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„A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni.” 
MARCUS TULLIUS CICERO 

10 ÓRA INGYEN TELEFONBESZÉLGETÉS* KEDVEZŐ HAVIDÍJJAL! 
* 62* 62* 62* 62----es körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgáles körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgáles körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgáles körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!atunkon!atunkon!atunkon!    

Részletek és további akcióink a 9. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 KÖZÉLETI LAP · ALAPÍTVA 1990-BEN XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM · 2011. SZEPTEMBER 30. 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4000 PÉLDÁNYBAN 

HAVI  GONDOLAT � 

Faragó Nap idén is 
A  vénasszonyok  nyarának  gyö

nyörű  napsütése  kegyeibe  fogadta  a 
rendezők – a Petőfi Sándor Művelődé
si  Ház  és Mihálffy Béla önkormány
zati  képviselő –  jó  szándékát. Hatal
mas tömeg gyűlt össze a szépen kita
karított,  új  játszótéri  játékokkal  be
rendezett  Faragó  téren,  hogy  a  dél
előttöt kispályás focitornákkal tegyék 
izgalmassá. 

A  látványos  kispályás  focitorna 
mérkőzések győztese a Szuper Team, 
II.  helyezett  a  Mardel,  III.  helyezett 
pedig a Jerney Old csapata lett. 

A délután zeneszóval, kitűnő han
gulattal  tarkított kakasfőző versennyel 
folytatódott.  A  nevező  nyolcfős  csa
patok  összesen  350  fővel  jelentek 
meg a téren, ahol Mihálffy Béla kép
viselő jóvoltából ingyen biztosított ta
rajosokból  ízletes,  vörösen  rotyogó 
pörkölttel  teli  bográcsok  füstje  telí
tette a levegőt ínycsiklandozó illatok

kal. A felnőtteket az első helyezés vá
gyának izgalma, és habos sörök, szó
dával spriccelt fröccsök hozták lázba, 
a  gyereksereget  pedig  a  favár  rejtel
mei és a hatalmas gumi  trambulinon 
ugrándozás lehetősége. 

A pörköltfőző verseny helyezett
jei  az alábbi  csapatok  lettek:  I.  Tóth 
Angéla,  II. Bíró Ferenc, III. Kiss Er
vin. Díjat kapott még Hódi Tamás és 
Tajti Sándor. 

Takács Miska vendéglős  is kitett 
magáért, és a kikifogyó innivaló után
pótlása ellátta munkával. A talpaláva
lóhoz a zenét és hangosítást az Ungi 
Bt. biztosította, majd őket élőzene kö
vette. A néhol nosztalgikus, néhol ro
ckos, vagy akár lakodalmas zenét ki
követelő,  muzsikára  táncra  perdülő 
közönség még jóval besötétedés után 
is ropta, s a késő este vetett véget en
nek  a  gyönyörű  napnak. Köszönjük, 
szervezők! 

MIHÁLFFY BÉLA ÉS A JERNEY OLD CSAPATA 

SZÉLIRÁNYBA BEFORDÍTJÁK A SZÉLMALMOT 

V. Dorozsmai Egészségnap  
Megelőzni könnyebb, mint orvosolni! Szánjon egy napot egészségi állapotának felmérésére! 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Dorozsmáért Közalapítvány 
5. alkalommal rendezi meg Dorozsmán az Egészségnapot. 

2011. október 82011. október 82011. október 82011. október 8----án szombaton 9án szombaton 9án szombaton 9án szombaton 9----13 óráig 13 óráig 13 óráig 13 óráig a művelődési házban (Negyvennyolcas u. 12.) 
Telefon: 62/463-112, 06-20/954-2124). 

Előadások: Fizikai, lelki, és szellemi szinten történő öngyógyító és egyéb technikák, 
AVIVA-módszer (hormontorna), vesebetegségek okai, felismerése és kezelése 

Szűrővizsgálatok és szaktanácsadások: BMI (testmagasság+testtömeg) mérés, ideális 
testtömegindex számítás, testzsír % mérés, vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, 

egészség-állapotfelmérés, computeres szemvizsgálat, alvászavar tanácsadás. 
A vizsgálatok, szaktanácsadások, előadások ingyenesek! 

RÉSZLETES PROGRAM SZRÉSZLETES PROGRAM SZRÉSZLETES PROGRAM SZRÉSZLETES PROGRAM SZÓRÓLAPUNKON OLVASHATÓ!ÓRÓLAPUNKON OLVASHATÓ!ÓRÓLAPUNKON OLVASHATÓ!ÓRÓLAPUNKON OLVASHATÓ!    MINDENKIT SZERETETTEMINDENKIT SZERETETTEMINDENKIT SZERETETTEMINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!L VÁRUNK!L VÁRUNK!L VÁRUNK!    

A GYŐZTES PÖRKÖLTFŐZŐ CSAPAT 
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KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK 

� Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107Bűncselekmény esetén a 107----es szám hívhatóes szám hívhatóes szám hívhatóes szám hívható. 
 
� A Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószámaA Telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
 
�   KMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 
    FélfogadásFélfogadásFélfogadásFélfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 
    
    Szolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati időben hívható KMB számokSzolgálati időben hívható KMB számok: 
 – Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 – Gyenes Béla: 06 20/209-5311, 
 – Varga Pál: 06 20/209–5312 
 – Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
 – Nagy Krisztián: 06 20/209–5332 

NYITVA TARTÁSOK 

    ����    AZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉG    
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:    

 
�  Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
�  Szerda:  8.00–17.30 óráig 

 
    ����    FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR:    
 

�  Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
�  Kedd: 8.00–12.00 
�  Szerda:  12.00–19.00 
�  Csütörtök:  13.00–18.00 
�  Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 
�  Szombat, vasárnap: zárva. 

�  Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája:Kosik Dénes fogadóórája: 
– Október 13., csütörtök, 16.30 
Hely: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.) 
�  Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája: 
– Október 12., szerda, 16.30 
Hely: Béketelepi iskola 
– Október 13., csütörtök, 16.30 
Hely: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.) 
�  Önkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld számÖnkormányzati zöld szám: (80) 820–302. 
�  Önkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség számaÖnkormányzati kirendeltség száma: (62) 461–030 
�  Polgárőrség számaPolgárőrség számaPolgárőrség számaPolgárőrség száma: 06 30/621–6254 
 

    ����    SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS:    
�  Október 14., péntek, 16 óra. 

RÖVIDEN � 

OKTÓBERRE készül el a Maty–Fehértói 
belvízrendszer fejlesztése, az ATIKÖVIZIG 
egymilliárd forintos támogatással megvaló-
suló beruházása. Kiskundorozsma keleti 
részének, Subasának és a szegedi iparterület-
nek a belvízelvezetésével megoldódik 180 
ezer ember belvízgondja, és hetven százalék-
ról tíz százalékra csökken annak kockázata, 
hogy a Maty-ér vizébe káros anyag kerüljön.  

MÉGSEM a dorozsmai futballpályán fogadja 
a Szeged 2011 NB II-es labdarúgó csapata az 
ellenfeleit. A tervek szerint a hazai mérkőzé-
sek a Felső Tisza–parti stadionban zajlottak 
volna le, majd képbe került a dorozsmai pálya 
is, végül – az egyébként felújításra szoruló – 
SZVSE-pálya lett a befutó. 

LEMONDOTT Ottlik Sándor, a Kiskundorozs-
ma ESK megyei I. osztályú labdarúgócsapatá-
nak edzője. A sportklub elnöksége a lemon-
dást elfogadta, az edzéseket a jövőben az 
együttes csatára, az egykori NB I-es játékos 
Horváth Péter és Brinszky Adrián (a Szeged 
2011 NB II-es játékosa) közösen irányítja. 

RENDBETETTÉK a Dorozsmai úti kerékpárút 
Tas utca – István utca közti szakaszát. A sáv 
mellé lerakott járdalapok helyére aszfalt 
került. Számos, kerékpárral közlekedő lakos 
panaszkodott arra, hogy a járdalapok közti 
rések balesetveszélyesek, mert beszorulhat-
nak közéjük a kerekek. Az aszfaltozás költsé-
ge meghaladta az egymillió Forintot. 

Újra mise a Ligetben! 
Összegyűlt a stációk felújításához szükséges összeg 

Hosszúhosszú  idő  után  teljesült 
a hívek régi kívánsága: a gyönyörűen 
felújított  belsőtérrel  bemutatkozó  li
geti  kápolna  adott helyt a Fájdalmas 
Szűzanya emlékezetére megtartott mi
sének. A szertartásra a kolerajárvány 
áldozatai  előtti  tisztelgés  évforduló
ján,  szeptember 18án  került  sor –  a 
kápolnát  egyébként  a  kolerajárvány 
áldozatainak  emlékére  építették.  Az 
ősz még szép idővel, napsütéssel me
lengette meg a jelentős számban meg
jelenteket, akik a Hozsanna kórus áhí
tatos énekét hallgatva  figyelték az új 

atya, Gordos Ferdinánd „az  egy  dé
nár  tanulsága”  evangéliumi  intésére 
alapozott szentbeszédét. A misét a Má
rialégió vendégszeretetéből az Öreg
cserkészek által állított sátorban osz
tott finom kalácsok elfogyasztása zárta. 

Először  tudtak  az  idősebb,  bete
gesebb és fáradtabb hívők a Ligetben 
is ülve misét hallgatni – a Művelődé
si Ház jóvoltából – annak padjaival be
rendezett terecskén. Kérték, tolmácsol
jam: ennek köszönete tőlük származik. 

Igen jó hírrel is szolgálhatunk akár 
a hívőknek, akár a lokálpatriótáknak: 

összegyűlt a körmeneti stációk felújí
tásához szükséges összeg! Az adomá
nyozóknak hála, a munkálatokat a ki
vitelező személyének kiválasztása után 
még az idén elkezdik, az alapozást és 
a  felépítményeket  is  szeretnék  elké
szíteni. Az egyes stációkba  illeszthe
tő  képeket  az  igényes  kivitelezés  és 
megmunkálás miatt csak  jövőre  tudják 
megvalósítani,  de  a  2012es  év  Ke
resztelő Szent János napjára tervezett 
körmenetet már  remélhetőleg a telje
sen  felújított  keresztúton  tarthatják 
majd meg!  SZERK. 

Mindenkit megkeresztelek! 
Vagy pontosítva: mindenkit meg 

akarok keresztelni. Egészen pontosan: 
én is meg akarom keresztelni a gyer
mekeket,  ahogy  a  szülők  is  szeret
nék. Miért mondom ezt? A kereszte
lést  kérő szülők  általában két nehéz
séggel  találják  szemben  magukat. 
Egyik a plébános által támasztott, csak 
egyoldalú  elvárások  sorozata,  a  má
sik az „istenek szava”. 

