobb támogatást 
kell csoportosítani. Ne nekünk, szülıknek kelljen 
borsos havi díjakat fizetni azért, hogy gyermeke-
ink sportolhassanak! Arról nem is beszélve, hogy 
mennyi tehetséges fiatal kallódik el amiatt, hogy 
a családja nem bírja finanszírozni az üzleti ala-
pon mőködı sportot. További gond, hogy nincs 
hová fordulni a problémákkal, a magyar sport-
nak igazából nincs képviselete, mert a politika 
megszüntette az önálló sportminisztériumot.  

3 arany 5 ezüst 2 bronz nekünk fényesen 
csillog. Most ,,csak” ennyi, de töretlenül bízzunk 
abban, hogy akiknek az a feladata, hogy az emlí-
tett  problémákat orvosolják, az elkövetkezı 
években kiküszöbölik azokat, hogy Londonban 
2012-ben ismét 8-10 magyar aranyéremnek 
örülhessünk. Mert, ahogy a szlogen is mondja, 
„Sportolóink sikere az ország sikere”! Hajrá 
MAGYAROK! 

MIHÁLFFY BÉLA 
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SZÍNHÁZALÓ 

Szállj fel, szabad madárSzállj fel, szabad madárSzállj fel, szabad madárSzállj fel, szabad madár    

Vagyis „Fláj övéj frí börd” – olvashat-
tuk a Dóm téri kivetítın angolul az István, 
a király elıadásán. 

Jegyelıadás szempontjából minden-
képpen sikeresnek könyvelhetik a rockope-
rát, hiszen a teltházakra rászervezett két 
elıadás jegyeit is gyorsan eladták – ismét-
lés jövıre. Mivel a Szentivánéji álom is 
hasonló nézıszámot vonzott, kijelenthet-
jük, hogy a musical-rockopera mőfaj még 
mindig a legnépszerőbb. Az István, a ki-
rályra valószínőleg akkor is elfogytak vol-
na a jegyek, ha nem a Társulatról lett vol-
na szó, hiszen pár éve a Szörényi-Bródy 
trilógiát már elıadták a Szegedi Szabadté-
ri Játékokon, és nem az „eredeti istvános” 
szereplıkkel. De szerte az országban, sıt 
külföldön is, színházakban és iskolai elı-
adásokon is változatos szereposztásokkal 
adták elı a darabot az elmúlt huszonöt 
évben. Évforduló ide vagy oda, ezért nem 
teljesen értem a felháborodást, hogy nem a 
Királydomb szereplıi álltak színpadra 
(fıleg a filmben lévı más arc – más hang 
cserebere indokolatlanságát ismerve). Hu-
szonöt év azonban nyomot hagy az embe-
reken, így egy koncertre talán össze lehe-
tett volna ıket szedni, de egy elıadásturné 
már furcsán hatott volna. Persze üzlet a 
szereplıválogatás, mert a tévéadásos sms-
eken túl így a közönség jegyvásárlása és a 
CD bearanyozása is bevételt termelt. 

Amikor ezeket a sorokat írom, még 
nem láttam az Arénában felvett tévéadást, 
de a Dóm téri fıpróbát és ünnepi elıadást 
már igen. A Társulat adásait nem néztem, 
az egy-két perces belehallgatások nem 
gyıztek meg, azt is késın tudtam meg, 
hogy nemcsak amatırök, hanem „igazi” színé-
szek is vannak a jelentkezık között. A tévé elé 
is csak az István-döntı utolsó negyedórájára 
ültem le, aztán a „Gála” (összevágás az eddi-
gi adásokból) végére, ahol Feke Pál pro-
dukciója meggyızött arról, hogy legalább 
miatta érdemes lenne megnézni az elı-
adást (addigra persze már az összes jegy 
elkelt, a veszett ügyek szentjének szíve 
azonban egy héten belül kétszer is meg-
esett rajtam). A szomorú, hogy a rockopera 
közben többször is eszembe jutott ez a 
gondolat. Nem kell nagyon borzalmas dol-
gokra gondolni, hiszen voltak finoman 
árnyalt emberi viszonyok, fantasztikus 
táncosok, eltalált szereplık (sajnos nem 
mind), játék a fényekkel hatásosan, és 
pont ezért kár, hogy a nagy elvárás, meg 
az indokolatlan rendezıi „önmegvalósítás” 
tönkreteszi. 

