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„S aki száz meg százezret rabol, bírája lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerít.” 
KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN (TIBORC PANASZA) 
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HAVI  GONDOLAT � 

Ács Géza Sportcsarnok 
Október 1-jén, reggel 8 órakor 
ünnepélyes keretek közt került 
sor az Orczy István Általános Is-
kola sportcsarnokának névadójá-
ra. Az immár Ács Géza Sportcsar-
nokban – nem titkolt hagyomány-
teremtő szándékkal – Ács Géza 
kézilabda torna kezdődött. A meg-
nyitó keretében Kosik Dénes és 
Mihálffy Béla önkormányzati kép-
viselők felavatták a néhai kézi-
labdás tiszteletére készíttetett 
emléktáblát is. 

 
Néhány éve már, hogy cikket  ír

tam Ács Gézáról,  a  legendás dorozs
mai sportembernek a pályafutásáról; 
arról,  miképpen  építette  fel  Kiskun
dorozsma  kézilabdacsapatát,  amely
lyel országos hírnevet szerzett pátriá
jának. Akkor szerettem volna felhív
ni a figyelmet arra, ez az ember meg
érdemelné,  hogy méltóképpen  emlé
kezzenek  rá,  jegyezzék nevét a híres 
dorozsmaiak között. Kis  akciót  indí
tottam,  s  azzal  az  igénnyel  bombáz
tam elébb a korábbi, majd a mostani 
önkormányzati képviselőket, álljanak 
mellé a gondolatnak, hogy az eladdig 
névtelen  orczys  tornacsarnokot  róla 

nevezzék  el.  Nem volt  hiábavaló.  A 
gépezet, ha  lassan  és  óvatosan  is, de 
beindult,  és  október  elsején  arról  a 
hírrel  tudtuk  tájékoztatni  Kiskundo
rozsmát, jöjjenek el a névadóra, mert 
a sportcsarnok felvette Ács Géza ne
vét.  Özvegyét,  Ácsné  Fekete  Ilonát 
kérdeztem, miként élte meg ezt a ne
vezetes napot? 

– Szeretném férjem emlékét ápol
ni,  ezért  jó  lett  volna,  ha  a  korábbi 
politikai  ciklusban  valami  kis  gesz
tust  gyakorolnak  az  erre  illetékesek, 
talán a sportcsarnokban egy pici  táb
lácskán  feltüntetik  a  nevét,  neki,  aki 
annyira küzdött, hogy Dorozsma egy 
méltó sportlétesítményt kapjon. Ezt ő 
már  nem  érhette  meg.  Akkoriban, 
részönkormányzati tagként sokat lob
bizott ezért. Aztán arra is gondoltam, 
hogy talán az általa alapított Dorozs
mai  Napló  őrizze meg  valahol  a  ne
vét,  fejlécén,  vagy  impresszumában 
talán. Ez sem jött össze. Bár időnként 
megmegjelent  egy  cikkecske  róla, 
amiben méltatták őt, már ezért is kö
szönettel tartozom. Gondoltam, hogy 
valamiféle kis megemlékezést teszek, 
pl.  a  halála 15. évfordulóján egy  kis 
kiállítást  szerveztem  a  Művelődési 

Házban. Bár,  hogy  valami  nevesített 
emlék  fennmaradjon róla, elébb nem 
tartottam  illendőnek és elképzelhető
nek sem. S  ráadásul  egy  intézmény 
részét  róla  nevezzék  el,  nem  is  ál
modhattam.  Örültem  a  képviselők, 
különösen Kosik Dénes hozzáállásá
nak.  Ő  a  Csapat  meghatározó  tagja 
volt akkoriban. Viszont én erre a cél
ra anyagiakkal hozzájárulni nem tud
tam. Nagy meglepetésként ért ez a hír, 
sejtettem,  valami  készül,  mert  képet 
kértek  Gézáról.  Az  iskolának  is  na

gyon hálás vagyok, mert megadta er
re a  lehetőséget,  ha Géza, mint  egy
kori  orczys  diák,  ezt  tudná!  A  tábla 
szép, megható és nagy hálával tölt el 
ennek  a  névadónak  a  ténye.  Az  ün
nepség  szép  volt,  sajnos,  csak  keve
sen tudtak eljönni a régi társak közül, 
elfoglaltságuk  miatt.  Örülök,  hogy 
az  évenkénti Ács Géza emléktorna is 
meg  lett  hirdetve.  Köszönöm  min
denkinek ezt a szép napot! 

 

TÓTH GYÖRGY 

KOSIK DÉNES, ÁCSNÉ FEKETE ILONA ÉS MIHÁLFFY BÉLA AZ ÁCS GÉZA EMLÉKTÁBLÁVAL. 
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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: 
– November 10., csütörtök, 16.30 
Hely: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.) 
�  Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája:Mihálffy Béla fogadóórája: 
– November 9., szerda, 16.30 
Hely: Béketelepi iskola 
– November 10., 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:    
�  November 11., péntek, 16 óra. 

RÖVIDEN � 

ORGONAKONCERTET adtak a Király-König 
Péter Zeneiskola Orgona Tanszakának növen-
dékei, Pannonhalmi Ádám, Pintér Angéla és 
Szirányi Gyula, valamint felkészítő tanáruk, 
Bottkáné Égető Mária orgonaművész 
pénteken 10 órától a dorozsmai római 
katolikus templomban kisiskolásoknak és 
érdeklődő lakosoknak egyaránt. A koncertre, 
amely szeptember 30-án, reggel 8 órakor 
kezdődött, Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulójának apropójából került sor. A 
műsorok idején a nyugdíjas Gegő Gizella 
amatőr selyemfestő kiállítását is megtekint-
hették. 