Nagy lelki nehézséget jelent már 
annak az eldöntése is, ki menjen be a 
plébániára a szülők közül. Beküldik a 
nagyszülőket,  hátha  ők  templomba 
járásukra  hivatkozva  közben  járhat
nak  unokáik megkeresztelésében.  Ki 
fogadja  ott  őket?  Hogyan  beszélnek 
majd velük? Esetleg hány  évre visz
szamenőleg  kérik  az  egyházi  adót? 
Számon kérik tőlük, miért nem járnak 
templomba. Ez mindmind visszatar
tó erő. A pappal találkozva csak a fel

tételekről  hallanak:  meg  voltake  a 
szülők  keresztelve,  elsőáldozók, bér
málkozók voltake, egyházi házassá
got  kötötteke  stb.  Olyan  érzése  tá
mad az embernek, mintha itt minden
ki  akarná  a  keresztelést,  csak  a  pap 
nem. Mert ő végig arról beszél, hogyan 
és miért nem lehet. Én is meg akarok 
keresztelni mindenkit,  ezért  keresem 
a megoldást, bármilyen lehetetlen és 
reménytelen helyzetben is. És amikor 
két  keresés  a  szülők  és  lelkipásztor 
keresése találkozik,  ott  úgy  gondo
lom, megoldás születik. Ez  a  szülők 
szándékát  támogató  papi  szándék 
nagy erőt és  biztatást ad  a  cél eléré
séhez. 

Az  „istenek  szava”  a  szomszé
dok és  rokonok, barátok mindenható 
véleménye. Ezek nagy, elrettentő ha
tással  vannak  többségében  a  szülők
re.  Saját  tapasztalataikból, hallomás

ból  vett  történetekkel  riogatják  egy
mást,  hogyan  nem  keresztelték  meg 
Szombathelyen a gyermekeiket, vagy 
Budapesten  hogyan  utasították  el 
őket. Mi  Kiskundorozsmán  élünk  és 
nem  Szombathelyen  vagy  Budapes
ten. A szomszédok fogják megkeresz
telni a gyermeket? Nem! Így az ő el
beszéléseik csak példák maradnak, de 
nem biztos, hogy ezt  jó dolog általá
nosítani  az  ország  vagy megye min
den plébániájára. 

Hogyan  lehet!? Ez  az  én  hozzá
állásom, segítő szándékom. Ahogyan 
a  szülők, úgy én  is meg akarom ke
resztelni a gyermekeket. Hozzám jöj
jenek,  tőlem kérdezzenek, velem be
széljenek!  Mindent  megoldunk!  Él
jenek a lehetőséggel! Így várok nagy 
szeretettel mindenkit. 

 
GORDOS FERDINÁND 
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PROGRAMAJÁNLÓ � 

Októberi programok 
a művelődési házban 

NŐK KLUBJA 
A Nők Klubja október 7-én 17 órakor tartja 
első őszi foglalkozását, melyen a nyári 
élmények megbeszélése, és az őszi 
programok ismertetése lesz. 
Minden kedves tagunkat szeretettel várunk! 

„HARANGSZÓ DOROZSMÁN” 
Kiállítás Ocskóné Csongrádi Margit, Pataki 
János és Pataki Ferenc festőművészek 
alkotásaiból 
A kiállítást megnyitja: Tandi Lajos, a Szeged 
folyóirat főszerkesztője 
Közreműködik: Bozsó Antal népzenész 
A kiállítás megtekinthető október 30-ig a 
művelődési ház nyitva tartási idejében. 
Időpontja: október 7-én, pénteken 17 órakor 
 
„MEGELŐZNI KÖNNYEBB, MINT 
ORVOSOLNI!” –  V. EGÉSZSÉGNAP 
Időpontja: október 8-án, szombaton délelőtt 
9-13 óráig 

RETRO DISCO 
Zene: Reiner Péter 
Belépő jegy: 500 Ft. 
18 éven felülieknek! 
Időpontja: október 8-án, 21 órától 1 óráig 

BABARUHABÖRZE 
2011. október 11-én délelőtt 9 és 12 óra 
között babaruhabörzét rendezünk a 
művelődési házban. Ingyen biztosítunk 
helyet azon vállalkozó kedvű anyukáknak, 
apukáknak, akik magukkal hozzák 
gyermekeik kinőtt, megunt ruháit cserére 
vagy eladásra. Érdeklődni: 06-30-366-8237 
Tahiné Tündénél vagy a műv. házban: 463-112. 

II. DOROZSMAI  GYER-TÖKFESZTIVÁL 
Október 14. péntek: 
13 órakor 13 órakor 13 órakor 13 órakor a Jerney János Általános Iskola 
tanulóinak előadása 
13.3013.3013.3013.30----14141414----igigigig: Kőszegi István és Kőszegi László 

medinai hangszerkészítők bemutatója 
14141414----15151515----ig ig ig ig Töklámpás- és szalmabábu-készítő 
verseny (Jelentkezési határidő: okt. 10.) 
15151515----15.3015.3015.3015.30----igigigig: Sorversenyek (tökgurító, 
tökmagköpő stb.) 
15.3015.3015.3015.30: Eredményhirdetés 
Este 17.30Este 17.30Este 17.30Este 17.30----kor kor kor kor töklámpás felvonulás a 
művelődési háztól a templomkertig! 
Október 15. szombat: 
12121212 órától főzőverseny 8 fős csapatok részére 3 
kategóriában: halászlé, káposzta, halétel 
(Rácponty, Dorozsmai molnárponty stb.) 
Az alapanyagot biztosítjuk: a húst, a halat, a 
káposztát, a rizst. 
Amit minden csapatnak hoznia kell: fűszer, 
olaj, paprika, hagyma, gázpalack, bogrács stb. 
Jelentkezési határidő: 2011. október 10-ig a 
művelődési házban (463-112). 
Az alapanyagok átvétele október 14-én 9 és 
12 óra között történik! 
16161616 órától tökös ételek, italok, főzőverseny 
eredményhirdetése 
A legnagyobb tök verseny, amelynek 
tulajdonosa is jutalomban részesül! 
Okt. 15-én, 12 óráig várjuk a tökös ételeket és 
italokat a művelődési házba zsűrizésre 
behozni! 
A fesztivál mind a két napján dísztök-kiállítás 
és vásár, tökfaragás (Fazekas Imre 
aranyérmes zöldségszobrász és Pavlicsek 
Csaba, Olimpiai bronzérmes, Világbajnoki 
ezüstérmes ételszobrász), tökös ételek, 
kürtöskalács, vattacukor árusítása! 
 
1956-OS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS 
KOSZORÚZÁS 
Ünnepi műsor az Orczy István Általános Iskola 
tanulóinak közreműködésével 
Ünnepi beszédet mond: Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő 
Kérjük koszorúzási szándékukat bejelenteni 
október 21-ig a művelődési házban, vagy a 
463-112-es telefonszámon! 
Időpontja: okt. 23., szombat, délelőtt 10 órától 

„Antidepresszáns 
vény nélkül” 

Valóban nem kellett bevennie az
nap  senkinek  kedélynövelő  tablettá
ját, aki a  fenti címmel  fémjelzett  ki
állításra  látogatott  el  szeptember  9
én,  a  művelődési  házba.  Nehezen  is 
állta meg nevetés nélkül, ha az ott ki
állított  csodálatos  alkotásokat,  a  sze
gedi  születésű  Szűcs  Édua  karikatu
rista képeit végignézte. 

Felüdülést jelentettek ezek a rajzok
grafikák,  festmények  kicsineknagy
nak  egyaránt.  Élmény  volt  annak  is, 
aki  csak  jóízűt  nevetett  a  kacagtató 
karikatúrákon, s csak felületesen szem
lélte  meg  anélkül,  hogy  a  találó  cí
mekkel ellátott rajzok valódi üzenetét 
silabizálná. Mert ezek a képek máso
dik ránézésre, ha meg is nevettetnek, 
még  meghökkentenek,  megdöbbent
hetnek minket,  annyira  találóan  ille
nek bele a valóságba. Torzított, kissé 
eltúlzott,  de  mélységesen  elgondol
kodtató  valóságrajzot  közvetítenek  a 
társadalom megannyi visszás helyze
téről, problémájáról, a parányi harcát 

az óriással  szemben. Ezért  is vissza
térő  figurája  a  király  és  ellentettje  – 
az udvari bolond, a kisember  látszó
lag örök, ám mégsem hiábavaló küz
delme a hatalommal. 

„Csupán  kritikusan  szemlélem  a 
körülöttem levő világot, s nem vagyok 
hajlandó sem politikai szemmel, sem 
politizáló ésszel gondolkodni, amikor 

megrajzolom. Egyszerűen ábrázolom 
amit  látok, amit  érzek  akkor  is,  ha  a 
reagálások nem mindig  kedvezőek  – 
vallja  a  biológia–rajz  szakos  tanári 
diplomával rendelkező művész. – Üze
nem  a  dorozsmaiaknak:  ne  fogadja
nak  el  azonnal  mindent  kritika  nél
kül. Tegyenek  előbb kérdőjelet min
den  felkiáltójel  helyére!  Szabadúszó 
vagyok, nem kötődöm semmifajta stí
lushoz,  hagyományhoz,  karikatúráim, 
rajzaim nem a napi politikai  történé
sekkel,  hanem  az  általános  emberi 
problémákkal foglalkoznak – írja ma
gáról  internetes  oldalán.  S  hogy  ez 
mennyire  így  van,  minden  munkája 

SZŰCS ÉDUA KARIKATÚRSZŰCS ÉDUA KARIKATÚRSZŰCS ÉDUA KARIKATÚRSZŰCS ÉDUA KARIKATÚRÁJAÁJAÁJAÁJA    

erről beszél. Mégis hatalmas népsze
rűségnek örvend, bár vallja, nem iga
zán  megélhetési  forrás,  amit  művel. 
Van,  aki  szóban  mondja  el,  humo
reszkekkel,  standup  comedy  műso
rokkal  „mondogatja  oda”  a  világ  ar
cába, mi is a véleménye róla, ő rajza
ival  kápráztatja  el  közönségét,  kész
teti gondolkodásra  a világ népét. Bi
zony, nem túlzó állítás ez, hiszen ki
állítását megszemlélték már Magyar
ország minden  részén át Szlovákián, 
Szerbián keresztül Chiléig, Washing
tonig számtalan helyen. S mi sem iga

zolja  jobban  a  művésznő  szerénysé
gét,  egyszerűségét, a nagyvilágnak  e 
kicsi helyét képező pontocskát – Kis
kundorozsmát sem tette a nagy világ
városok galériája mögötti helyre, hoz
zánk is elhozta grafikába  rejtett gon
dolatait. 

Hajoljunk egészen közel ezekhez 
a kicsi, A/4es formátumú rajzokhoz, 
hogy  megláthassuk  rajta  azt  az  oda 
pöttyintett  ajtócskát,  amin  átbújva 
megláthatjuk az egész világot. 

 
TÓTH GYÖRGY 
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Lassan már egy hónapja becsengettek, de az időjárás még a nyár emlékeit idézi. Ezekből 
gyűjtöttünk össze egy csokorra valót az Orczy István Általános Iskola 6. b osztályos tanulói tollából. 

Kenese-vers 
Kenyerünk a tréfa, 
Bár sírunk is néha. 
Hiányzik az otthon, 
De jó itt a BALATONON! 
 
Itt lakunk mi hatan, 
Igaz barátságban. 
Néha átjön hozzánk Eszti, 
Aki a mi társaságunkat szereti. 
 
Rossz az időjárás, 
Esik folytonfolyvást. 
Jókedvűek vagyunk, 
Pedig vizes a hajunk. 

Sokat másztunk hegyet, 
Nyafogott pár gyerek. 
Boboztunk is sokat, 
Jól éreztük magunkat! 
 
Egy vágyunk is lenne: 
A szobánk győzelme. 
Ha döntetlenben is, 
De elsőnek lenni KINCS! 
 