Azt még valamennyire meg lehet 
emészteni, hogy a Társulatos utalást nem 
lehet kihagyni, ezért Jézus Krisztus Szu-
persztáros áthallással (annak idején a Sza-
badtérin Szikora mővész úr rendezte azt is) 
a nyitányban a civil szereplık a jelmezek 
közt keresgélve versengenek a szerepekért, 
majd a darabot István és Koppány kivételé-
vel civilként fejezik be. Torda, a táltos ket-
téválasztása hadvezérré és táltosasszonnyá 
még jónak is tőnt dramaturgiailag, mind-
két énekes megjelenése és elıadása átütı-
nek bizonyult, bár valószínőleg a négy férfi 
– négy nıi szerep kiosztása miatt volt a 
bontásra szükség. Az Asztrik fıapátot ját-
szó Derzsi György, a német lovagok és a 
krónikások hangja is kibírta a sorozatos 
elıadást – sajnos augusztus 20-án már 

hallatszódott, hogy a legtöbb énekest meg-
viselte a rendszeres, koncentrációt és gya-
korlatot igénylı fellépéssorozat. A színpad 
idınként túlzsúfoltnak tőnt, amikor István 
– Feke Pál egyedül énekelt, bár meg lehet 
magyarázni, hogy miért gondolta így a ren-
dezı. A Koppány és feleségei jelenet viszont 
fájóan üres volt mind látványban, mind 
érzésben, mind hangban, és ezen a vonagló 
táncos-lányok sem segíthettek. Koppány 
egyébként is elég érzelmes hangban is, 
inkább tőnik úgy, hogy Torda vezeti a né-
pet, és Réka is szinte már meggyızi a harc 
értelmetlenségérıl, de legalább ugyanolyan 
magas és termetes, mint István, így meg 
tudnak állni egymással szemben. És kicsit 
túl sokáig húzódik a halála, de szelleme 
még onnan is visszatér Istvánhoz. Minden-
ki végigsikítozza, ordítja a darabot, néha 
elnyomva az éneket. Gondolom azért volt 
rá szükség, hogy a szegény nézı elhiggye, 
hogy nem teljesen playback a darab, csak 
zenekar meg énekkar nincs – ami egy eny-
nyire várt elıadásnál elég szégyen. Augusz-
tus 20-án színpadra állt Szörényi és Bródy 
is. Bár ki tudja, ık talán már tényleg tátog-
tak. Mindenesetre kissé lehangoló volt, 
hogy Bródy gitárja tovább szólt, miután 

kézen fogva kiment a gyerekekkel a szín-
padról. Sajnos az is megszokott, hogy a 
Szabadtéri hangosításával mindig van né-
mi gond, itt még a szél is belefújt a mikrofo-
nokba. István és Gizella duettjében pedig 
Gizellát hol egyáltalán nem lehetett halla-
ni, vagy élesen túlszólt Istvánon, miközben 
István végig megfelelı hangerıvel szólt. A 
jelmezek azonban csodálatosak voltak, szí-
vesen megnéztem, megtapogattam volna 
ıket közelrıl is. Ezek is segítették betölteni 
a színpadot, különösen Feke Pálon volt 
igazán királyi bármelyik palást, Superman 
is megirigyelhette volna repülés közben a 
tartását. Szikora mővész úr valami Szeged-
re tervezett specialitást is ígért a darab 
végére – sajnos nem jöttem rá, hogy mi 
lehetett az. Kivéve a lufikat, amelyek min-
den rémálmomban el fognak kísérni ezen-
túl. Azt értem, hogy az egyszerre elengedett 
színes lufik milyen szépen szállnak a leve-
gıégben, de egy ezer évvel ezelıtti lakomán 
kötve hiszem, hogy a nehézpáncélzatú né-
met lovagok hozták a héliumos gázpalackot 
az ünneplést elısegítendı. Bár Koppány 
halottjainak totyogással kísért kiszállítása 
után még úgysem tértünk magunkhoz. De 
megnyugodhattunk, Istvánnak sikerült 
utódot és koronázást is összehoznia a darab 
végére. Feke Pál valóban királyi volt, foly-
ton mindenki befolyásolni akarta, de a té-
pelıdés közepette is határozottabbnak és 
bölcsebbnek látszott, így a közönség végre 
nem Koppánynak szurkolt, mint eddig. A 
zárásként elhangzó Himnuszt pedig állva 
énekeltük, és nagyon sajnálom azt az új-
ságírót, akit zavart a mögötte nem tökélete-
sen éneklı nézı, énekelt volna inkább ı is. 
Az igaz, hogy így a közönség szinte azonnal 
hazarohant, és nem tapsolt olyan sokáig, 
mint ülve. 

A negatívumok ellenére úgy érzem, 
érdemes volt megnézni kétszer is az elı-
adást, hiszen a Szabadtéritıl elvárt szín-
vonalat azért a hiányosságok ellenére is 
teljesítette. A hírek szerint jövıre a lema-
radók is bepótolhatják – talán addigra 
nemcsak Feke Pál, hanem a Társulat ru-
tinja is ütıképes lesz, valaki pedig kipuk-
kasztja a világ összes lufiját. 

ZSÓFIA 

KÖNYVEK KÖZÖTT 

Silentium. Titkos jegyzőkönyv. UnicornisSilentium. Titkos jegyzőkönyv. UnicornisSilentium. Titkos jegyzőkönyv. UnicornisSilentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis    

Habár nem sokkal a rendszerváltás 
elıtt jelent meg a könyv (legutóbb pedig 
2000-ben), amely a Hamvas-életmő három 
szerves írását tartalmazza, újrafelfedezése 
még napjainkban is tart, és valószínő, hogy 
reneszánsza csak késıbb fog bekövetkezni. 