MEGÚJULT a Jerney János Általános Iskola 
udvarán a betonpálya. Több mint egy évtize-
de várt erre az iskola; a beruházás mintegy 12 
millió forintba került, ebből másfél milliót a 
részönkormányzat biztosított, a többit Sze-
ged városa. Ebből az alkalomból futballtornát 
és családi napot rendezett az intézmény 
október 8-án, szombaton. A négycsapatos 
futballtornán az önkormányzati képviselők 
együttese – Bohács Zsolttal, Hüvös Lászlóval, 
Kónya Gáborral és Mihálffy Bélával –, a Sze-
gedi Nemzeti Színház, a szegedi iskolaigazga-
tók és a Délmagyarország csapata mérkőzött. 
A győzelmet a Délmagyarország csapata 
szerezte meg. 

Felhívás! 
Kérjük  a  kedves  dorozsmaiakat, 

hogy akik a család régi, amatőr fény
képei között találnak olyat, amelyen 
a  háttérben  látható  a  ligeti  kápolna 
vagy valamelyik  stáció, hozzák be  a 
plébánia hivatalba! Fáradozásukat elő
re is köszönjük! 

 
*** 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a 
Dorozsmai Füzetek kiadványsorozat
ba illesztve szeretnénk megírni a Kis
kundorozsmai  Szövőgyár  történetét. 
Ahhoz, hogy a nagy múltú gyár em
lékeit összegyűjtve megőrizzük az utó
kornak,  szükségünk  lenne mindazon 
emberek  visszaemlékezéseire,  fotók
ra, dokumentumokra, amelyek a gyár
hoz kötődnek. Különösen kevés a gyár 
történetét  az  1950es  évek  előtt  jel
lemző adat. Ezért kérjük, hogy akik a 
II.  Világháború  előtt  a  gyárban  dol
goztak és rendelkeznek ezekkel a tör
téneti adatokkal, jelentkezzenek a Mű
velődési Ház vezetőjénél! 

Felkérés 
Tisztelt dorozsmaiak! Társulatunk, a Művelődési Ház 

csoportjaként működő Dorozsmai Versmondók és Szín
játszók Köre immár második esztendeje próbál beilleszked
ni a településrész szórakoztatásába. Tevékenységünk el
sősorban vígjátékok, népi  játékok  előadására specializá
lódik.  Valljuk,  elnyomorodó  világunkban  nevetésre,  jó  ke
délyre van szükségük az embereknek, búskomorságra ad 
éppen elég alkalmat a megélhetésért folyó küzdelem. Saj
nos erősen híján vagyunk – elsősorban történelmi témájú 
darabokhoz  –  jelmezeknek. Előadásainkhoz  a  szomszé
dos  társulatoktól  kunyerálunk  minden  esetben  jelmeze
ket, ami azon túl, hogy megalázó, nem élhetünk vissza a 

jóindulatukkal  sem. Ezért  kérjük  Önöket,  ha  van  birto
kukban olyan jó, használható állapotú régies, vagy népi
es  ruhadarab,  amit  nélkülözni  tudnak,  adományozzák 
ezeket  társulatunknak! Nagy szükségünk van  színes ki
egészítőkre, férfinői kalapokra, stólaszerű ruhadarabok
ra, csizmára, bő szájú ingekre stb. Akár régi, nem hasz
nált felöltőre, házikabátra. Ha jó állapotú hagyatékát nem 
akarja kidobni,  de csak a helyet  foglalja, kérjük, hozza 
be a Művelődési Házba, számunkra. Sajnos, anyagi ellen
szolgáltatással  nem  honorálhatjuk  jó  szándékukat,  csak 
szívbéli köszönettel. A Társulat nevében: 

TÓTH GYÖRGY 

A forradalom emlékezete Dorozsmán 
Az  1956os  forradalomra  való 

megemlékezés hagyományosan a mű
velődési  házban  kezdődött.  A  Him
nusz eléneklése és Hajdú Géza beve
zetője  után  kezdetét  vette  az  ünnepi 
műsor. 

Mihálffy Béla önkormányzati kép
viselő Máray:  Mennyből  az  angyal 
című  versét  szavalta  el. Nagymihály 
István felajánlott egy 1956os relikvi
át a művelődési ház javára. 

Kosik Dénes önkormányzati kép
viselő  ünnepi  beszédét  a  Kádárkor
szakot megélt  emberek  által  ismert 
„6x8=48,  7x8=56”  számtanpéldával 
kezdte. Hiszen nem iskolákban és nyilvá
nos fórumokon tanultak az ’56os igaz 
eseményekről, hanem szüleiktől, nagy
szüleiktől, vagy titokban, fű alatt osz
tott szamizdatokból, nyugatról becsem
pészett emigráns kiadványokból, nehe
zen fogható rádióműsorokból  mondta. 

A  rendszerváltás  óta  már  szaba
don ünnepelhetünk, fejet hajthatunk az 

áldozatok emléke előtt, ám ezáltal ó
hatatlanul fakóbbak, szürkébbek is, de 
egyre megszokottabbak  is  lesznek  a 
nemzeti ünnepeink, a  szó pozitív  ér
telmében  –  egyre  kevésbé  jelent  új
donságot  az  1956ról  szóló  igaz  be
széd. Tudomásul kell vennünk – hang
súlyozta Kosik – elődeinknek és utó

dainknak  egyaránt,  hogy  a  történe
lem  könyörtelen  logikájából  fakadó
an előbbutóbb elhalkulnak majd a for
radalom emlékét  egymástól  elvitató 
szócsatáink,  történelmi  forrássá  vál
nak a  Kádárkorszakot  felelevenítő 
politikai viccek, és feleslegessé a po
litikusok  önmagukat  egyedüli  igazi 
’56osoknak láttató igyekezete. A for
radalmat nem  kell  félteni,  nem  fog 
emlékezete  elenyészni, hiszen  a  ’48
as forradalom és szabadságharc óta is 
számos emberöltő telt el, mégis meg
szólítja a jelenkorban élőket. Ez a hang 
pedig azt mondja, hogy meg kell  ta
nulnia a magyar nemzetnek a saját út
ját járnia. 