NAGYMIHÁLY PETRA, 

HÓDI LILIÁNA 

ÉS KOVÁCS BOGLÁRKA 

KÖZÖS VERSE 

Egy orczys élményei 
Balatonkenesén 

Amikor megérkeztünk,  igen  fura 
érzés keringett bennem, mert nem er
re  számítottam.  Teljesen  ismeretlen 
volt a tábor, igaz, a nővérem már be
szélt  a  kenesei  élményeiről,  de  nem 
ilyennek gondoltam. Először  is a ne
velőtanárok próbáltak beterelgetni ben
nünket a  szobákba  többkevesebb  si
kerrel. Szerencsére  a  szobatársak  ki
választását  ránk  bízták. Délután már 
lementünk  a  strandra,  ez  nagyon  jól 
esett  az  egész  napi  utazás  után.  Ek
kor vettem szemügyre a  többi nyara
ló gyereket, akik Szeged más és más 
iskolájából érkeztek. A vacsoránál lát
szott  rajtunk,  hogy  hosszú,  fárasztó 
napunk volt, de a finom vacsora kár
pótolt mindenkit. Ahogy  teltek a na

pok,  egyre  inkább  felismerni  véltem 
azokat  a  dolgokat,  amelyekről  Bori 
nővérem mesélt. Egyre  több  gyerek
kel barátkoztam össze. A programok 
is változatosak voltak. A focibajnok
ság nagyon  tetszett,  lehetett csocsóz
ni, pingpongozni, diszkózni. Amikor 
az időjárás engedte, a strandon töltöt
tük  az  időt.  Voltunk  hajókirándulá
son Tihany felé. Túrázni mentünk Ba
latonfüredre  a  kilátóhoz  és  a  Lóczi
barlanghoz. Balatonfűzfőn pedig egy 
jót  boboztunk. A  sok  élmény mellett 
észre  sem vettem, hogy elszaladt a  tíz 
nap.  Otthon  már  bejelentettem,  hogy 
jövőre is szeretnék Kenesén nyaralni. 
 

SZÉNÁSI BARNABÁS 

Erdély 
Szeptember verőfényes első nap

jait  Erdélyben  töltöttem a szüleimmel. 
A  társasutazás,  amelyen  részt  vet
tünk, hajnali 2 órakor indult. Két óra 
elteltével  már  a  határon  voltunk.  Az 
idegenvezetőnk azzal viccelt meg ben
nünket, hogy az, aki nem hozta a sze
mélyi igazolványát, hazagyalogol, de 
szerencsére mindenki jöhetett tovább 
velünk.  Amikor  átértünk  a  határon, 
egy  órával  öregedtem  meg  (óraátál
lítás).  Utunk  során  sok  templomban 
voltunk, és néhány helyen megálltunk 
koszorúzni, például Petőfi Sándor sír
jánál is. 

Amint megérkeztünk az első szál
láshelyre, ahogy  párnát  érintett a  fe
jem, a fáradtságtól már csukódott is a 
szemem. A második nap voltunk a pa
rajdi  sóbányában.  Vezetőnk  az  egyik 
kürtőnél  bemutatta,  hogy  visszhang
zik  a  terem.  Azt  kiabálta,  hogy  „al
kohol!!”  A  visszhang  visszakiabálta 
16szor hogy „hol? hol? hol?”. Majd 
bedobtunk egy követ egy hasadékba, 
és  hihetetlen  volt,  hogy  19  másod
perc múltán  hallottuk meg  a  koppa
nását. Ahogy mentünk beljebb, egyre 
hidegebb lett. Eljutottunk egy nagyon 
mély  szakadékhoz,  melynek  a  fene
kén  hajókázni  lehetett.  Csoda,  hogy 
nem fagyott be a víz. Volt ott lent ját
szótér  is,  ahol  jót  játszottunk  a  test
véremmel. 

A házigazdánk igazi székely em
ber volt. A harmadik napon reggel tő
le  tudtam  meg,  hogy  hogyan  lehet 
krumpliból bort csinálni. Nem  terem 
szőlő a hegyekben, ezért elcserélik a 
pityókát szőlőre, és ezután maguk csi
nálják a bort a  szüreti mulatság köz
ben. A medveidomítás  trükkjét  is el
sajátítottam.  Rá  kell  ugrani  az  állat 
nyakára és  simogatni a  fülét. A  szé
kely ember azt is elmondta, hogy ne
ki bevált, mert a  felesége  fölugrott a 
nyakába  és masszírozta a  fülét,  ami

től  pedig  ő  elkezdett  brummogni.  A 
negyedik  nap  felmásztunk 1200 mé
ter  magasságba,  ahol  borvizet  lehe
tett kóstolni. Kiderült, hogy a borvíz 
rossz,  záptojás  illatú  gyógyvíz,  ami
től meg is betegedtem. Aztán meglá
togattunk  egy  mofettát,  azaz  egy 
gyógygázfürdőt,  ahol  a  kénkabinban 
1  méter  magasságban már  nem  volt 
oxigén,  ezt  onnan  tudtuk meg,  hogy 
levittünk  egy  öngyújtót,  és  néztük, 
mikor alszik el a láng. Az ötödik na
pon elindultunk vissza Szegedre. 

Utunk során több mint 2000 kmt 
vezetett  le a  két  sofőr  felváltva. Ha
zafelé  jövet  már  csak  Korondon  áll
tunk meg. Nagyon  tetszett, hogy lát
hattunk egy igazi működő malmot. A 
magyar  határt  átlépve  hirtelen  fiata
lodtam egy órát. 

Még  nagyon  sok  látnivaló  volt, 
napokig tudnék mesélni, sajnos a lap
ban nem férne el az összes kép, amit 
készítettem,  pedig  szívesen  megosz
tanám, hogy mások  is  láthassák cso
dálatos élményeimet. 

NAGY MÁTÉ 

ORGONA KONCERT 
A kiskundorozsmai Római Katolikus Templomban 

2011. szeptember 30-án, délelőtt 10 órától 
Közreműködnek:  

Alexin Máté, Pannonhalmi Ádám, Pintér Angéla és Szirányi Gyula 
a Király-Kőnig Péter Zeneiskola Orgona Tanszakának növendékei 

Felkészítő tanár: Bottkáné Égető Mária 
Műsorvezető: Kiss Ernő népművelő 

Liszt Ferenc, J.S.Bach, César Franck, Federico Sabadini és Georg Böhm művei hangzanak el. 
A Zenei Világnap és Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 
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Milyen szellemi-anyagi 
megterhelést jelent a 

családoknak az iskoláztatás?  
FÁBIÁNNÉ NÉMETH 
ERIKA (36) 
Nem  látom,  hogy  a 
tananyagnak  akkora 
terhe volna, hogy az 
én  gyermekem  nem 

bírná. Szerencsére elég aktív osztály
ba került, ahol a tanulmányi átlag jó. 
Persze,  van belső  feszültsége, de  ezt 
nem a felfokozott tananyag, hanem a 
megfelelni akarás okozza. Anyagilag 
idén nem volt annyira megterhelő, mert 
az  iskolai  felszerelést nem régen vá
sároltuk, az pár évet kibír. Persze a tan
könyvek  ára  14000  Ft  körül  volt,  ez 
kissé húzós. De az év közbeni költsé
gek  fedezetére  az  osztály  papírgyűj
téssel összeszedte a kirándulása árát, 
így attól is mentesültünk. 

 
DUDÁS ISTVÁN  
(43) 
FÉMTECHNIKUS 
Mérges vagyok, hogy 
a tankönyvek ára nem 
áll  arányban  sem  a 

színvonalával, sem a minőségével. Ilyen 
árakon elvárnám, hogy ne fűzött, vagy 
ragasztott, hanem kötés kivitelben ké
szüljenek. Egy fél év alatt lapok hul
lanak ki, szétesik.  3 gyermekem van. 
A mai  tankönyvek slendrián módon, 
hevenyészve vannak összeállítva. Nem 
bírják  ki  az  évek  próbáját,  nem  tudják 
őket átadni a következő évre használat
ra.  Egyrészt  az  állandó  belső  tartalmi 
változtatás, egyrészt az állaga miatt sem. 

Ami magát az oktatást illeti: nem 
tanítják  meg  a  gyerekeket  rendesen 
írni, olvasni, nem kellően épülnek be 
az alapismeretek és a rákövetkező évek 
tanárai  képtelenek  a  már  emeltebb 
szintű  oktatási  anyagot  átadni,  mert 
azzal megy el az idejük, hogy pl. fel
ső tagozatban tanítsák meg a gyereket 
az alapműveletekre. Ez nonszensz. 

Ami az iskolaszülő viszonyt jel
lemzi:  ellene  vagyok  annak,  hogy  a 
demokrácia  álságos  magyarázatával, 
az „emberi jogok”  ilyen módon való 
kiterjesztésével ekkora beleszólást en
gednek  a  szülőnek  az  iskola  dolgai
ba. Ha ennyire kirekesztjük és szabá
lyosan büntetjük az iskolai fegyelme
zést –  aminek természetesen nem kör
mösökben  kellene  megnyilvánulnia  –  
a tanárok, tanítók képtelenek tekintélyt 
szerezni,  sem  a  tananyag  elsajátításá
hoz szükséges figyelmet kialakítani. 

Az anyagiakról: a három gyerek – 
két  általános,  egy  középiskolás  –  az 
idén 90000 Ft (!) terhet rótt a családra. 
Erre  rakódnak  a  járulékos  ilyenolyan 
befizetések. Ezt már alig lehet bírni. 

 
KEREKES FERENC (46) 
ASZTALOS 
A  gyerekek  az  általános  művelt

séghez tartozó dolgokat felületesen ta
nulják meg. Ez részben a tanítás hibá

ja. Kisebb jelentősé
get tulajdonítanak an
nak, hogy megismer
jék pl. nagy nemzeti 
példaképeinket.  A 
gyerek abban  hibás, 
hogy  csak  a  követ
kező óra anyagának beépítésére kon
centrál, azután átlép a már „letudott” 
dolgokon. Mérhetetlenül hiányzik az 
olvasottság, amelyre való rábírás,  rá
szorítás is elmarad, az iskola annyira 
„leadja”  igényeit,  hogy  már  szinte 
megelégszik egyegy kötelező olvas
mány rövidített kiadványának megta
nulásával. Ráadásul egy héten mind
össze  két magyar óra  van a  tanrend
jükben. De összességében nem a tan
anyag  hiányosságai,  az  oktatás  szín
vonala a gond, hanem a gyerekek fe
gyelmezetlensége.  Ott,  ahol  egy  belső 
hierarchikus  szintű  tanulói  rétegző
désben az a „menő”, aki rendszeresen 
szembehelyezkedik  az  iskolai  rend
tartással, hogy milyen renitens maga
tartást tanúsít a tanárokkal szemben. 
Az  igyekvőket egyszerűen  kiközösí
tik. Ez  egy olyan elkorcsosult  érték
mérő, melynek mentén az oktatás, lé
gyen  az  akármennyire  racionalizált, 
képtelen  megbirkózni.  Erre  ráfejelnek 
a szülők,  akik  a  tanároktanítók még 
ittott meglévő tekintélyét a gyereket 
eltúlzóan  védő  támadásaikkal  földig 
lerombolják. 