Hamvas Béla (1897–1968) olyan szelle-
mi elıdöket tudott maga mögött, mint 
Søren Kierkegaard vagy Friedrich Nietz-
sche. A kierkeaardi örökség: a teológiai–
filozófiai színezető szépirodalmi tartalom; a 
nietzschei örökség: a mővészfilozófus élet-
szemlélete, az irodalmi filozófia mővelése. 

Hamvas bölcselete tagadhatatlanul tra-
dicionalista: az idıtlen metafizikai szelle-
miség idıben való fenntartottságát és to-
vábbadását, áthagyományozását tőzte ki 
célul. Számára a hagyomány a szellem 
idıfeletti, számunkra örök jelenléte. Az 
ember egzisztenciáját csak akkor képes 
megtartani, ha megértve a hagyományt, 
végigjárva a szellemi-egzisztenciális fejlı-
dés stádiumait, képes saját létét autenti-
kussá változtatni. Az autentikus lét leg-

fontosabb kelléke a keresztényi magatar-
tás realizálása, tulajdonképpen magának 
a hagyománynak az elsajátítása, amely 
nem vallás, de nem is filozófia a szó tulaj-
donképpeni értelmében. A hamvasi ke-
reszténység minden, csak nem az egyház 
kereszténysége: „halálos kötelesség”, fogal-
maz a Silentium…-ban, az inautenticitás 
felismerése és a vele való szembenállás, 
„nem” a hétköznapi esetlegességre és elha-
gyatottságra, túllépés az „egynapos életen” 
és a múló gyönyörön. E „szakrális hétköz-
napok” az „élj a mának” a meghaladása és 
tagadása. Az autentikus egzisztencia auto-
nóm, a gondolkodás és az önreflexió a lét-
módja. Mindig az önreflexió az a tevékeny-
ség, amely során az ember kora, a társada-
lom és saját maga fölött kritikát gyakorol, 
mert ráébred arra, hogy van min és van 
mit kritizálni. A „nyájélet”, a „csürhe” lété-
nek hamis és torz volta akkor nyilvánul 
meg, ha „felnyílik a szemünk”. Hamvas 
Béla könyvei segítenek ebben, de az utat 
mindenkinek egyedül kell bejárnia.      S. G.S. G.S. G.S. G. 
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Az Ákos-dalcím ellenére egy másik 
énekest illetek a címmel. Augusztus 8-án 
az Újszegedi Színpadon adott koncertet az 
István, a király „aktuális” címszereplıje, 
Feke Pál. 

Nem sokon múlt, hogy a majdnem 
szócska az elızı mondatba bekerült, ezzel 
törölve az eseményt és a cikket is. Bizo-
nyára többen emlékeznek erre az estére, a 
szombatra ígért vihar egy kicsit korábban 
érkezett. A fél kilences kezdésre várva 
kaptuk a telefonüzenetet, hogy a Tisza 
másik oldalán már zuhog, Dorozsmán ha-
talmas széllökések vannak, javasolták, 
hogy azonnal induljunk haza. Újszegeden 
csak némi szellı fújdogált, de a hangosbe-
mondóban már a kezdés csúszásáról tájé-
koztattak minket, majd az esı is el kezdett 
esni – sejthetjük, mit jelenthet ez élı zene-
kar és szabadtéri hangosítás esetén, a 
fapados nézıtérrıl nem is beszélve. De 
nem mozdultunk, bár jónéhányan már 
ekkor feladták. Hivatalosan várniuk kel-
lett a szervezıknek 11-ig a kezdéssel, de 
már szállingózni kezdtek a hírek, hogy 
esınap nem lévén keddtıl váltják vissza a 
jegyeket. A nézık nagy része mégis ma-
radt. Már mi is éppen indultunk volna, 
mikor megtudtuk, hogy minden bizonyta-
lanság ellenére belekezdenek. Nem az én 
tisztem megítélni, hogy néhányak meg-
jegyzése szerint: „csak nem akarták visz-
szaadni a pénzt”, vagy a kitartó közönség-
nek kedveztek. Személy szerint örültem, 
hogy a kétórás csúszást, a késıi kezdést, a 
vizes színpadot és a beázófélben lévı han-
gosítást vállalva a zenészek mégis szín-
padra álltak. 

Hogy Feke Pál a televíziós Társulatnak 

köszönhetıen tett szert ilyen kitartó rajon-
gókra, az a vegyes nézıösszetételbıl is 
látható. Voltak nagymamák unokákkal, 
fiatalabb és idısebb házaspárok, természe-
tesen tinédzserek is, de láttam komolyze-
nei körökbıl ismert embereket is, és hal-
lottam, ahogyan egy úr még az esıben 
beszámolt egy másiknak arról, hogy 
„fantasztikusan énekel a srác, délután a 
teniszpályáról hallottuk a próbát, de nık 
is énekeltek”. Mire mindenki bevonult a 
nézıtérre, látszott, hogy többen vagyunk, 
mint akik a büfében maradtak. A közelben 
lakók ugyanis hazamentek, de egy-egy 
ırszemet hagytak, akik riasztották a töb-
bieket telefonon. A rutinos nézıkön a vizes 
(bár letörölt) padok sem fogtak ki, többen 
párnával, takaróval jöttek. 