Az ünnepséget a művelődési ház
ban az Orczy István Általános Iskola 
tanulóinak  műsora  zárta.  Ezután  a 
megemlékezés  résztvevői  a  dísztérre 
vonultak, ahol civil szervezetek és pár
tok képviselői  koszorúzták  meg  az 
’56os kopjafát. 
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Részönkormányzati tájékoztató 
A Kiskundorozsmai Részönkor-
mányzat legutóbb október 5-én 
ülésezett. Napirendi pontként a 
térfigyelő kamerarendszer telepí-
tését, a Vitorla utcai forgalomlas-
sító rendszer lehetséges telepíté-
sét és egyebek tárgyalását tűzték 
ki. 

 
Kosik Dénes képviselő úr  ismer

tette,  hogy  a  megbízott  vállalkozó  a 
térfigyelő kamerarendszer  telepítésé
re vonatkozóan korábbi árajánlata he
lyett  újabb  árajánlatot  küldött,  mert 
az első tervezetben szereplő kábelen, 
internetes üzemmódban működő üze
meltetési  költségeket  nagyon  drágá
nak találta a testület. Ezért más inter
netes hálózatnak, mikrohullámos rend
szernek a kiépítését kell megvizsgál
ni.  Ennek  műszaki  leírását  és  költ
ségtervét írásban megkapták a tagok. 
A  testület megismerte, megvitatta és 
határozatot  hozott  2  182  300  Ft  tá
mogatási összeg erre a célra való fel
használásáról. A  térfigyelő  kamera
rendszer  telepítéséhez az önkormány
zat  illetékes  szerveinek  be  kell  sze
rezni a vonatkozó engedélyeket. Ezek 
birtokában a kivitelező a rendszert 30 
napon  belül  leszállítja  és  telepíti.  A 

figyelőkamerákat az eddigi vandaliz
mus, rongálások által érintett hat he
lyen  szerelik  fel.  Később  a  helyszí
nek száma  igény  szerint bővülhet. A 
kamerák által rögzített képeket a rend
szer a rendőrségre továbbítja majd. 

Második  napirendi  pontként  a 
Vitorla utcai lakosok által kért forga
lomlassító rendszer kiépítését  tárgyal
ta a  testület. Mihálffy Béla képviselő 
úr  előterjesztése  alapján  az  előzetes 
vizsgálatokat  végző  Városüzemelte
tési  Iroda  és  Környezetgazdálkodási 
Kft. és Közmű Iroda a forgalomlassí
tó rendszer telepítését több szempont
ból nem  javasolta. Viszont preferálja 
a  30  kmes  zóna  kialakítását  és  a 
rendőrség  fokozott  ellenőrzését.  A 
testület  az  elhangzottakat  tudomásul 
vette. 

Egyebek napirendként Kosik Dé
nes  képviselő  úr  ismertette,  hogy  a 
fedett  buszvárók  építése  várhatóan 
októberben befejeződik. Mihálffy Béla 
képviselő  úr  elmondta,  hogy  a  ligeti 
stációk megépítése folyamatban van, 
a  talapzat  ez  évben  elkészül,  míg  a 
képek  várhatóan  2012  júniusára  ké
szülnek el. 

 
TÍMÁR L. 

Bűnmegelőzési tájékoztató 
Valószínűsíthetően a nehezedő gaz-
dasági helyzet és a szociális fog-
lalkoztatás (közmunkák) kereté-
nek szűkülése, valamint a társa-
dalom kettészakadási folyamata 
következtében Kiskundorozsmán 
is előfordulnak bűnesetek. Ezek 
lehetnek besurranásos nappali és 
éjszakai esetek, betöréses lopá-
sok, trükkös lopások, házalók és 
faárusok szélhámoskodásai, éjsza-
kai kerítésen való beugrálásokkal 
összefüggő lopások. 

 
Megelőzésükre a következőket  ja

vasoljuk: 
� A nappali és éjszakai besurra

násos  lopások  és  betöréses  lopások 
megelőzésére  tartsuk  zárva  a  kapu
kat, ajtókat a fő és a melléképületek
ben  is.  Szellőztetésnél az utcai abla
kokon át is behatolhatnak a szúnyog
háló átvágásával, ezért tartózkodjunk 
a szellőzés idejére a lakásban. Az ud
varokon ne hagyjunk  szanaszét  szer
számokat,  értéktárgyakat,  kerékpárt 
stb. 

� Legyen hamis kutya az udva
ron, mozgásérzékelőhöz kapcsolt fel
villanó lámpa, ajtónyitásérzékelők. 

�  Ahol  értékeket  tartanak,  cél
szerű  riasztóberendezést  szereltetni, 
mert  drágább  lesz  a  betöréses  lopás 
után beszereltetni. 

� Ne kössünk üzletet házaló ke
reskedőkkel és  faárusokkal, mert ed
dig  több  helyen  vagy  a  mérésnél, 
vagy a  pénzszámolásnál becsapták  a 
vásárlókat.  Ezek  ténye  utólag  derült 
ki. Ha mégis elkerülhetetlen a vásár
lás, mert jó áron adják, akkor hívjunk 
családtagot,  szomszédot,  aki  figyel, 
ellenőriz, hogy be ne csapjanak, meg 
ne lopjanak bennünket. 

�  Trükkös  tolvajok  rendszerint 
hivatalok, nyugdíjintézet, önkormány
zat szociális segély, vagy közüzemi 
szolgáltatók  (víz,  gáz,  DÉMÁSZ) 

képviselőinek,  ellenőreinek  adják  ki 
magukat. Ne  engedjük be  őket  laká
sunkba, az utcán ellenőrizzük igazol
ványukat és hívjunk tanút, segítséget, 
hogy  ne  legyünk  egyedül  velük.  A 
hamis  személyek  is  rendszerint  mu
tatnak valamilyen hivatalosnak látszó 
igazolványt. 