Teljesen  elhibázott  a  kompeten
cia jellegű oktatási rendszert. Az áthú
zódó kormányzati ciklusokban a  tan
évek  egy  részét még a múlt  rendszer 
oktatási tematikája szerint tanítják, ezek 
aztán az új és még újabb kormányok 
fantasztikusabbnál fantasztikusabb „mo
dernizáló”  elképzeléseivel  ütköznek. 
A  tanárok  sem  tudják  ezt  ép  ésszel 
követni, a tanulók meg végképp nem. 
A  módszereket  folyamatosan  változ
tatják, mindig jön valaki, aki azt mond
ja: „ami eddig ment, az így teljesség
gel  elvetni  való, majd mi megmond
juk, hogyan kell ezt „normálisan” csi
nálni. Ez egyszerűen káosz. A tanköny
vek iskolák általi olcsóságközpont szem
léletű beszerzései elhibázottak. Az ol
csósággal együtt a jellegtelenséget, a 
felületes  szakmai  színvonalú  tan
könyveket,  ezzel  együtt  a  minőségi 
romlást  priorálják  és  fogadják  el.  A 
dolgozati  témák  sokszor  érthetetle
nek, túlbonyolítottak és hosszas értel
mezési  időt  rabolnak el,  emiatt  a  ki
dolgozástól  értékes  idő  vész  el,  ami 
az  eredmény  romlásához  vezet.  Sok 
iskolai  segédanyag,  szöveggyűjtemény 
hibás,  emiatt  a  megadott  feladatok 
sokszor  megoldhatatlanok.  A  tanuló 
egyszerűen nem érti, miért nem sikerül 
a  megoldás.  A  szükséges  korrekciók 
azon túl, hogy időpocsékolással járnak, 
a  szerzőkön,  kiadókon  túl  közvetlenül 
az iskola tekintélyét rombolják.  

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! � 

A Röfi-Ker és sikerei 
Már két éve annak, hogy megnyi-
totta újra a húsüzletét. Egy ko-
rábbi riport során arról kérdeztem, 
hogy mik voltak a céljai, most pe-
dig az azóta elért eredményeiről, 
megvalósított céljairól, újabb ter-
veiről faggatom Illés Károlyt, a 
kft. vezetőjét. 

 
–  A  régi  riportot  olvasva  látom, 

terveid között szerepelt, hogy manga
lica  tőkehúst hozol  ide  is, és a másik 
két üzletedbe. Mi történt az ígéreteddel? 

– Valóban megígértem a manga
lica  húst,  részben  be  is  váltottam  az 
ígéretemet, erre vonatkozóan manga
lica  készterméket  forgalmazunk,  de 
nyers  hús  forgalmazását  továbbra  se 
sikerült  összehozni.  Viszont  árulunk 
mangalica  szalonnát,  szalámit  és  tö
pörtőt  is. Friss húst jelenleg még nem. 
A kereslet függvényében elképzelhe
tő.  Még mindig  az  a  probléma,  ami 
korábban  is  volt,  hogy  beszállítók 
olyan áron adnák, hogy azt továbbér
tékesíteni szinte már lehetetlen a mai 
gazdasági  helyzetben. Majd  eljön  az 
az  idő,  hogy  a  vásárlóim  megadnák 
érte azt az árat is. 

– Újabb fejlesztésre, netalán épí
tésre gondoltál? 

–  Három  üzletem  van,  egyelőre 
többre nem gondolok, maradnak ezek. 
Építkezésben meg abszolút nem, a je
lenlegi  helyzetben  nem  fognék  bele, 
maradnak a bérlemények is. 

– Vannake  újabb  terveid  az  üz
leteiddel, illetve gondolkoztále azon, 
hogy profilt váltasz? 

– Nem gondoltam ilyesmire, ma
rad minden  a  régiben. A húsok mel
lett  fűszereket  is, és egyéb ehhez ha
sonló árukat is tartok. 

–  Beszéltünk  arról  korábban, 
hogy  esetleg  hal  árusításba  is  bele
fogsz, vane még ilyen ambíciód? 

–  Ez  sarkalatos  kérdés,  mivel  a 
halhoz olyan helyiség kell, ahol a hús
boltba  nem megy  át  a  szag.  A  kettő 
együtt zavarná a vevőket. Az elkülö
nített  helyiség  külön  bejárattal  jelen 
pillanatban még  nem  adott,  ahol  ha
lakat tudnék árulni, de nem tettem le 
a tervemről. 

–  A  három  üzlet  kiszolgáló  sze
mélyzete  akkor  összesen  18  fő  volt. 
Mi újság most? 

–  18  volt,  amikor  az  éttermet  is 
üzemeltettem.  Mikor  azt  abbahagy
tam, a létszám 14 lett. Ebben a család 
is benne van, a fiamat és magamat is 
beleértve.  Ez  nagyjából  stabil.  Van 
azonban egykét olyan személy is, akik 
cserélődnek. Megemlíteném a 20 éve 
nálunk  dolgozó  Kószóné  Margitkát 
és  Molnár  Rozikát,  aki  a  dorozsmai 
üzletemben dolgozik. A többiekkel sincs 
semmi  problémám.  A  fiam  is  a  do
rozsmai üzletben dolgozik, őt is dicsé
rik a vevők. 

– Tarte még a szponzorálási ked
ved, hajlandóságod? 

– Természetesen, életem részévé 
vált,  hogy  különböző  szervezeteket, 

rendezvényeket segítsek, akár évente 
többször is, mert Dorozsmán élek, és 
dolgozok. Ilyen pl. a nyugdíjas szer
vezetek, a Családi Nap, a művelődési 
ház rendezvényei –  így a Dorozsmai 
Napok is. 

– Lesze nyereményhízó jövőre is? 
–  Igen,  2012ben  is  tervezünk 

ilyen  nyereményjátékot. Más  formá
ban, mert idén sok negatív visszhang 
volt  a  játék  körül.  Lehet  az  is,  hogy 
nem hízó lesz, hanem birka, vagy vala
mi más.  Jövőre  is a Dorozsmai Napok 
keretében  tervezem  a  nyereményjáték 
megszervezését.  Csak  a  jelenlévő  sze
mélyek közt fogjuk kisorsolni. 

– Azt hallottam rólad, hogy csak 
tápmentes húsokat árusítasz. Igaz ez? 

– Ez nem igaz, sertést nevelni és 
hizlalni így nem  lehet, nem gazdasá
gos. Az elindulásnál valóban kapnak 
nevelőhizlaló tápot. A termelőnek így 
gazdaságosabb, viszont vágás előtt  a 
gazdák  ügyelnek arra, hogy kinevel
jék  a  sertésekből  és  baromfikból  a 
tápot. Én ehhez tartom magam, és ezt 
be is tartják az állattartók. 

– Mesélj a családodról! 
– A fiam, mint említettem, a do

rozsmai  húsboltomban  dolgozik.  Je
lenleg  ő  a  beszerző,  mert  a  lányom 
még gyesen van, gyermeke 3 éves lesz 
novemberben.  A  feleségem  biztosítja 
a nyugalmat, és rendet a munkához. 

– Ki vannak békülve a vásárlóid 
az árakkal? 

–  Igen,  hiszen  dorozsmai  vi
szonylatban nagyon elfogadható árak
kal  dolgozom,  a  minőséghez  képest 
olcsón.  A  dorozsmaiaknak  üzenem, 
hogy  jöjjenek  hozzám,  mert  nálam 
mindent  megkapnak,  ha  húsról  van 
szó.  Sertés  és  marhahúsokból  bő  a 
választékunk.  Kiváló  minőségűek  a 
kakas  és  tyúk  áruink,  természetesen 
ezek a dorozsmaiak pénztárcájához i
gazítva. Töltelékáruink: hal, kecske, 
birka,  kakas,  kacsa,  liba,  strucc, 
szürkemarha, bivalyszalámi. A  csir
ke és a kacsa hízottan és darabolva is 
kapható. Egyéb termékeink: belsősé
gek  és  belek,  fűszerek,  a  disznóvá
gáshoz. Nyitva tartásunk: keddtől pén
tekig,  06:30tól  18:30ig,  szombaton 
6:30tól  13:00ig,  vasárnap  6:30tól 
10:00ig, hétfőn zárva vagyunk. 

– Kívánok munkádhoz sok sikert, 
erőt, egészséget a  terveid megvalósí
tásához. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Hétköznapok történelme 
Személyes emlékek a Hozsanna kórus életéből  

Mindig izgatott a történelem, de 
nem az, amit a történelemköny-
vekben leírtak, hanem az, ho-
gyan élték a hétköznapjaikat az 
emberek. Erről csak személyes él-
mények segítségével tudhatunk 
meg valamit. Ezért egy sorozatot 
indítok, amelyben a Hozsanna kó-
rus tagjaival beszélgetek a rég-
múltról. Elsőnek Gyuris Mihályné 
tanító nénit kerestem fel, akit 
mindenki Klári néninek ismer. 

 
– Dorozsmára mikor került?  
 –Ez  bonyolult  volt,  mert  ekkor 

már  Battonya  felől  hallatszott  az 
ágyúzás,  közeledtek  az  orosz  csapa
tok. Haza menekültem. Viszontagsá
gos hónapok után végre a háborúnak 
vége lett. A dorozsmai iskola igazga
tója, Czékus  Frici  bácsi,  ismerte  a 
helyzetemet.  Ezt  mondta:  –  Ide  fi
gyelj,  itt  a Kulipintyóban üresen áll
nak  a  termek,  úgyhogy  gyere,  aztán 
indulj  kifelé  tanítani!  Az  épületnek 
se  ajtaja,  se  ablaka.  A  gyerekek  hó
nuk  alatt  hozták  a  fát,  kukorica  szá
rat,  hogy  fűteni  tudjunk.  Az  egyik 
szobában laktam. Így tanítottam négy 
évig.  Egyszer  hoztak  egy  hatalmas 
Rákosi  képet,  gyenge  minőségű  pa
pírból. Ki kellett  függeszteni a  falra. 
Nemsoká kilyukadt a  szeme Rákosi
nak. Valaki bemondta, és másnap há
rom  úr  jelent  meg  az  iskolában.  A 
gyerekeket  hazaküldték.  Ők  felültek 
a katedrára, engem leültettek a padba 
és  három órán  át  vallattak.  – Tanító 
elvtárs,  tessék elmondani ki lyukasz
totta  ki  a  Rákosi  szemét?  –  Fogal
mam se volt. – De melyik család, me
lyik gyereke? Az eredménytelen val
latás után  reggel egy kis cédulán ce
ruzával  írva  a  következőt  találtam: 
„Reggel a Zsombó erdei iskolába  je
lentkezzen  tanítani!”  Így  kerültem 
büntetésből Zsombóra. 1949ben jött 
az utasítás, hogy a tantermekből a fe
születeket  le kell  szedni! Mondtam a 
kolleganőmnek: – Én nem veszem le 
a  feszületet!  Azzal  eljöttem  haza. 
Másnapra  a  feszületet  leszedték,  az 
asztalomon pedig egy kis cédula kéz
zel  írva:  „Kolléganő!  Reggel  jelent
kezzen a dorozsmai Wesselényi isko
lában!” Közben férjhez mentem, gye
rekeim születtek. Szerettem volna be
kerülni Dorozsmára, de azt mondták, 
ha  majd  letanítottam  15  évet,  akkor 
jelentkezhetek! Ezért felmondtam. Már 
katona volt a fiam, amikor jött a Link 
igazgató úr: – Klári, be kéne a cigány
iskolát  indítani, de azonnal. Götz Tru
dit helyezte oda, aki osztálytársam volt. 
Vele vittük a  cigányiskolát. Végül 
napközis nevelő lettem Szabó Miská
val. Így kerültem Dorozsmára. 