Mondanom sem kell, Feke Pál megjele-
nését üdvrivalgás követte. Hangi adottsá-
gaiból és temperamentumából is követke-
zik, hogy a pörgısebb dalok, és a lírai mu-
sical-slágerek közül is a nagyobb érzelmi 
hullámzást, fokozást követelı számok ad-
ták a jól szerkesztett est mősorát. Több 
dalt hallhattunk a Jézus Krisztus Szuper-
sztárból – a Gethsemáne-val így élıben 
talán még nagyobb hatást gyakorolt a kö-
zönségre, mint a tévén keresztül. Nem 
hiányozhattak a dalok a Hair-bıl, az 
Elisabethbıl, duett Simon Boglárkával az 
Aidából és Fejes Szandrával a Diótörı és 
Egérkirályból. Az István, a király sem 
maradhatott ki, ahogy fogalmazott: 
„ízelítıként”. Engem nagyon megfogott a 
Nyomorultakból származó Vidd haza címő 
szám elıadása, bár ebben a musicalben 
még nem szerepelt. A koncert megtartásá-
nak bizonyára lélektani hatása is volt, 
hiszen Új világ vár címő turnéjának elsı 
állomását jelentette Újszeged, a címadó 
dalt – mely nem musical – is elénekelte. 
Vendégeit eltérı lelkesedéssel fogadták. 

Textiles találkozó 2008Textiles találkozó 2008Textiles találkozó 2008Textiles találkozó 2008    

A nagy múltú Textilmővek bezárása 
óta minden második évben találkoznak az 
ott dolgozók. Hol itt, Dorozsmán, hol Sze-
ged valamely pontján. 

Augusztus 23-án ismét egybegyőltünk 
Dorozsmán a Szélmalom Vendéglıben. 
Odaérkezésemkor már rotyogott a marha-
pörkölt a bográcsokban, amelyre Miklós 
Sándor, az étterem tulajdonosa vigyázott, 
kavargatta, hogy oda ne kozmáljon. Köz-
ben gyülekeztek a volt dolgozók, üdvözöl-
ték egymást, beszélgettek az elmúlt idı 
eseményeirıl. 

A találkozó szervezıjét 
Fráter Jánost, volt fımőve-
zetıt (szövöde) kérdeztem, 
milyen nehézségekbe ütkö-
zött háromszáz fınyi sze-
mélyt leértesíteni és az 
egész találkozót megszer-
vezni. 

– 1994. május 1-jén 
szőnt meg a Szegedi Textil-
mővek, stílszerően a mun-
ka ünnepén, és semmilyen 
elıértesítés nélkül. A leve-
gıben már benne volt, de 
személyesen senki nem lett 
értesítve. Három évvel ké-
sıbb határoztuk el, hogy kétévente meg-

rendezzük a találkozót. Így 
lett az idén is, most hatodszor. 
Természetesen a dorozsmaiak-
kal együtt, hiszen Szegeden is 
sok dorozsmai dolgozott. A 
rendezvényt meghirdettük a 
Dorozsmai Naplóban, majd 
minden fontosabb helyre kiír-
tuk. A szegedieket a munka-
társaimon keresztül értesítet-
tük. 

Mint mindig, zene is szól, 
idén Erdei Béla és szalonzene-
kara szórakoztatta az ünnep-
ség résztvevıit – fejezte be 
mondandóját Fráter János. 

Közben láttam asztal köré 
ülve baráti munkatársakat, a 
Szegedi Textilmőveknél dolgo-
zó dorozsmaiakkal együtt: Lé-

Simon Boglárka (Gizella) lebegı éneklése 
és a nem túl szerencsés dalválasztás kicsit 
lehúzta az egyébként is fáradt közönséget. 
Fejes Szandrát (Táltosasszony) viszont 
már belépése elıtt ovációval és nevét skan-
dálva várták, a Hair-bıl énekelt Easy to be 
Hard címő számot hallva jogosan, ezt még 
a Táltosasszonyként énekelt dallal is fo-
kozni tudta. Mindenesetre szimpatikus 
lépés volt, amikor a két „sztárvendég” be-
állt vokálozni, amíg a két vokalista 
(mindketten Társulatosok) az Idıugratót 
énekelte Feke Pállal. A ráadás sem ma-
radhatott el, bár éjfélkor be kellett volna 
fejezni a koncertet. Feke Pál a meghajlás 
és a zenekar levonulása után a két, dalhoz 
szükséges zenésszel, az egyik (végleg be-
ázott) kontroll-ládára ülve elénekelte A 
zene az kell címő számot a Valahol Euró-
pából. 