� Javaslat, hogy erőszakos háza
lók  észlelése  esetén hívjuk  a  rendőr
séget a 112 vagy 107es számon. Ad
junk pontos személyleírást, és ha van, 
adjuk meg a gépkocsi rendszámát  is. 
Ha elmentek a házalók, óvatosan, tá
volról  kövessük  őket  a  rendőrség 
megérkezéséig. 

� Mivel minden házhoz nem le
het  rendőrt  állítani,  ezért  az  utcában 
élesszük  fel  újra  a  SZEMet  (Szom
szédok Egymásért Mozgalmat),  ahol 
nincs még, szervezzük meg. Ez abból 
áll, hogy az utca vagy utcarészlet  la
kói  összeszerveződnek,  felírják  egy
más telefonszámait, megbeszélik, kik 
járnak  rendszeresen  hozzájuk  és  kik 
a  nem oda  tartozók.  Bejelentik  egy
másnak,  ha  eltávoznak  otthonról  rö
videbbhosszabb időre is. Gyanús ide
genek érkezése esetén meg kell őket 
szólítani,  kit  keresnek,  felírni  a  gép
kocsi  rendszámát,  indokolt  esetben 
segítségül áthívni  tanúnak egy másik 
szomszédot,  vagy  hívni  a  rendőrsé
get. 

Amennyiben utólag észleljük, hogy 
megloptak  bennünket,  minden  eset
ben  tegyünk bejelentést a 107es vagy 
112es  rendőrségi  számon,  és  te
gyünk feljelentést is. 

Feljelentést  lehet  tenni  Dorozs
mán is az újságunkban közzétett KMB 
rendőrségi  számokon  való  előzetes 
időpont egyeztetés alapján, vagy min
den  szerdán  a  rendőrség  épületében 
1719 óráig a Negyvennyolcas u. 47. 
szám alatt. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

Isten malmai... 
...lassan őrölnek, írtuk korábbi 
cikkünkben a Dorozsmán élő, 
pszichésen fogyatékos emberek-
kel kapcsolatban. 

 
Lapunk  tudósítójához  is  eljutott 

a hír, hogy a dorozsmai Széksósi úti 
(„illatosító”) „ketyegő biológiai bom
bákat”  átmenetileg  hatástalanították. 
A  szemtanúk  szerint  kommandósok 

segítségével a hatóság végleg kivonta 
őket a forgalomból. Mások szerint or
vosi megfigyelésre vihették őket, és a 
bírósági ítélet mondja majd ki a vég
leges  döntést  sorsukról. Mindeneset
re,  a  szomszédok  átmenetileg  meg
nyugodhatnak, a  járdák felbontása,  a 
vízelvezető  árkok  betömése  és  a  le
vegő beillatosítása (átmenetileg?) szü
netel. 

„Ismét borzadok elmesélni…” 
Dorozsmán  október  9én,  vasár

nap elterjedt a híre, hogy a Nagyszeg 
utcában gyilkosság történt. Egyes hí
resztelések szerint rablógyilkosság.  

A  későbbi  újsághírben  olvashat
tuk, hogy a szomszédok jelzése alap
ján  az  egyedül  élő,  idős  nénit  házá
ban  a  hozzátartozói  holtan  találták. 
Valószínűleg bántalmazás áldozata lett, 
sérülései talán nem voltak halálosak, 
de mivel a támadás, bántalmazás után 
hosszabb  ideig  segítség  nélkül  lehe
tett,  belehalt  sérüléseibe. A nyomozás 
nagy erőkkel, több szálon beindult. 

Lapzártánkig  annyit  tudni  a  fej
leményekről, hogy egy  26  éves  gya
núsítottat  előzetes  vizsgálati  fogság
ba  helyeztek.  Az  értelmi  sérült  férfi 
az elhunyt szomszédja volt. A lakos
sági közvélemény kíváncsian  várja  a 
nyomozás eredményét az elkövető ki
létére vonatkozóan. 

Ismereteink szerint a Megyei Rend
őrfőkapitányság életvédelmi nyomo
zói a hasonló természetű ügyeket előbb
utóbb sikeresen kinyomozták, ezt vár
juk  ez  esetben  is,  kívánunk  eredmé
nyes munkát. 

 
Dorozsmán emlékezetünk szerint 

az  utóbbi  10  évben  négy  rablógyil
kosság történt. Egy Öreghegyben, má
sik  a Törő utcában, harmadik a Kék 
utcában, és az utóbbi Nagyszeg utcai. 

Úgy  gondoljuk,  hogy  közbizton
sági szempontból a lakosságnak nincs 
oka  félelemre.  Az  okokat,  körülmé
nyeket  visszaidézve  a  közös  az  volt 
bennük, hogy idős, magányos, védte
len asszonyok ellen és az anyagiak el
vételére irányult. 

A  fenti,  konkrét  esetektől  elvo
natkoztatva, az idős, egyedül élő em
berek egy részének gondolkodásmód

ját  élettapasztalatból  ismerve,  a  kö
vetkező tanulság vonható le. Az egye
dül  élő és a magányt megszokó  idős 
embereknek szabad  akaratuk alapján 
az az életfilozófiájuk alakul ki, hogy 
„amíg jól bírom magam ellátni, addig 
egyedül élek, nem terhelek senkit el
látásommal”.  Gyakran  otthon  tartják 
megspórolt  pénzüket,  ez  ad  okot  ki
fosztásukra. A különélő  családtagok, 
rokonok, leendő örökösök gondosko
dását vagy elfogadják, vagy elutasít
ják. Egy idő után összeköltöznek gye
rekeikkel,  rokonokkal,  vagy  eltartási 
szerződést kötnek, vagy idősek ottho
nába vonulnak, ez így rendjén is van. 