–  A  Hozsanna  kórussal  hogyan 
került kapcsolatba? 

– 1965ben került  ide Brusznyai 
atya. Heincz Gyula éneket tanított itt 
az iskolában. A gyerekei is ide jártak. 
Rendszeres  templomba  járók  voltak. 
Az iskolai énekkarába összeválogatta 

a  jó hangú  lányokat,  így a  kislányo
mat is, aki akkor volt hetedikes. Min
denszentek este az  esti misére, vala
hogy  összehívta  a  lányokat:  –  Gyer
tek föl gyerekek, énekeljünk. Férjem 
már  otthon  aggódott:  – Már  a  misé
nek  vége  van,  a  gyerekek  hol  van
nak? – Menj és keresd meg a lányo
dat! Elmentem a templomba, fölmen
tem  a  kórusba.  –  Jaj,  aztán  örültek, 
jaj de  jó, maradjak  ott. Hát  aztán ott 
ragadtam  lányommal  együtt,  később 
Gábor  is  volt  énekkaros. Mindig  hi
degben zajlottak a szólampróbák. Az 
egyik rész a sekrestyében próbált, ma
gára zárta az ajtót, a másik a plébáni
ára  ment  át  próbálni,  a  harmadik  az 
orgonánál gyakorolt. 

– Az  iskolával hogyan egyeztette 
össze a templomi munkát? 

– Jött az igazgató úr: „Klári! Jön 
a kisdobos avatás, úttörő avatás. Ren
dezze a  reggelit!” Közben a plébáni
án írni kellene az elsőáldozók emlék
lapjait. Meg kéne  reggeliztetni az el
sőáldozókat.  Így  hát  mentem  a  cuk
rászdába, intéztem ezt is, azt is. Mind 
a kettőt csináltam, becsülettel. Rend
szeresen  jártam  az  énekkarba,  nem 
szólt érte senki se. 

–  Milyen  élet  folyt  az  énekkar
ban? 

–  Éveken  keresztül  a  templom
ban folytak a próbák. Brusznyai atya 
minden próbán ott volt. Szeretett éne
kelni.  A  plébánia  udvarában  ott  volt 
még Sztriha  Kálmán  idejéből  a  gaz
dasági épület. Ólak, kamrák, disznóól, 
eléggé  elhanyagolt  állapotban.  Brusz
nyai atya egyik próbán elmondta, hogy 
nem jól van ez így, hogy nincs a kó
rusnak helye, és hát ő megengedi, hogy 
a plébánián jöjjünk össze. Csináljunk 
helyet, takarítsunk! Nekiláttunk. Vol
tak,  akik  meszeltek,  ajtókat,  ablako
kat  szerkesztettek  rá.  Fűrészporos 
kályhát tettek be. Később fás kályhát, 
ami  füstölt világnak.  Jó  pár évig  így 
volt. 

– Ki vezette az énekkart? 
–  Farkas  Dezső  vezette.  1951

ben  ő  lett  a  kántor.  Akkor még mű
ködött a dalárda. Ők adták a Hozsán
na  kórus magvát. Minden  karácsony 
éjszakáján  énekeltek  a  szövödés  lá
nyok, meg a dalárdások. Énekelték a 
passiót. Tapodi Dódinak az édesapja 
énekelte  Jézust,  Vörös Toncsinak  az 
édesapja  is  énekelt  Jézust,  így  örök
lődött  rá:  jelenleg  Toncsi  énekli  Jé
zus szerepét a passióban. Farkas De
zső  rendszeresen  szervezett  fellépé
seket,  kirándulásokat.  Olyanok  vol
tak ezek az utazások, hogy Dezső ki
tervezte hova, merre. Az anyagi alap
jait a perselypénzünk jelentette, ugyan
is  a  perselypénz,  ami  a  karzaton 
összejött az, az énekkaré volt. Rend
szeresen számoltuk az apró pénzt, az 
öt, tíz filléreket. Ami összejött 20–50 
forintokat, betettük a takarékba. Hosz
szú  ideig én voltam a pénztáros. Az
tán nyáron hozzá kellett  szednem 5–
10 forintokat, hogy elég legyen a pénz 

az  útra.  Dezső  megszervezte  az  utat 
jó  előre.  Őneki  már  ekkor  jó  össze
köttetése volt a Dóm felé is, Kalocsa 
felé is. Vácra Izidor atya segített. Au
tóbusszal utaztunk, megrendeltük, ki
fizettük abból  a  pénzből,  amit  úgy 
kellett összeguberálnunk. Vittünk ma
gunkkal  kaját,  hogy olcsóbban kijöj
jünk.  Úgy  mentünk  el  három  napra, 
hogy  Dezső  mindent  előre  lerende
zett, lehelyszínezte, meg lefixálta hol 
énekelünk, hol alszunk, mit lehet lát
ni, hova lehet menni? Akik akkor jár
tak az énekkarba, megismerkedtek az 
ország nagy  részével,  és ezt  köszön
hették  Farkas  Dezsőnek. Énekeltünk 
a soproni Szent Mihály templomban, 
Tihanyban, a Balaton partján, Keszt
helyen,  énekeltünk  az  egri  székes
egyházban, megnéztük a várat, láttuk 
az Aggteleki cseppkőbarlangot. Csak 
Irénke tudná megmondani még merre 
jártunk. Emlékezetes volt az énekkari 
találkozó  Vácott.  A  kórus  nem  csak 
komoly műveket tudott énekelni. Egy
egy kirándulásról hazafelé tartva zen
gett  a  busz  a  vidám  énekléstől,  tele 
torokkal  énekeltünk.  Megünnepeltük 
a névnapokat, elénekeltük a kedvenc 
művüket.  Volt,  hogy  közösen  szil
vesztereztünk,  egyszóval  remek  kö
zösség volt. 

–  Úgy  tudom,  Bárdos  Lajos 
zeneszerző  is  járt a Hozsanna kórus
nál. 

–  Igen,  járt  itt Dorozsmán. Őt  is 
Dezső  hívta  meg  egy  énekkari  talál
kozón és le is  jött egy Karácsony éj
szakáján. A mostani ebédlőben talál
koztunk  vele  és  énekeltünk.  Akkor 
írta meg, és Szegeden adtuk elő  leg
először Bárdos tanár úr szerzeményét 
a „Nyújtsd ki menyből ó szent atyám 
kezedet” kezdetű művet. Az olyan él
mény volt, hogy felejthetetlen. 

–  Klári  néni!  Kívánom,  hogy 
még hosszú  ideg  erősítse  a  kórus  alt 
szólamát! 

– Hogy mondjam? Sose  tudtam, 
hogy  hány  éves  vagyok.  Énnekem 
mindent  meg  kell  csinálnom,  amit 
még harmincéves  koromban megcsi
náltam. Hála a jó Istennek! 

 
 

LEJEGYEZTE: 

MARÓTI LÁSZLÓ 

A kézilabda 
kedvelőinek 

Ez év október 1-jén figyelemre 
méltó eseménysornak lehetnek 
tanúi mindazok, akik a jelzett nap 
reggelén 8 órától jelenlétükkel 
megtisztelik a rendezvény szer-
vezőit, rendezőit és résztvevőit. 

 
Ezen  a  napon  ugyanis  az  Orczy 

István  Általános  Iskola  szervezésé
ben – nem titkolt hagyományteremtő 
szándékkal – Ács Géza kézilabda tor
na  kezdődik  a  dorozsmai  sportcsar
nokban,  melynek  elnevezése  ettől  a 
naptól fogva: 

 
ÁCS GÉZA SPORTCSARNOK. 
 
A  rendezvény  ünnepélyes  meg

nyitóval  kezdődik,  melynek  kereté
ben megemlékezünk arról a sportem
berről,  aki  szinte  a  kezdetektől  egé
szen a  korai haláláig oly sokat  tett  a 
település kézilabda sportjának elindí
tásáért,  fenntartásáért,  fejlesztéséért. 
A megnyitó keretében felavatjuk a né
hai kézilabdás tiszteletére készíttetett 
emléktáblát  is.  A  torna  szervezőjé
nek, az általános iskola igazgatónőjé
nek  tájékoztatása  szerint a  játékokon 
szerepet kapnak a sportág kedvelői a 
szivacskézilabdásoktól  egészen  az 
öregfiúk csapatokig. A részletes prog
ramokról a közzétett plakátokon kap
hatnak tájékoztatást az érdeklődők. 

A  kézilabda kedvelőit,  a  sportág 
egykori  és  mai  szurkolóit,  a  korábbi 
és a mostani játékosokat ezúton is ar
ra kérem, hogy minél nagyobb szám
ban jöjjenek el, vegyenek részt, jelen
létükkel tiszteljék meg a településrész 
sportéletének mindezidáig egyedülál
ló eseményét. 

 
HAJRÁ DOROZSMA!!! 
 

KOSIK DÉNES 

önkormányzati képviselő 

Szeretettel meghívjukSzeretettel meghívjukSzeretettel meghívjukSzeretettel meghívjuk    
 

2011. szeptember 30-án, pénteken 16 órakor 
az Idősek Napja  

alkalmából rendezett ünnepségre 
a Petőfi Sándor Művelődési Házba 

(Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.) 
 

Műsor: 
Köszöntő 

Szélpál Szilveszter és Dorotka Silvia 
énekművészek előadása 
Rácz László kabaréja 

A rendezvény alatt megtekinthető Gegő 
Gizella nyugdíjas selyemfestő kiállítása 

 
Minden kedves nyugdíjast szeretettel vár: 

 
Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
önkormányzati képviselők 

PROGRAMAJÁNLÓ � 
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Az értelmiség(i) árulása III. 
Sartre és társai számára is úgy tűnt még a II. Világháború vége és Fran

ciaország  felszabadulása előtti  nehéz  időkben, hogy az ellenállás  leghatéko
nyabb  formája  az  irodalom.  Raymond  Aronnal  és  Simone  de  Beauvoirral 
együtt 1945 októberében megalapították a Les  temps modernes  című  folyó
iratot. Sartre az elkötelezett irodalom ars poeticáját így foglalta össze: „Az író 
szituációban van a korában: minden szó visszhangot  kelt” Mi az  irodalom? 
című  esszéjében  leírja  az  írástudók,  konkrétan  az  irodalmárok  helyzetének 
történelmi változásait. A középkori  írók,  fejti ki Sartre,  túlnyomórészt  egy
másnak írtak. Az irodalom a feltörekvő polgárság korában vált politikai fegy
verré. Ami a jelenkori irodalmat illeti, csak akkor maradhat az, ami, ha elkö
telezett irodalommá (litterature engagée) válik, tehát az író feladata az, hogy 
felelősen és tudatosan vállalja küldetését. 

Sartre  tulajdonképpen  sosem  lépett  be  a  Kommunista  Pártba,  de  1948
ban csatlakozott az RDRhez, amely egy trockistákat, egykori kommunistákat 
tömörítő szervezet volt. Azt vallotta, egy forradalmárnak kötelessége a Szov
jetunió  és  a  proletariátus  ügyéhez  csatlakozni.  1952től  nyíltan  támogatta  a 
Kommunista  Pártot.  A  marxistaleninistasztálinista  ideológiák  ugyanazt  a 
középszerűséget, szellemi infantilizmust és antiintellektualizmust kölcsönöz
ték hűséges értelmiségijeik számára, mint amellyel maguk a totalitárius hatal
mi vezetők is meg voltak áldva. 