Bár a musicaleket sokszor félplayback-
kel, zenei alappal adják elı, itt komoly élı 
zenekar állt fel a színpadra, két dobos, 
három fúvós, a gitárosokról, zongoristáról, 
vokalistákról már nem is beszélve. Feke 
Pál együtt élt a közönséggel, még zakócse-
re közben, a színfalak mögött is mikrofon-
nal a kezében szórakoztatta a nézıket. A 
Ringasd el magad kezdető Képzelt riport-
ból való számmal megénekeltetett minket, 
idınként megkérte a világosítókat, hogy 
kapcsolják be a nézıtéri lámpákat, hogy 
láthassa, kikhez énekel és beszél. Bár las-
san tíz éve áll a „hivatalos” színházi szín-
padokon, tud örülni a sikerének. Remél-
jük, az országos ismertség sem alakít ki 
benne látványos sztárallőröket. 

Akik megvárták a koncertet, bizonyára 
megelégedéssel tértek haza, akik nem, 
azok meg inkább a kimaradt élményt saj-
nálják, ne azt, hogy a többiek miatt nem 
kaphatták vissza a pénzüket. 

ZSÓFIA 

vai Józsefné (keresztorsó), 
Nagy József (fonalbemérı), 
Ocskó Istvánné (felvevı), 
Kasza Lajosné (felvevı), 
Kéri Györgyné (bd. Fonó), 
Takács Mihályné (fonó). 

A másik asztalnál Do-
rozsmán dolgozó dorozsmai-
akat pillantottam meg nagy 
örömmel: Lırincz Ferenc 
(lakatos), Dudás István (kı-
mőves), Dudás Istvánné 
(szövı), Gulyás Józsefné 
(szövı), Keresztes Attiláné 
(szövı). 

Leültem az egyik asz-
talhoz, ahol helyet foglalt Varga István, 
aki 40 éven át volt energetikus a Szegedi 
Textilmőveknél, és Nagymihály István is, 
akinek annyi köze van a dorozsmai gyár-
hoz, hogy annak tulajdonosa, Nagymihály 
Gáspár az ı nagybátyja volt. Láttam még 
Tótmihály Istvánt is, aki a dorozsmai 
gyárban a TMK-t vezette. Tari Vincét is 
üdvözölhettem, aki mindkét üzemben fı-
mővezetı volt. És még sok ember nevét 
megemlíthetném, hisz összesen háromszáz 
ember vacsorázott békésen emlékezve 
vissza azokra az idıkre, amelyek során 
együtt küzdöttek a túlélésért, a megélheté-
sért. Ki munkanélküliként tengeti életét 
azóta, ki nyugdíjba vonult és él több-
kevesebb nyugdíjjal. Némelyek új munka-
helyen küzdenek tovább. 

Jó volt itt lenni. Két év múlva újra! 
Viszontlátásra! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
Balról jobbra: Keresztes Attiláné, Gulyás Józsefné, 

Nagymihály István, Varga István, Kopasz Mgdolna és Dudás Istvánné 

Fráter János 
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Minıségi orosz barna- és fekete- 

SZÉN AKCIÓ! 
3200 Ft/q-tól. 

Főtıérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8% 

Csináljon olcsóbban, melegebbet ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

Tel/fax: 62/637-731 

Graymix homlokzati 

HİSZIGETELİ-RENDSZER AKCIÓ ! 

1790 Ft/m2 

A rendszer tartalmaz: 5 cm-es polisztirol lap, 6 kg 
ragasztó, 5 db dőbel, üvegszövet háló, alapozó, 1,5 

mm-es vödrös vakolat. 

Rendőrőrs vagy KMB?Rendőrőrs vagy KMB?Rendőrőrs vagy KMB?Rendőrőrs vagy KMB?    

A 15 éve alakult Polgárırség bőnmegelızési tapasztalatai 
alapján, a lakossági közbiztonsági fórumokon elhangzottak figye-
lembevételével, az önkormányzati képviselıkkel együtt gondol-
kodva célul tőztük ki Dorozsmán önálló rendırırs létesítését. Az 
1998–2002-ig egzisztáló városi kapitány ezt határozottan elutasí-
totta, indoklásul a rendırırs létesíthetıségének elégtelen feltét-
eleit nevezte meg. 

Szegeden jelenleg a városi kapitányság irányítása alatt há-
rom (Újszeged, Tarján és a belváros) rendırırs mőködik. 
Dorozsma a belvárosi ırshöz tartozik, a négy fı KMB-s megbízot-
tal együtt. A vidéki KMB-s ott él a falvakban és a városokban, 
ismeri a lakosság egy részét és a deviáns, bőnözı elemeket. La-
kossági bejelentés, például bőncselekmény esetén szolgálati idın 
kívül is azonnal tud intézkedni. Állandó jelenléte a legjobb bőn-
megelızési módszer. 

Mi a helyzet Kiskundorozsmán? Van 4-5 fı KMB-s, többsé-
gük nem dorozsmai lakos. És van kettı, korábban már rendırök 
által lakott IKV-s szolgálati lakás. Az egyik több mint egy éve 
üresen áll, a másik jelenleg lakott, de 1-2 hónap múlva megüre-
sedik. 