A probléma általában azokban az 
esetekben jelentkezik, amikor a meg
csontosodott  gondolkodású  idős ma
gán  nem  veszi  észre,  hogy  már  ko
rábbi szinten nem tudja magát ellátni. 
Elhanyagolja  környezetét,  ruházatát, 
egészségét,  nem  szedi  be  gyógysze
reit.  Tudata  beszűkül,  elfelejt  rende
sen étkezni,  jön a  leépülés,  végül az 
intenzív osztály. 

Mint  ismeretes,  kényszergyógy
kezelést csak az ön és közveszélyes 
személyeken lehet alkalmazni. Ennek 
eldöntése  függ a  környezet és  az  or
vos  felismerésétől.  A  megroppant 
egészség,  módosult  tudatállapotot  is 
eredményezheti. Ezt az állapotot kell 
időben felismerni a környezetnek, csa
ládtagoknak,  rokonoknak,  és  felelő
sen beavatkozni az idős további sorsa 
érdekében. Van egy pont, ahol a már 
az  idős  döntését  felül  kell  vizsgálni,  
és érdekében helyette, az orvos segít
ségével jó döntéseket meghozni. Ezek 
vonatkozhatnak kórházi elhelyezésre, 
állandó gondozói felügyeletre. Ezek
kel az intézkedésekkel megelőzhetjük 
esetleges  közmegbotránkozás,  tragé
dia, méltatlan életkörülmények kiala
kulását,  lakásmaffia  ténykedését  stb. 
Ismerve  az  idős  emberek  egy  részé
nek mentalitását, bizalmatlanságát,  a 
jóindulatú  gondoskodást  nehéz  vagy 
nem  is  lehet minden esetben megva
lósítani, de meg kell kísérelni a lelki
ismeret megnyugtatása érdekében. 
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Jól eltökészkedtünk! 
Szeptember 14–15-én szép napsütés, de már az október hűvöse jár-
ta át a Művelődési Ház udvarát, ahol pénteken hatalmas gyerekzsi-
vajtól hangos fesztiváli hangulat uralkodott. Második évadát érte meg 
a Dorozsmai Tökfesztivál! 

Már a neve is invitáló: Gyertök! 
Igen.  Itt  két  napig minden  a  tökről 
szólt. Az idén zsúfolásig töltötték a 
jelenlévők a változatos programokkal 
dúsított színhelyeket. 

A  Jerney  iskolások  színielőadá
sára  legalább  százötvenen  voltak  kí
váncsiak. A tűzoltók tornyánál tökpi
ramis polcairól vigyorogtak a faragott 
halloweeni tökábrázatok, köröskörül 
visítozó  kisiskolások  gurítottak  cél
ba, vagy  szlalomoztak  nagy  takar
mánytököket görgetve. 

A  tökmagköpő  versenyre  hatal
mas volt  az érdeklődés, az Orczy és 
Jerney iskolák diákjai versengtek egy
mással,  ki  tudja  messzebb  kilőni  ar
cából a magot. Ki gondolná: egy kis 
alsós hat méternél is messzebbre volt 
képes  lőni.  Hogy melyik  sikerpoliti
kus vagy villalakó arcképénél gyako
rolt,  nem  tudhatni. A  nyertesek  han
gulatos kerámiatökökkel, illetve finom 
Bányaitortával lettek gazdagabbak. 

Sokakat  érdekeltek  Kőszegi  Ist
ván tökből  fabrikált  hangszerei  is. A 
füves  teret  dísztök  árusok  hada  sze
gélyezte,  mérsékelten  fogyott  a  lán
gos és a kürtőskalács, na meg a kite
lepült vendéglős sem nagyon panasz

kodhatott.  Nagy  tolongás  volt  a  ke
mencénél,  ahol  a  Vőneki Attila  által 
sütöttfőzött tökételek illata lengte be 
a térséget, miközben a gyerekek tök
faragásban  és  szalmabábu  készítés
ben jeleskedtek. 

Aki művészi élményekre vágyott, 
megtekinthette egyszerre két tökfara
gó mester – a hódmezővásárhelyi Fe
jes Sándor és az akasztói Kalmár Be

nedek míves alkotásait is akár az ud
varon, akár a Ház nagytermében. 

A  tornác  párkányán  és  asztalo
kon  óvodások  tökből  készített  figu
rái, kompozíciói voltak láthatók, meg
lepő kreativitást mutatva, dicsérve az 
óvónők szakavatott irányítását és a lur
kók kézügyességét.  Két  kiváló  étel
szobrász,  Pavlicsek  Csaba  és  Faze
kas  Imre  is  bemutatta  tudományát,  a 
közönség nagy ámulatára. A világbaj
nokságot és olimpiát is megjárt „Étel” 
művészek szebbnél szebb kompozíci
ókat készítettek. Különösen a tökfesz
tivál  emblémája  és  a  szélmalom  ki
faragása aratott nagy sikert. 

Az  alkony  beköszöntével  díszes 
töklámpások fénylő füzére világította 
be a  templomig  tartó hangulatos me
net útvonalát, s zárta a pénteki műsort. 

A szombat délután a bográcsoké 
volt: 11 töltött káposzta és 22 halász
lé  főző  népesítette  be  csapatával  az 
udvart, s rotyogtak a  jó étkek. A ká
posztához valót a Szélmalom vendég
lő, a halat a Művelődési Ház biztosí
totta díjmentesen. Idén a halászlé baj
noka László György, míg a töltött ká
poszta mestere Dudás Sándor lett. A 
különleges  tökös ételek  készítésében 
I.  helyezett Ócsai Béláné,  míg  a  II. 
helyet  Süveges  Attila  szerezte  meg 
töktortájával.  A  tökök  súlyversenyé
ben Papp András 43 kgos  töke vitte 

el a  pálmát. Ekkorra már  a hangulat 
is  felforrósodott:  az  Ungi  Bt.  kiváló 
hangosításának köszönhetően, Balázs
fi Lajos, Lajkó Vilmos, Ocskó István, 
Görög  József  és  Farkas  Dezső mu
zsikájára mulatozás kísérte a nagysi
kerű napot. 