Raymond  Aron  azon  gondolat  kifejtésével  kezdi Az  értelmiség  ópiuma 
című  könyvét,  hogy  bizonyos  entellektüelek  kettő  mércével  mérnek:  vehe
mensen támadják a nyugati demokráciákat azok legkisebb hibájukért, miköz
ben szemellenzővel dicsérik a Szovjetunió minden bűnös lépését. A kommu
nizmus ópiuma megtámadja a józan ítélőképességet; főleg azon értelmiségiek 
józan eszét, fejti ki Aron, akik nem rendelkeznek semmilyen politikai érzék
kel, nézeteik ugyanolyan primitívek, mint az átlagembereké. Senki  sem  illik 
bele Sartrenál jobban ebbe a képbe. 

Amikor  a  sztálini  szovjet  államhatalom kirakatperei napvilágra kerültek 
az  1940es  években,  egyes  francia  értelmiségiek  azzal  próbálták menteni  a 
diktatúrát, hogy  a pereket a keresztény  egyház  inkvizícióihoz hasonlították: 
ahogy  ez az  intézmény sem  ásta alá a  hitet és  az egyház  tekintélyét, úgy  a 
moszkvai  perek  is  szükségszerű  rosszak.  Mások  egyszerűen  hitetlenkedve 
olvasták például Koestler regényét, a Sötétség délbent vagy Szolzsenyicin ri
portját, A Gulagszigetcsoportokat. Az új fejlemények tükrében a francia értel
miség egy része, köztük Raymond Aron, Arthur Koestler és Czesław Miłosz 
elutasította a  sztálinizmust  (persze, őket agyonhallgatták). Mások aljas rága
lomnak  vélték  a  Szovjetunióról  szóló  híreket. A  legszánalmasabb  álláspont 
képviselői közé tartozott Sartre: ők álltak a „se veled,  se nélküled”viszony
ban a kommunistákkal, és ahelyett, hogy szakítottak volna velük vagy csatla
koztak volna hozzájuk, megpróbálták a kommunista terrort megmagyarázni. 

Sartre  úgy  vélte,  hogy  a  kommunizmus  legitimációja  nem  szenvedett 
csorbát, még a szovjetbarát államhatalmak által levezényelt koncepciós perek 
vagy az ’56os magyar forradalom leverése után sem. Mivel a kommunizmus 
az emberiség egyetlen üdvözítő eszméje, amelynek nincs vele versengő alter
natívája, ezért  különösen  fontos, hogy „kivételes bánásmódban”  részesüljön 
az értelmiség  felől. A rendszerben elkövetett  jogtalanságok és a mérhetetlen 
nagy  erőszak  magának  a  rendszernek  a  legitimitását  nem  ássa  alá.  Sztálin 
fantomja, amely Sartre válasza volt a magyarországi ’56os „ellenforradalmi, 
reakciós erők” leverésével kapcsolatos kérdésekre, részvétéről biztosította az 
áldozatokat, miközben elismerte, hogy a szocialista tábor előjogait veszélyez
tető minden politikát el kell ítélni. Az általában vett erőszak csodálata Sartret 
arra sarkallta, hogy a kommunista terrort a „történelem bábjának” tartsa. Az, 
hogy  Magyarországon  a  felkelőket  leverték,  egyrészt  a  Szovjetunió  jogos 
önvédelme csupán, amellyel a kapitalizmus elleni harcának védőbástyáit ol
talmazza,  másrészt  pedig  teljes  egészében  a  helyi  kommunista  vezetők  in
kompetenciájának tudható be. 

Sartre többször járt a Szovjetunióban, ahol maga Hruscsov is fogadta őt. 
Első, 1954es látogatása után azt írta, megbizonyosodott arról otttartózkodás 
során, hogy a szovjet állampolgárok szabadon, retorzió nélkül kritizálhatják a 
rendszert. Hogy ezt mégsem teszik, annak nem az az oka, hogy félnek. A ’60
as évek végétől, noha szakított a párttal, közéleti tevékenységét a szélsőbalol
dal szolgálatába állította. Heves kirohanása, amely szerint „az antikommunis
ták büdös kutyák, és ebből a nézetemből sohasem engedek”, 1961ből való. 
„A  kubai  forradalom  nyomán  megszületett  ország  maga  a  tiszta  demokrá
cia”  (csak Castro  azon szavait  felejtette el  idézni, amelyek  szerint a  szabad 
választások „lejárt lemez, piszkosság”), „[Tito Jugoszláviája] filozófiám gya
korlati megvalósulása”,  „Számomra  az a  lényeges  kérdés, hogy  cáfoljam az 
elméletet, amely szerint a baloldalnak nem  szabad erőszakkal  válaszolni  az 
erőszakra”, „Egyedül az erőszak marad a diákoknak” – Sartet számos terro
rista mozgalom megszületését elősegítő ideológusbábának is nevezhetnénk. 

Érdemes mindezzel  összevetni  azokat  a gondolatokat,  amelyeket Sartre 
az értelmiségről és feladatairól kapcsolatban közöl hallgatóságával egy 1965
ös japán előadása során. Meghatározásai természetesen mind a polgári értel

miséggel kapcsolatban hangzanak el. Az írástudó mindaddig áruló – és ebben 
osztja Benda nézetét –, amíg nem szánja  tettre magát, de legalábbis nem ad 
valami  értelmet  az  életének.  Az  entellektüeleknek  szükségszerűen  forradal
márokká kell válniuk, hiszen ők az alsóbb osztállyal azonosulva helyezked
nek szembe az állami hatalommal. Az álentellektüelek, ahogyan a reformiz
mus „üres locsogásai”, csak az uralkodó osztály érdekeit szolgálja. A lelkiis
meretes szakemberek ezzel szemben radikális, elkötelezett, ám se nem mora
lista, se nem  idealista. Sartre, úgy  tűnik, önmagát ejtette ki az általa lelkiis
meretes,  elkötelezett  értelmiségnek  nevezettek  kasztjából,  hiszen  sosem  lé
pett a tettek mezejére, ő a karosszékből akarta a történelmet irányítani, és az 
elnyomott,  szegény munkásemberekhez  sem volt  sok köze élete  során. Ho
gyan fogadhatta volna el másként a „kisemmizettek gondolkodásmódját”, ho
gyan lehetett volna másként szolidáris az elnyomott néptömegekkel? 

 
Időzzünk el  rövid  időre  a Egyesült Államoknál. Azok  az  értelmiségiek, 

akik az USÁban a politikai közéletben is részt kívántak venni, választhattak 
jobb  és baloldal  között, vagyis  lényegében aközött, hogy a  republikánusok 
vagy a demokraták szekértolói leszneke. Az  írók, irodalmárok körében  leg
inkább a II. Világháború után dívott a marxista hagyomány követése. Azono
sulva a keleti  tömb anyaországának politikájával, a kommunistabarát értel
miségiek műveikben aláásták  az amerikai demokrácia és általában  a kapita
lizmus vívmányait, és megkérdőjelezték az amerikai értékeket, és sötét disz
tópiákban beszéltek társadalmuk jövőjéről. Sztálin koncepciós perei és a szov
jet munkatáborok napvilágra kerülése azonban majdhogynem egyet jelentett 
a kommunizmusból való kiábrándulással. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
az  európai  értelmiségieknek  a  hitleri  nemzetiszocializmus  elől  az  Egyesült 
Államokba történő emigrációhulláma (Thomas Mann, Hannah Arendt, Albert 
Einstein stb.) antifasiszta eszmék  importjával  járt,  amelyet akkoriban köny
nyen összhangba lehetett hozni a baloldalisággal és a marxizmussal. 

Az ötvenes  évek McCarthyféle kommunistaellenes boszorkányüldözé
sei nem csak a baloldali  gondolkodókat  sodorták megalázó helyzetbe. Mal
colm Cowley szerint az ideológiai viták szűkülő tere és az értelmiségnek az 
egyetemi tanszékek felé  tartó „migrációja” a  rendszer értelmiségellenes po
litikájának ellenére új, termékeny korszakot nyithatott. Ami  tehát a kommu
nista eszméktől való elfordulás után megmaradt, az a nemzeti öntudattal meg
hintett  éles  társadalomkritikában  és  a  hidegháborús  paranoia  megörökítésé
ben öltött testet. A háborús történeteket (így például Kurt Vonnegut Az ötös 
számú vágóhídját, Norman Mailer Meztelenek és holtakját), illetve a hideghá
ború apokaliptikus vízióit vitték, mint a cukrot. Az olyan regények, mint A 22
es csapdája vagy a Száll a kakukk fészkére azt igazolták, hogy az írók olykor 
jobban szoronganak saját államuk bürokráciájától és hadigépezetétől, mint a 
szovjetektől vagy a  japánoktól. És  ott van Vonnegut Börtöntölteléke,  amely 
komor képet fest az USA kormányának korrupt, aljas világáról. A kor ameri
kai íróit nagyban befolyásolta egyébként az európai egzisztencialista irányzat 
is, köztük a sartrei ateista életfilozófia. 

Friedrich Hayek az Út a szolgasághoz című könyvének az Egyesült Álla
mokban megjelent változatához írt előszavában azt állítja, a liberalizmus ame
rikai értelmezése nagyban eltér a fogalom eredeti, a XIX. századbeli Angliá
ban  kialakult  jelentésétől.  Az  USÁban  a  liberalizmust  a  baloldali mozgal
mak álcaként használták  fel, ezáltal  számos liberális konzervatívként kezdte 
önmagát  jellemezni.  Manapság  a  Demokratákat  a  politikai  baloldallal  és  a 
liberalizmussal, a Republikánusokat pedig a jobboldallal és a konzervativiz
mussal azonosítják, holott ez eléggé sematikus képet nyújt a kétpólusú ameri
kai politika jellegéről. 

 
A politikai gondolkodás hagyománya,  fejti ki Hannah Arendt, Platónnal 

kezdődött és Marx  teóriáival ért véget: „A politikai filozófia szükségképpen 
tartalmazza a filozófus politikával szembeni magatartását; e hagyomány azzal 
kezdődött,  hogy  a  filozófus  elfordult  a  politikától,  majd  visszatért  hozzá 
azért, hogy saját mércéjét alkalmazza az emberi dolgokra. Véget akkor ért [e 
hagyomány],  amikor  egy  filozófus  elfordult  a  filozófiától,  hogy  „megvaló
sítsa”  a  politikában. Erre  tett kísérletet Marx  (…)  azzal a  szándékkal, hogy 
megváltoztassa a világot.” 

Amikor Arendt a Mi a szabadság? című esszéjében elemezve a totalitári
us  államhatalmakat  arra  a  megállapításra  jut,  hogy  sokan  –  tapasztalatuk 
fényében – a szabadságot és a politikát mint egymást kizáró fogalomként ke
zelik („Nem volte végül is igaza a liberálisok krédójának, miszerint »Minél 
kevesebb a politika, annál több a szabadság«?”), alkalmazható a  filozófiára, 
de akár az irodalomra és más művészetre is: egy mű annál szabadabb, minél 
kevesebb politikai és ideológia megfontolások alapján teremtődik meg. 