Oknyomozást végeztem arról, hogy miért nem költöznek a 
KMB-sek Dorozsmára. A legfontosabb gátló tényezıként az me-
rült fel, hogy az IKV-s lakás egyszeri használatba vételi díja 3-
400 ezer forint. Ezzel szemben vidéken ingyen szolgálati lakást 
kapnak a KMB-sek. Szeged területén is el kellene törölni a hasz-
nálatba vételi díjat. Továbbá sok más, személyes és családi okok-
ra hivatkoznak a rendırök, amelyek miatt nem is törekednek a 
feladatuk alapvetı ellátását szolgáló – az állandó ittlétet biztosí-
tó – lakások elfoglalására. 

A jelenlegi szolgálati feltételek mellett távlatban és törekvé-
sében sem látjuk biztosítottnak a közbiztonságot javító, ezen 
feltételek teljesítését. Ezúton is kérjük az illetékes önkormány-
zati és rendıri vezetık hathatós intézkedését a szolgálati laká-
sok lehetıség szerinti használatbavételéhez a feltételek megte-
remtését. 

TÍMÁR L. 

A tét: az NB III.A tét: az NB III.A tét: az NB III.A tét: az NB III.----ba való feljutásba való feljutásba való feljutásba való feljutás    

Megkezdte felkészülését a 2008-2009. évi bajnokságra a 
Kiskundorozsmai ESK labdarúgó csapata Ottlik Sándor 
edzı irányításával. Sorra mérkıznek meg csapatokkal a 
felkészülés során, ahol már az újonnan igazolt játékosok 
is szerepet kapnak. A tervekrıl érdeklıdtünk Kiss Antal 
elnök úrtól. 

– Kezdjük az anyagi oldalával. Ki lesz a fı támogatója a me-
gyei I. osztály egyik bajnok aspiráns labdarúgó csapatának? 

– A fı szponzor továbbra is a Szeged Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Sporthivatala és a Nagybani Piac Kft., támo-
gatja továbbá 8-10 egyéni vállalkozó 10-50 ezer forinttal, sıt 100 
ezer forinttal is. 

– Tehát az induláshoz megvan az összeg, amit a megyei I. 
osztály nevezéshez szükséges befizetni? 

– Nagyon szerényen, de összejött. Közben igazoltunk új játé-
kosokat. Fiatalítottunk. Három idısebb játékos ment el a keret-
bıl. Ezek közül Fazekas István az elıkészítı csapatnak lett az 
edzıje. Tóth Csaba a térdmőtét után Mindszenten folytatja. 
Csonka Zsolt szintén térdmőtéten esett át, egyelıre úgy néz ki, 
hogy abbahagyja a labdarúgást. 

– Ez a három játékos alapembernek számított a csapatban, 
sikerült helyükre megfelelı képességő játékosokat igazolni? 

– Az eltávozott játékosoknak hálás köszönet azért a játékért, 
és segítségért, amivel a dorozsmai focit évekig segítették, de ne-
künk a jövı érdekében fiatalítanunk kell. Nyolc olyan jó képessé-
gő fiatalt igazoltunk, akiknek a csapatba kerülésével jóval erı-
sebb a csapatunk a tavalyi játékos keretnél. Az újonnan igazol-
tak között van bordányi, szegedi, sıt a Bp. Honvéd V-19-es kere-
tébıl egy 17 éves srác, akik sok örömet fognak várhatóan szerez-
ni a dorozsmai szurkolóknak. Ezt a csapatot alkalmasnak tartja 
a vezetés a feljutásra. 

– Hát igen, az nem elég, hogy nyerjük meg a bajnokságot, 
ehhez még kell egy vagy több pénzes támogató, ezt az elmúlt baj-
noknak, a Balástyának nem sikerült összeguberálni. 

 
Közben megérkezett Ottlik Sándor vezetıedzı, akit a szak-

mai oldalról faggattam. 
– Az elıkészületi mérkızéseken már nagyon jól és szemre is 

tetszetısen futballoztak a srácok. 
– A csapatnál nagy szerkezeti átalakítás ment végbe, ami 

nagyobb türelmet igényel úgy a szakmai vezetéstıl, mint a játé-
kosoktól. Három új fiatal játékos már ügyesen beépült a csapat-
ba, a többieknek még kell 4-5 hónap, hogy behozzák a lemara-
dást. Nagyon sokat várok az elıkészületi mérkızéseken jól telje-
sítı Bosánszki M., Ottlik R. csatárkettıstıl, akik kiválóan segí-
tették ki, és értették meg egymást. 

 
A beszélgetés végén Kiss Antal elnök úrtól azt kértem, hogy 

említse meg azokat, akik magánemberként vagy vállalkozóként 
támogatják a csapatot. 