A rendezvény elsősorban a szpon
zoroknak – Tapodi Zoltán (Stop cuk
rászda), Ungi Zoltán (Ungi Bt.), Illés 
Károly (Röfiker), Gyuris István (Vad
liba vendéglő), Bányai Attila (Bányai 
cukrászda), Miklós  Sándor  (Szélma
lom  vendéglő)  –  volt  köszönhető. 
Nem maradhat ki a  dicséretből a  két 
dorozsmai  önkormányzati  képviselő: 
Kosik Dénes, Mihálffy Béla és a Kis
kundorozsmai Részönkormányzat sem. 
Közönség nélkül pedig a  szponzorá
lás sem sokat ér: köszönjük a részvé
telt, Dorozsma!  Aki  pedig  mindezt 
megszervezte,  összetökörészte:  Haj
dú Géza és kiváló csapata a Művelő
dési Házból. 

TÓTH GYÖRGY 
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PROGRAMAJÁNLÓ � 

Novemberi programok 
a művelődési házban 

SZIN-ART BARÁTI KÖR KIÁLLÍTÁSA 
Az amatőr alkotók kiállítását megnyitja: 
Kovács Szilvia kulturális szervező 
Közreműködik: Goda Józsefné és Szepsy 
Eleonóra 
Időpontja: november 4-én, pénteken 17 
órakor 
A kiállítás megtekinthető november 25-ig a 
művelődési ház nyitva tartási idejében. 

RETRO DISCO 
Zene: Reiner Péter 
Időpontja: november 12-én, szombaton 21 
órától 

NŐK KLUBJA 
Ácsné Fekete Ilona vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolója a kapolcsi Művészetek 
Völgyéről. 
Időpontja: november 18-án, pénteken 17 
órakor 

„GYÓGYÍTÓ UJJAK”  
Házi akupresszúra tanfolyam 
Időpontja: november 19-én, szombaton 
délelőtt 9 órakor 
Jelentkezés november 10-ig a művelődési 
házban a tanfolyami díj befizetésével! 
Érd.: Oskovics Katalin természetgyógyász: 
30/2923612  
A tanfolyam célja, hogy a jelentkezők megta-
nulják, a gyakorlatban elsajátítsák, miként 
történik a gyakran fellépő egészségügyi 
problémáink akupresszúrás kezelése (pl. 

fejfájás, allergia, hányinger, vizsgadrukk, 
hasmenés, székrekedés, megfázás stb.) 
A tanfolyam ára: 5000 Ft. 
 

ÚJRA INDUL A SZÁMÍTÓGÉPES 
TANFOLYAM! 
Várjuk szeretettel azokat a dorozsmai nyugdí-
jasokat, akik kellemes légkörben és jó hangu-
latban szeretnék megismerni a számítástech-
nika alapjait! 
Különös tekintettel az internet és az e-mail 
használatának elsajátítására, gyakorlására. 
Időpontok: 2011. november 15-től december 
15-ig minden kedden és csütörtökön 9-11 
óráig.  
A tanfolyam ára: 4800 Ft. 
 
AZ ALKONY NYUGDÍJAS KLUB 
PROGRAMJA: 
+ A gyógyszerész aktuális tanácsai 
Időpontja: november 7-én, délután 4 órától 
+ Erzsébet és Katalin-bál 
Időpontja: november 14-én, hétfőn délután 4 
órától 

ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL 
A Vöröskeresztes Klub szervezésében 
A jó hangulatról Balázsfi Lajos gondoskodik! 
Időpontja: november 21-én, hétfőn délután 
17 órától 

VÁSÁR 
November 9-én, 16-án 9-11-ig, 18-án 9-14-ig, 
22-én 9-11 óráig. 

„Színház az egész világ…” 
Ismét Színházi Esték Dorozsmán! 

Folytatódik  az  oly  nagy  népsze
rűségnek  örvendő  Dorozsmai  Szín
házi  Esték  programsorozata  a  Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Ezúttal 
az  amatőr  színjátszó  csoportok  mel
lett két profi színtársulat előadása gaz
dagítja a  repertoárt: a  szegedi Pince
színház  vígjátékát,  valamint  Müller 
Júlia–Korognai  Károly  kétszemélyes 
darabját is műsorra tűzzük. 

Szeretettel  várjuk  a  fiatalabb  és 
idősebb  színházkedvelőket,  akik  ga

rantáltan  kellemes  szombat  estéket 
tölthetnek el ezeken az estéken! 

 November  elejétől  már  kapható 
mind a négy előadásra érvényes szín
házbérlet,  melynek  ára  1500  Ft.  Az 
előadásokra  különkülön  is  lehet 
jegyet  váltani,  ennek  ára  500  Ft.  A 
jegyeket  elővételben  is  meg  lehet 
vásárolni, ill. az előadás kezdete előtt 
a  Petőfi  Sándor Művelődési  Házban
(Tel: 463112). Az előadások ideje és 
címe a következő: 

2011. december 3. (szombat) 18 óra 2012. február 18. (szombat) 18 óra   
Márai Sándor: Válás Budán (komédia) Spiró György: Prah (komédia) 

Szegedi Pinceszínház Müller Júlia-Korognai Károly 

Rendezte: Kancsár József 

     
2012. január 21. (szombat) 18 óra 2012. március 17.  (szombat) 18 óra  
Jelenetek (egy felvonásos vígjátékok) Molnár Ferenc: Olimpia (vígjáték) 

Rendezte: Rummel József Móra Ferenc Népszínház (Algyő) 

Károlyi Színpad (Hódmezővásárhely) Rendezte: Kátó Sándor 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
 
Minden kedves érdeklődő és szórakozni vágyó embert szeretettel várunk!  
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Az összefogás eredménye 
Gépek zajától hangos a liget, mert 

október  10től  elindult  az  igen  elha
nyagolt  és  leromlott kálvária  stációk 
felújítása. Újvári Mihály ötlete alap
ján a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
kezdeményezésére és a közadakozás
ból  összegyűjtött  támogatásnak  kö
szönhetően november 15ig elkészül
nek  a  stációk  építőmesteri  munkála
tai. A tél a stációk képeinek engedé
lyezésével és kivitelezésével telik el, 
melyhez  a  két  dorozsmai  képviselő 
nyújt hathatós segítséget. Tavasszal a 
képek felhelyezése történik, melyet a 
Dorozsmai Napokon – egyben a temp
lom védőszentjének is a napja – kerül 
felavatásra. 