 
(Folyt. köv.) 
 

SOMOGYI GÁBOR 
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} 

Haynau a boncasztalon 
Mi lett a kegyetlen bosszúállók sorsa? 

Az  1848’49es  szabadságharcot  óriási  meg
torlás  követte,  aminek  legfőbb  felelőse  az  akkori 
uralkodó, I. Ferenc József (18481916) császár, va
lamint a véreskezű diktátor, báró Julius Jacob von 
Haynau  táborszernagy volt. A nevesebb kivégzett 
személyekkel  ellentétben  az  már  kevésbé  ismert, 
milyen sorsra jutottak történelmünk egyik legvére
sebb leszámolásának felelősei. 

I. Ferenc József, mivel nem volt megkoronáz
va magyar királlyá, az itteni ügyekbe nem szólha
tott bele közvetlenül, s politikájában ez élesen ki is 
ütközött: „A legnagyobb szigorúság a kompromit
táltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint 
a  kiemelkedő mákfejeknek,  ha  az  ember  fölöttük 
ellovagol”. 

Talán nem véletlen, a megtorlást követő évek
ben, az uralkodót családi tragédiák egész sora súj
totta. Felesége,  a bajor Wittelsbach Erzsébet her
cegnő,  híresebb  nevén  Sissy,  soha  nem  volt  bol
dog,  férje és anyósa elől  folyamatosan menekülni 
próbált.  Elsőszülött  gyermekük,  Zsófia  Friderika 
már két évesen eltávozott az élők sorából. Ferenc 
József elsőszülött fia, Rudolf trónörökös 1889ben 
Mayerlingben 31 esztendősen halt meg. III. Napó
leon Ferdinánd Miksát Mexikó uralkodójává tette, 
ám a nemzeti függetlenségi mozgalom felkelői ép
pen a kiegyezés és Ferenc József magyar királlyá 
koronázásának évében, 1867ben kivégezték. Má
sodik  legidősebb  öccse,  Károly  Lajos  főherceg  a 
millennium  évében,  1896ban  halt  meg.  Csupán 
két év telt el, de a már idősödő császár elveszítette 
Sissyt is. Halálát egy Luigi Lucheni anarchista okoz
ta  Genfben.  Lajos  Viktort,  aki  ugyan  túlélte  Fe
renc  Józsefet  néhány  évvel,  homoszexuális  hajla
mai miatt kitagadták a HabsburgLotharingiai csa
ládból, még korábban. Károly Lajos fiával, Ferenc 
Ferdinánddal  a  császárnak  rossz  volt  a  viszonya, 
aki egyébként a  trónöröklési  rendben a  soron kö
vetkező  lett volna. Ferenc József a Chotek Zsófia 
grófnővel kötött, rangon aluli házasságkötéséért is 
neheztelt rá. Hogy a házassághoz az uralkodó hoz

zájáruljon, Ferenc Ferdinándnak  le kellett monda
nia  a  házasságból  majdan  születendő  gyermekek 
trónöröklési igényéről. 1914ben, az akkor 50 éves 
Ferenc  Ferdinánd  és  felesége  ellen  egy  Gavrilo 
Princip  névre  hallgató  szerb  terrorista  halálos 
merényletet  hajtott  végre  Szarajevóban.  Ennek  e
gyenes  következménye  lett  az  I.  Világháború  ki
robbanása. Az uralkodó a gyilkosságot isteni igaz
ságtételként értékelte a „bűnös” házasság miatt. 

A  fegyverletételt  követő  véres  megtorlások 
másik  fő  felelőse  1786ban  született  Haynau  IX. 
Vilmos  hessenkasseli  választófejedelem  és  Re
becca  Richter  törvénytelen  gyermekeként. Miután 
’49ben a magyarországi császári hadak főparancs
noka lett, kegyetlen leszámolásba kezdett. Politikai 
hitvallása  hűen  tükrözte  ezt:  „A  lázadó  vezéreket 
fel fogom köttetni, és minden császárikirályi tisz
tet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, agyon fo
gok  lövetni, gyökerestől  irtom ki a  gazt,  és egész 
Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bán
ni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, a nyugal
mat  és  békességet  egy  évszázadra  biztosítani.  A 
magyarok háromszáz év óta mindig lázadók, csak
nem valamennyi  Habsburg  király  idején  törtek  ki 
forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog 
teremteni.  Nyugodt  lelkiismerettel  lövetek  agyon 
százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez 
az  egyetlen  mód  intő  példát  szolgáltatni  minden 
jövendő  forradalomnak.  (...)  A  lázadók  minden 
birtokát és vagyonát a  kormány  javára  lefoglalom 
és kezelésbe veszem.” A Lánchíd 1849. november 
20i ünnepélyes avatásán főszereplőként volt jelen, 
mint Magyarország  teljhatalmú  ura,  és  mint  Pest
Buda  díszpolgára.  Mindeközben  Széchenyi  Döb
lingben őrizet alatt sínylődött. 

Haynau 1850re már Bécs számára is vállalha
tatlan volt, így lemondásra kényszerítették. Lemon
dása után Nagygécen (Szatmár megye) vásárolt bir
tokot, ám szomszéd birtokosai semmilyen kapcso
latot nem  tartottak  vele,  jelezve  teljes megvetésü
ket. Ez őszintén megdöbbentette Haynaut, meggyőző

dése  volt,  hogy  Magyar
országot  szolgálta  azzal, 
hogy a  lázadókat  felköt
tette  és  agyonlövette. 
Mintha  Haynau  elátko
zott  személye  kísértette 
volna a  falut, amikor az 
1970es  nagy  tiszai  ár

víz idején az ár a települést elsodorta. A gát meg
építése  után  ugyanis  a  falu az új  védőtöltésen  kí
vül maradt, így lakói nem tértek oda vissza. Nagy
géc ma egy kísértetfalu, ahol alig maradt hírmondó. 

A  bukott  Haynau  1851ben  nyugateurópai 
körútra  indult.  Személye  elleni  tüntetéseket  szer
veztek  Brüsszelben  és  Ostencében  is,  ennek  elle
nére  mégis  folytatta  körútját,  Angliába  utazott, 
majd Londonba érve meglátogatott  egy híres  sör
főző üzemet. Távozása előtt a vendégkönyvbe írta 
emlékül  nevét,  s  így  pillanatok  alatt  kitudódott  a 
nagy bajszú idegen kiléte. Az épületből kilépve bá
mészkodók  tömege  vette  körül,  majd  botokkal, 
lapátokkal  kis  híján  meglincselték.  A  kiérkező 
rendfenntartóknak kellett megmentenie attól Hay
naut, hogy a hőzöngő tömeg a Temzébe ne vesse. 
Miután  értesült  a  Ferenc  József  elleni  merénylet
ről, azonnal Bécsbe sietett, ahol március 12én ta
lálkozott  a  császárral.  Két  nappal  később,  1853. 
március  15én,  a  magyar  forradalom  kitörésének 
negyedik évfordulóján rosszul lett, s a kiérkező or
vos már  csak a halál beálltát  tudta megállapítani. 
Még aznap felboncolták, mivel a halál okai tisztá
zatlanok voltak. Az obdukció, mint rendesen, a ko
ponya  felnyitásával  kezdődött.  A  legenda  szerint 
amint  az  feltárult,  az  orvosok  elborzadva  látták, 
hogy  az  agyvelő  még  lüktet,  magyarul  Haynaut 
tetszhalotti  állapotban  szállították  a  boncterembe. 
Az  orvosok  közül  az  egyik  ott  helyben  elájult, 
azonban egyik kollégájának volt annyi  lélekjelen
léte, hogy felkapott egy nagy kést, és belevágta az 
élőhalott Haynau agyába, mintegy megadva neki a 
kegyelemdöfést.  Az  mindenesetre  tény,  hogy  a 
bresciai hiéna boncolására éppen egy március 15i 
napon került sor, s ha még valóban élt, akkor mél
tó véget ért. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SERES GÁBOR 
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NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN 
 
• Öregségi nyugdíj 
• Rokkantsági nyugdíj 
• Korkedvezményes nyugdíj 
• Korengedményes nyugdíj 
• Rendszeres szociális járadék 
• Átmeneti járadék 
• Rokkantsági járadék 
• Rehabilitációs járadék 
• Özvegyi nyugdíj, árvaellátás 
• Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igény-
felmérés, teljes körű ügyintézés 
felhatalmazással. 

 

Előzetes időpont-egyeztetés és 
nincs várakozás, sorbanállás. 

30/477–8242, 62/474–381 
 

László Györgyné ÁgiLászló Györgyné ÁgiLászló Györgyné ÁgiLászló Györgyné Ági    
 

társadalombiztosítás 

szaktanácsadó 

az „elefántos” ügyfeles 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TVakár 4 TVakár 4 TVakár 4 TV----re is re is re is re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)    
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)    

MinDigTV MinDigTV MinDigTV MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása    
 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
 

Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-as ÉLELMISZER 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 66. 

Októberi kínálatunk 
 Egységár Egységár 

Baromfi párizsi (Alföld) 439,- 439,- /kg Fehér kenyér 1kg (Favorit) 239,- 239,-/kg 

Nagyi titka finomliszt 1kg 159,- 159,- /kg Vizes zsemle, tejes kifli 15,- 15,-/db 

Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /L Csirkemáj szív nélkül fagy. 500g (Perdix) 225,- 450,-/kg 

Surjány lecsókolbász 569,- 569,- /kg Tej UHT 1,5% 1/1 (Mleko) 169,- 169,-/L 

Trappista sajt kerek (Makra) 1399,- 1399,- /kg Triana napraforgó étolaj 1/1 399,- 399,-/L 

Mecom füstölt kolbász csemege, csípős 1029,- 1029,-/kg Grof en Kron sör dobozos 0,5 l 119,- 238,- /L 

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás:  hétfő–péntek   6–20 szombat   6–14 vasárnap   6–12 

Helyben sütött péksütemények kaphatóak! 
A megvásárolt kenyeret kérésére géppel felszeleteljük! 

 

 

 

Kínálatunk időtartama: 2011. október 1-31-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

TÁRSKERESÉS 
52/170/60 kg domaszéki, gyerek-, virág– és 
állatszerető, alkohol és cigi nélkül élő, jókedvű, 
fiatalos, egyszerű, rendes férfi ezúton szeretné 
megismerni élete párját egy kedves, vékony ill. 
normál alkaltú, nőies hölgy személyében. 

Tel.: 06 30/6355-764 
E-mail: osram100@freemail.hu 

Téli tüzelőjét megoldhatja, ha 
Bordány alatti 1200 négyszögöl 

területről 200 db kiszáradt 

gyümölcsfát kitermeli, és a területről 
eltakarítja, utána a területet rend-

be teszi (felszántja v. feltárcsázza). 

Érd.: 06 30/469-2694, 
vagy 461-524 (este) 

OIL SERVICE TEAM  Hideg-meleg burkoló 

Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása 
- Kőművesmunkák - Statikai mérések 
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere 
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés 

- Homokszórás - Parkettázás 
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás 
- Szobafestés, mázolás 

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal 
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167 JÓGA! 

Szeptembertől:  

csütörtök 8.30–10.00, 16.30–18.00 

Kedd 18.00–19.30 

KISMAMA JÓGA! 
Kedd 9.30–11.00 

Virágos Lillával a művelődési házban! 