– Elıször Tóth József és Fábián József képviselı urakat emlí-
teném. A 12-18 éves gyerekeket a Félegyházi Kenyér támogatja. 
Feltétlen meg kell említeni egy nagyon jó kezdeményezést, amit 
Rabi István növényvédıszer kereskedı ajánlott fel. A csapatnak 
vásárol egy teljes felszerelést. Bízunk benne, hogy több követıje 
lesz e nemes kezdeményezésnek. Bármilyen apró támogatást 
szívesen fogadunk. Tavaly az utánpótlás támogatására ki volt 
téve egy doboz, és ebbe önkéntes adományokból 32 ezer forint 
jött össze, amit ezúton szeretnénk megköszönni. A közadakozás-
nak ezt a formáját az idén is hálásan megköszönjük. 

 

2008-2009 évi ıszi sorsolása a Kiskundorozsma csapatának. 
08. 16. Csongrád – Kiskundorozsma 17:00 
08. 20. Kiskundorozsma – Kiszombor 17:00 
08. 24. Kistelek – Kiskundorozsma 17:00 
08. 31. Kiskundorozsma – Röszke 17:00 
09. 06. Tápé – Kiskundorozsma 16:30 
09. 14. Kiskundorozsma – Ásotthalom 16:30 
09. 21. Újszentiván – Kiskundorozsma 16:00 
09. 28. Kiskundorozsma – Szentesi Kinizsi 16:00 
10. 05. Nagymágocs – Kiskundorozsma 15:30 
10. 12. Balástya – Kiskundorozsma 15:30 
10. 15. Kiskundorozsma – Mórahalom 15:00 
10. 26. Sándorfalva – Kiskundorozsma 14:30 
11. 02. Kiskundorozsma – Mindszent 14:00 
11. 08. Szegedi VSE – Kiskundorozsma 13:30 
11. 16. Kiskundorozsma – Károlyi DSE 13:00 
 

Kérjük a szurkolókat, hogy minél nagyobb számban és sportszerő 
szurkolással buzdítsák a csapatot hazai és vidéki mérkızéseinken! 

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

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

 

Nincs még kábeltévéd? Ha most rendelsz, a kábeltévé díjából  
további 450 Ft kedvezményt kapsz, így már havi 1650 Ft-ért tévézhetsz! 

 

A T-Online Kábelnet csomagjai most két hónapig ingyenesen vehetık igénybe, utána pedig – a kábeltévés kedvezményt is 
figyelembe véve – már havi 2490 Ft-ért netezhetsz. 

40 digitális tévécsatorna már az Ön otthonában is! 
 
Fizessen elı kibıvült digitális szolgáltatásunkra, és élvezze mősorainkat digitális kép és hangminıségben. 
Április közepétıl már 40 digitális csatorna mősorából válogathat kedve szerint, miközben a megszokott 
analóg csatornái is megmaradnak! Ha Ön már digitális szolgáltatás elıfizetı vagy most vásárol új digitális 
elıfizetést, áprilisban valamennyi tematikus digitális csomagunk kínálatát díjmentesen elérheti. 

Ha Ön elıfizet bármelyik digitális szolgáltatásunkra további digitális csatornákat biztosítunk grátisz. 

Ha Ön KTV Start vagy KTV Szuper analóg elıfizetéssel rendelkezik, akkor új digitális elıfizetésével a TV6, 
Viasat3, VIVA, MCM Top, Eurosport, ATV, HírTV, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE mősorait 
külön havidíj nélkül digitálisan is nézheti. (A TV6, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE csak digitálisan 
érhetı el). 

Ha Ön KTV Hiper vagy KTV Extra csomagunk elıfizetıje, akkor az elıbbieken túl még az AXN, Cool, Film+, 
Sport1, Sport2, Sportklub, Hallmark, Movies24, Eurosport2 mősorai is elérhetık digitálisan, melybıl a 
Movies24 és Eurosport2 csatornák kizárólag digitálisan foghatók. 
* A programcsomagban szereplı mősorok vételéhez digitális vevıre van szükség, ami egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén havi 150 Ft-ért bérelhetı. 
** Az ár egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A mősor vételéhez szükséges digitális vevıt a szolgáltatás részeként biztosítjuk. 

Csomag Programok Tematika Havi díj 

DTV1 
Sportklub+  

MusicMax/Adult 
F&H Halászat és vadászat  

Foci, zene, erotika,  
halászat, vadászat 

400 Ft* 

DTV2 
TV Paprika  
TV Deko  

gasztronómia, házépítés, 
kertszépítés, barkácsolás 

400 Ft* 

DTV3 

DOQ 
Discovery Science 

Discovery Civilization 
Discovery Travel& Living 

Emberi történetek,  
ismeretterjesztı filmek,  

történelem, életmód. utazás 
450 Ft* 

DTV4 
AXN Crime 
AXN SciFi 

Filmmúzeum 

Krimi, akció, sci-fi, fantasy 
klasszikus filmek, sorozatok 

400 Ft* 

DTV5 
Boomerang 
Jim-Jam 
KidsCo 

Rajz- és mesefilmek, sorozatok 
kicsiknek és nagyoknak 

400 Ft* 

HBO Pak 
HBO 
HBO2 

HBO Comedy 
A legnagyobb sikerfilmek 1200 Ft** 

HBO Maxpak 

HBO,HBO2 
HBO Comedy 

Cinemax 
Cinemax2 

A legnagyobb sikerfilmek  
és filmek a mozi szerelmeseinek 

1700 Ft** 

Discovery World 

Bebe TV 
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HÓDI PÉTER 

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

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

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

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

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

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

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

Homlokzati hıszigetelı-rendszer, 840 
Ft/m2-tıl színes, mőgyantás vakolat 542 
Ft/m2 színfelár nélkül a készlet erejéig. 