A  munkálatokkal  az  Albergo 
Kft.t bíztuk meg. Alvállalkozója, Ha
lász  István  egyéni  vállalkozó  és  bri
gádja  végzi  az  építési  munkálatokat. 
A megmaradt régi stációképek a plé

bánia  folyosójára  kerülnek  elhelye
zésre. 

Fontos  felsorolnom  azok  neveit, 
akik anyagilag támogatták a felújítást: 

Kosik Dénes, Mihálffy Béla, Var
ró Ferenc, Dr. Thurzó Ferenc, Újvári 
Mihály, Deme  István,  Peták Miklós, 
Szúnyog  Zoltán,  Fábián  József,  Dr. 
Tomcsányi Róbert, Pesti Ferenc, Bé
nyi  Mihály,  Csányi  József,  Szélma
lom Kábeltévé Zrt., Tanács Attila, Mi
hálffy Tibor, Ézsiás László, Ballai Fe
renc, Kiskundorozsmáért Alapítvány, 
Bálint István, Kiskundorozsmai Egy
házközség, Petőfi Sándor Művelődé
si Ház, Tímár Lajos, PharmaconMed 
Bt., Dr. Szirtesi Zoltán, Szabóné Ocs
kó Zsuzsanna, Juhász és Szilágyi Bt., 
Vass  József,  Gombos  Antalné,  Dr. 
Kőkúti Attila. 

Köszönjük nekik! 
H. G. 

Valami készülőben... 
Én valahol kedvelem, amikor lát

hatom  a  boltok  árukínálatából,  hogy 
nemsokára  valamilyen  megemléke
zés, ünnep lesz. 

Nem  azokra  gondolok,  amikor 
benső ünnep van, azt nem láthatjuk a 
polcokon. Meglátogat a testvérem, el
jönnek messzi földről, vagy egy ked
ves ember rám mosolyog... Talán ka
pok egy boldog percet az élettől, gyö
nyörködhetek a naplementében, az in
dián nyárban,  amikor  a  fák bemutat
ják színes ruhájukat, a Tiszafolyó min
dig megragadó  látványára,  s mi még 
csodálatos... 

Hanem a közösökre, amikor szinte 
mindenki egy emberként teszi ugyan
azt. 

Most,  novemberben  mécsesek, 
gyertyák vannak a  kínálatban,  s em
lékeztetnek arra, hogy emlékezni jött 
el az idő. Jönnek a fagyok, a szívünk 
összeszorul  és  meleg  szeretettel  lép
delünk  elhunyt  szeretteink  nyughe
lyéhez. 

Megállunk,  gyertyát,  mécsest 
gyújtunk. Elmélyedve gondolunk  rá

juk,  akik  –  elviselhetetlen,  de  – már 
nincsenek  közöttünk.  Összefutunk  a 
temetőben  azokkal  a  rokonokkal  is, 
akikkel  egyébként  nem, mert  az  idő 
rohan, a hétköznapok szorítása, a haj
tás… s egyéb fel, vagy fel nem róha
tó  okokból  máskor,  máshol  nem  ta
lálkozunk. Ilyenkor jön a soha be nem 
váltott ígéret: „majd meglátogatunk”. 

S a boltokban holnaptól már más 
árukat  töltenek  fel,  s  mi  vásárolunk, 
mert valami ünnep... megint készülő
ben. S szerintem a legszebb az egész 
kínálatban, s a legjobb üzlet, ha a lel
künk is hűséges vásárló, vevő a mél
tó megemlékezésre, a szeretetre. 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 

Ünnepi fohász 
 
Karácsonyi fény, 
ragyogj fel tévelygőknek, 
vesztett hitükben. 

GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Az iskola nemcsak a tanulásról szól. A kirándulások közösségformáló szerepe is fontos. Az ilyen programokon a gyerekek 

az iskola falain kívül szereznek ismereteket, felfedezik az ország értékeit. Igazi társas élménnyé válik az ilyenkor együtt 

töltött idő. 

Budapestre kirándultunk 
Október 6án korán reggel keltett 

fel  anya.  Izgatottan  ugrottam  ki  az 
ágyból, mert eljött a pesti kirándulás 
napja. A hajnali időpont ellenére a vo
naton  jó volt a hangulat. A hátizsák
ok  mélyéről  előkerültek  a  szendvi
csek, a kekszek, a csokik és a külön
féle  játékok.  Miközben  végigkóstol
tuk egymás finomságait, vicceket me
séltünk, énekeltünk, kártyáztunk és jó
kat nevettünk. Amikor megérkeztünk 
Pestre, alig vártuk már, hogy a budai 
várba  érjünk.  Utunk  első  állomása  a 
Sándorpalota volt. Mindenki csodál
kozva nézte, milyen kicsi és kevéssé 
díszes, pedig a köztársasági elnök hi
vatala. Kissé csalódottan  indultunk a 

Mátyástemplomhoz,  amely  frissen 
felújítva,  színes  tetejével  pompásan 
mutatott a Halászbástya mellett. Kör
sétánk során csodálatos kilátás nyílt a 
Parlamentre,  a  Dunára  és  a  rajta  át
ívelő Lánchídra. Néhány perc múlva 
értünk  a  Hadtörténeti Múzeumba.  A 
múzeumban  olyan  korabeli  ruhákat, 
fegyvereket  és  térképeket  néztünk 
meg, amelyeket eddig csak a történe
lemkönyvben  láthattunk.  A múzeum 
udvarán  rövid megemlékezést  tartot
tunk az aradi vértanúk mellszobrainál. 
Az  események  felidézése  után  egy
egy mécsest meggyújtva  tisztelegtünk 
a hősök emlékének. 