06–20–509–1792 
Egyéni szolgáltatások: 

torna, masszázs, kineziológia, tarot stb. 

viragoslilla.5mp.eu 

Zsuzsi Divat 
Őszi kollekció érkezett! 
– Alkalmi ruhák, kosztümök 
– Blézerek, felsők 
– Féksi ingek, pulcsik 
Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 

Nyitva: H-P: 8–18 óráig, Szo.: 8–12 óráig 
Tel.: 30/811-0881. Szeretettel várjuk vásárlóinkat! 

Minden pénteken 

minden szombaton 
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  Szeged, Széksósi út 7. 

  Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

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

 Festékanyagok  Bontott ablakok: 10 000 Ft/db 
 Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel 
 5 kamrás 120x120-as BNY: 27825 Ft 
 5 kamrás 150x150-es BNY: 35400 Ft 
 5 kamrás 90x120-as BNY: 21945 Ft 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Fehér póló, tornacipő, 
tréningruha stb., 

mindent, ami bölcsi, 
ovi, suli kezdéshez 
szükséges, nálunk 

megtalálja! 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés a Kubikos u. 31. alatt: 

H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, Szo: 10–11. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén megbeszélés 

szerint. 

Új szolgáltatás a rendelőben! 
Kutya és cica ”fodrászat” 

Nyírás, fürdetés, szárítás stb. 
 

Bejelentkezés: Papos Valternál: 30/213-0973 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Rendel: kedd 16-tól 
Bejelentkezés a gyógyszertárban, 
vagy az 541-828-as telefonszámon. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 

Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 

Lukovicsné Nagy Ibolya 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
okleveles munkaügyi szervező 
Telefon: 06/30-224-53-35  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
gazos területek kitakarítását, 

favágást vállalok! 
Mobil: 06 30 615-3535 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését! 

 

Glett anyag 25 kg-os: 2200 Ft/zsák 
Beltéri diszperzit 15 l: 4950 Ft 
Beltéri csemperagasztó 25kg: 1000 Ft/zsák 
Cement: 3000 Ft/q 
AKCIÓ! B-30-as tégla: 95 Ft/db 
Tölgy: 2500 Ft/q 
DRYVIT Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 

Pala 1600x1000: 2750 Ft/db 
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda: 8.30–10.00, 

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00. 

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

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 

mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 

Hívásra házhoz is megyek! 

F+ Autóklinika Új néven! 

AUTÓGÁZ BESZERELÉS 
GARANCIÁVAL! 

Ajándék motorállapot felméréssel! 
 

Szeged, 

Dorozsmai út 6. 

Tel.: 62/769-048 

Mobil: 06 70/234-2113 

ANGOL PIAC OUTLETANGOL PIAC OUTLETANGOL PIAC OUTLETANGOL PIAC OUTLET    
HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI CIKKEK 
Porszívó, mikró, vízforraló, vasaló, 
lámpa, turmix, mixer, kávéfőző 
Dorozsmai út 152. (CBA Malom ABC mellett) 

Nyitva: H–P: 8–18 
AVON rendelési lehetőség. 

A termékekről további információ a Facebookon! 

Szobafestést, mázolást vállal: 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14. 

Tel.: 30/751-5064 

 

Megbízott partner 
 

BÁRÁNYOS JÁNOS 
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere. 
6791 Szeged, Törő u. 31. 

 

Tel.: +36 20/932–7562 
E-mail: 

baranyosj@szelmalomktv.net 

Sakk, ulti és römi 
partnert keresek! 

 

Tel.: 06 20/581-7068 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Az OTP-vel szemben 

Negyvennyolcas u. 8. 
Halottak napjára koszorúk, sírdíszek, 
cserepes és vágott krizantémok nagy 
választékban, kedvező áron kaphatók. 

Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20/369–1190, 06 20/231–3670 

Nyitva tartás: H–P: 8–16-ig, Sz–V: 8–12-ig. 
Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

Kelet Varázsa Ajándéküzlet 
Októberben is szeretettel várjuk 
régi és új vevőinket üzletünkben! 

Kínálatunk: 
� Füstölők, illóolajak, illatgyertyák 

� Pénztárcák, párnák, táskák 
� Bizsuk, parfümök 

� Ajándéktárgyak 
 

Cím: Szent János tér 1. (Coop ABC) 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben. 
Fa nyílászárók javítása, szigetelése. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

Burkolás Gipszkartonozás 
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló 
Parkettázás készítése, javítása 
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés 

Kőműves– és ácsmunkák 

Fax: 06 62/314-137 (este) 
Mobil: 06 20/9930-834 

Vállalom: 

– telefonközpontok 

javítását, szerelését 

– riasztó szerelését (lakás, 

családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

Mardel Market 
Zöldség, gyümölcsZöldség, gyümölcsZöldség, gyümölcsZöldség, gyümölcs    

és palackozott hűtött italokés palackozott hűtött italokés palackozott hűtött italokés palackozott hűtött italok    

nagy választékával!nagy választékával!nagy választékával!nagy választékával!    
 

 

Udvarias és kedves kiszolgálással továbbra is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Adél köz 1. 

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 
TelefonTelefonTelefonTelefon: +36 30 488 3368 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 

Szerelés – Centírozás – 

Javítás – Futómű- 

állítás, -javítás – Fék– 

és lengéscsillapító-

mérés, -javítás, -csere 

Vezérműszíj-csere 

Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Téli gumi 

Olajcsere 
 

Nyitva: H-P: 8.00–17.00, 
Sz.: 8.00–12.00 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

Weboldalunk: kovacsgumi.hu 

}   AKCIÓ! 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS A 

MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

    

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! ANGOL nyelvtanfolyamot 

szervez a Freya Bt. Dorozsmán. 

Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés. 
Ingyenes szintfelmérés. 

Kis létszámú csoportok (max. 10 fő). 
60 óra – 42 000 Ft (heti 2x2 óra) 

Érdeklődni: freyaenglish72@gmail.com 

WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 
Csatornatisztítás 
Dugulás elhárítás 

499–994 

WOMA Kft. 
Konténeres hulladék 
szállítás, tégla, beton, 
vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

Dorozsmai gyerekes 
család keres bútorozott 
vagy bútorozatlan 
albérletet kertes 
magánházban. 

Tel.: 06 70/644–5964 
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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 
motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

 
 
 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 12-16 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

    

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.    
Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása. 

    

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

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Kettőshatári út 3. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Dorozsmai Szépségszalon 
ABC-vel szemben 

 

Masszázs:Masszázs:Masszázs:Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 

Hívásra házhoz megyek! 
Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70Zsuzsa: 06 70    709 2272709 2272709 2272709 2272    

NőiNőiNőiNői----férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:férfi pedikűr, műköröm építés:  
– Műköröm: 2800 Ft-tól 
– Pedikűr: 1500 Ft 

Mónika: 06 30Mónika: 06 30Mónika: 06 30Mónika: 06 30    381 8897381 8897381 8897381 8897    
Női fodrászat:Női fodrászat:Női fodrászat:Női fodrászat:    
– Vágás+Frizura: 2100 Ft-tól 
– Festés: 1700 Ft-tól 

Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794Edina: 06 30/512 0794    
Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125Edit: 06 20/236 4125    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: 6-19-ig. TelTelTelTel.: 62/461-290 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    
    

Márta József 
Tel.: 460–306 

SZEMÉLYSZEMÉLYSZEMÉLYSZEMÉLY––––    ÉS TEHERÉS TEHERÉS TEHERÉS TEHER----
GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA,    
MŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRAMŰSZAKI VIZSGÁRA    

FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.FELKÉSZÍTÉS.    

KÖKAR  
Könyvelő és Karbantartó Kft. 

Könyvelést vállalunk kft-k 

és bt-k részére. 
Kiskundorozsma, Tóth János dűlő 1., 

a Nagybani Piac közelében. 

Tel.: 30/488-0251 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: K-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

HASZNÁLT RUHA 
a volt vasbolt helyén 

 

Női cipő 500 Ft/db 
 

Megnyitottuk webáruházunkat: 
www.hasznaltbutik.hu 

NYITVA TARTÁS: 
H-P: 8–17-ig, Szo.: 8–12-ig 

Tűzifa megrendelhető! 
(Tölgy, bükk, gyertyán) 

Bevezető áron 
 

Kapás-kert Kft. 
Tel.: 06-30-2135638 

06-62-462-811 
E-mail: kapaskert@gmail.com 
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül. Kistételben is, méretre vágva. 
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KIADJAKIADJAKIADJAKIADJA: DOROZSMAI NAPLÓ BARÁTI KÖR · FELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓ: BALLAI FERENC · FŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐ: SOMOGYI GÁBOR · OLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐ: MIKLÓS ZOLTÁN · TÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐ: SOMOGYI GÁBOR 
MUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAK: MILITÁR MIKLÓS, MÓRA MIHÁLYNÉ, SEBŐKNÉ GRANDPIERRE CECÍLIA, SZAKÁCS KORNÉL, SZENTES BÍRÓ FERENC, TÍMÁR LAJOS, TÓTH GYÖRGY · HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTEL: TÍMÁR LAJOS – 06 20/470-6587 

MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK 4000 PÉLDÁNYBAN · SZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍME: 6791 SZEGED–KISKUNDOROZSMA, NEGYVENNYOLCAS UTCA 12. · EEEE----MAIL CÍMMAIL CÍMMAIL CÍMMAIL CÍM: DN@SZELMALOMKTV.HU 
WEBOLDALWEBOLDALWEBOLDALWEBOLDAL: KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO · FACEBOOK.COM/DOROZSMAI.NAPLO · TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: MAGYAR POSTA · NYOMNYOMNYOMNYOMDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOK: AGENT PRINT KFT. 6781 DOMASZÉK, T. 873. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!    
Vevőnek ingyenes közvetítés!Vevőnek ingyenes közvetítés!Vevőnek ingyenes közvetítés!Vevőnek ingyenes közvetítés!    

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    
    

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
    

Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3.  
Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, 

vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu 

Tel.: 06 30 / 2486-944 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Húsboltok Kft.Ker Húsboltok Kft.Ker Húsboltok Kft.Ker Húsboltok Kft.    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

    

Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!Baromfi húsok óriási választékban kaphatók!    

Csirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, libaCsirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, liba    
    

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    
 
 

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Ahány éves, annyi százalék 
kedvezmény szemüvegkeretének 

árából! 
 

Kontaktlencse-ápoló folyadék 
kapható! 

További lencsekedvezményekről 
érdeklődjön üzletünkben! 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 

Telefon: 
550-688/16 

20/919-2508 
Nyitva: 

H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

    

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

 06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
    

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

461-067 

VAN ÖNNEK, GYERMEKÉNEK 
LAKÁSCÉLÚ TERVE? 

 

Távoli és közeli tervek 
megvalósításához keresse 

a PILLÉR Takarékszövetkezet 
szolgáltatásait! 

 

Felújítás, bővítés, építés, vásárlás 
 

ÉRDEKLŐDJÖN nálunk! 
 

Kamat- és egyéb 
kedvezményekkel várjuk 

 

PILLÉR Takarékszövetkezet 
Kiskundorozsmai kirendeltségében! 

 

Szeged, Dorozsmai út 196. 
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319 

F ig ye l em !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

Október 15-én szombaton 1 éves lesz a 
PURINA TAKARMÁNYBOLT (Adél köz 1.) 

Ez alkalomból minden kedves vásárlónknak kis ajándékkal 
kedveskedünk! 