Hıszigetelı centrum 
Tel.: 06 30 547-6854 

Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 94. 
Az árak bruttó árak. 

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

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

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 

Tel.: 62/470-720 
www.stopautosiskola.hu 

OKÉV: 06-0109-06 

POLAROID napszemüvegek nagy 
választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

Angol szakos tanár 
korrepetálást, pót– és 
nyelvvizsgára való 
felkészítést vállal. 

 

Tel.: 06 20/296-89-22 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Kezdıdik az isi-ovi 
Jöjjön hozzánk vásárolni! 
Bébitıl a kamasz méretig 
nálunk mindent megtalál. 
Pólók, nadrágok, zoknik 

kedvezı áron! 
 

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

 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartá-
si gépet, roncsautót, lemezt, akkumuláto-
rokat, villanymotorokat és egyéb felesle-
gessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lakóházak és üzemek teljes körő lomtala-
nítását korrekt módon vállaljuk pincétıl a 
padlásig rövid határidıvel. 
Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

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

vagyontárgyait. 
Horváth József 

Telefon: 06 20/352-9038 

FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
OLASZ ÉS ROMÁN NYELVEN 

 
Bármilyen témában, utazás, sport, 
cégeknek hirdetés, kereskedelem, 

akár teljes ügyintézéssel. 
 

(70) 566-1148 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

HumorHumorHumorHumor    
– Maga ellen az a vád, hogy megölte az 

anyósát. Miért tette? 
– A feleségem kért rá... 
– Hogy mondhat ilyet? Hiszen a felesé-

ge imádta az édesanyját! 
– Igaz, bíró úr, de mielıtt aznap el-

ment, azt mondta nekem: „Lajos, ha a 
mamát alvás közben egy légy zavarja, ne 
keltsd fel, hanem üsd agyon!” 

21 részes rozsdamentes edénykészlet 
originált csomagolásban eladó. 

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

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    

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

 

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

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

 
 

2 l Pepsi Cola ........................ 245,- 
Karpackie sör üveges 9% ......199,- + ü. 
0,2 l Unicum Next................... 950,- 
0,25 l Bomba dobozos/üveges..... 195,- 
0,25 l Red Bull ....................... 260,- 
300 g-os táblás Milka csokik ....... 650,- 

Olasz pezsgı akció! 
 

5-öt fizet, 6-ot vihet! 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

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

 

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

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

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

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

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

 

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

 

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

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
 

Vasárnaponként svédasztalos 
ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 

5-féle fıételbıl 
falatozhat kedvére. 

 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

ANTENNA SZERVIZ 
 

UPC akció! Immár akár 3 tévén is 
nézheti a különbözı mősorokat 

egyidejőleg! 
Egyéb antennák szerelése, javítása 

 

Illés Tibor 
antennaszerelı 

06 30 943 9200, 06 20 387 0090 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, ál-

mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 

 

� 20/358-1660 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

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

 

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

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

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-
ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselı és 
villanyszerelı mester 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
�: 62/463-614 ATI–Császárné Bt. 

Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

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

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 
könnyőgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

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

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

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

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

 

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

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

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

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

 

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

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

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

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

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

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Augusztus 1-tıl 
szeptember 15-ig 
tanszervásár. 

Iskolatáskákra 25%, min-
den más iskolaszer vásárlása ese-
tén 10% kedvezmény! 

 

Délmagyarország hőségkártya-elfogadóhely. 
Nyomtatvány és fénymásolás kivételével 10% 

engedmény! 
 

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

Tel: 62/460-306 

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

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

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

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

Vállalom: 
 

– fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csıtörések javítása. 
 

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

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

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Klímaszerviz! 
 

Veres Ferenc 
klímaszerelı mester 

 

SPLIT klímák telepítése, 
szerelése, karbantartása 

 

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

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS ÉRTÉKBECSLİ IRODA 

FÖLDHITEL ÉS JELZÁLOG KER. BANK ZRT. ÉS 

RAIFFEISEN BANK ZRT. HITELÜGYINTÉZÉS 
 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket közvetítésre 
 

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

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17 
E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

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

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körő ügyintézéssel, idıponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékrıl is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

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

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

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

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok  

kiszállítással vidékre is, 
elırendelés! 

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

 
Eszékiné Gyöngyi 

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

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

Várjuk üzleteinkben! 
 

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

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

İszi áruk folyamatosan érkeznek, 
mindig új akciók! 
AVON tanácsadás. 

Telefon: 06 30 254-1440 

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

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

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

 

A 
ZSUZSI DIVATBAN! 

A készlet erejéig! 
 

Szeged, Vadliba u. 1. Tel.: 62/461-306 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 