Kirándulásunk  következő  állo

mása a Csodák Palotája volt, ahol ren
geteg  érdekes  játékot  próbáltunk  ki. 
Játszva  ismerkedtünk  meg  a  fizika 
világával:  furikáztunk  négyszögletes 
kerekű autóval, feküdtünk szöges ágyon, 
és labdáztunk egy forgó építményben. 
Ebéd  után  részt  vettünk  egy  érdekes 
fizikaórán:  megtanultunk  krumpli
puskát készíteni, diót törni a másik fe
jén,  láncot  gurítani.  Ezután még  ját
szottunk:  tükörlabirintusban  ijesztget
tük egymást, repülőgépszimulátorral 
próbáltuk meghódítani az eget, és több
féle ördöglakatot próbáltunk kinyitni. 
Talán késő estig is ottmaradtunk vol
na, ha az időnk engedi. Reméljük, hogy 
a szegedi Csodák Palotája hamarosan 

megépül!  Utolsó  programként  nem 
hagyhattuk  ki  a  gyorséttermet  sem. 
Éhesen  vetettük  rá  magunkat  a  fi
nomságokra.  Ezután  a  maradék  idő
ben még tettünk egy rövid sétát a plá
zában. Néhányan vásároltak is jópofa 
plüssfigurákat,  amelyekkel  jókat  ját
szottunk visszafelé a vonaton. Az él
mények  felelevenítése,  a  kártyacsata 
és  a  sok  nevetés  tette  vidámmá  a 
hosszú utat. 

Kicsit fáradtan, de nagyon jó han
gulatban szálltunk  le a vonatról, és a 
késői  óra  ellenére  sokáig  meséltük 
szüleinknek a rengeteg élményt. 

Egyhangúlag  szavazta  meg  az 
osztály:  JÖVŐRE  IS  IRÁNY  BU
DAPEST! 

 
FARKAS RITA, HÓDI LILIÁNA 

ÉS KASSAI RÉKA 

6. b osztályos tanulók 

Akire büszke Kiskundorozsma 
A Magyar Női Ökölvívó Váloga-
tott 3. korcsoportos szövetségi ka-
pitányával beszélgettem, aki nem 
más, mint Szuknai Zsuzsa. 

 
– Zsuzsa, a junior  ifi és a felnőtt 

magyar bunyós csajokat válogatod ki 
a  felnőtt  nemzetközi  versenyekre. 
2007ben Csötönyi Sándor a magyar 
ökölvívó  válogatott  vezetője  meghí
vott  egy  beszélgetésre, melyre  a ma
gyar bajnokság végén került sor, ami
kor is felajánlotta a magyar női ököl
vívó  válogatott  szakmai  munkájának 
az  irányítását,  és  az  ezzel  járó  szö
vetségi kapitányi tisztséget. 

–  Igen,  2008ban  kaptam meg  a 
kinevezést,  amelyet  mind  a  mai  na
pig betöltök. 

–  Eddigi  eredményeidről,  verse
nyekről  légy  szíves  beszámolni  ne
künk. 

–  A  legeredményesebb  verseny
zőm,  Kovács  Mária  kétszeres  világ
bajnok,  háromszoros Európabajnok, 
és valószínűleg  indul  az olimpián  is. 
Ő  szupernehéz  súlycsoportban  volt 
világbajnok,  és  onnan  fogyott  le, 
hogy  a  75  kgos  súlycsoportban  in
dulhasson az olimpián. 

– Mi alapján  hívod meg a  válo
gatott keretbe a lányokat? 

–  Évközben  rendezek  felmérő 
versenyeket, és ott vannak  a magyar 
bajnokságot nyerők, persze van, ami
kor  a  bajnoknál  tehetségesebb  ver
senyzőt  látok, akkor olyan versenye
ket  szervezek, ami nem hivatalos, de 
egymással  megmérkőznek,  és  ezek 
után választom ki azokat, akik hazán
kat  képviselik  egyegy  nemzetközi 
versenyen. Általában úgy alakítom ki 
a válogatott  létszámot, hogy egyegy 
súlycsoportban 23 versenyző  legyen, 
és  így  ösztökélik  egymást,  vagy  sé
rülés esetén legyen mindig beugró. A 
végleges névsort  az elnökség hagyja 
jóvá.  A  jelölésnél  elsősorban  a  fizi
kális  és  mentális  felkészültséget  he

lyezem előtérbe. 
–  Az  elnökségbe  kik  kerülhetnek 

be? 
– Ökölvívó szakemberek, és akik 

anyagilag  támogatják  az  utazásokat, 
edzőtáborokat stb. Szeptember 26án 
megkezdtük a felkészülést az októbe
ri  Európabajnokságra  a  központi  e
dzőtáborban,  Tatán.  A  felkészülés  3 
hetes.  Oda  már  mindenki  úgy  érke
zik, hogy elvégezte azt az edzésmun
kát,  amit  kiadtam  a  klubokban  az 
edzőknek. Az  első héten  tuniszi ver
senyzőkkel  készülünk,  a  másik  két 
hétben  már  a  kiutazó  keret  készül, 
majd 16án utazunk az EBre  

– Ezt a munkát főállásban végzed? 
–  Nem,  hiszen még mindig  van 

egy butikom a Cserepes soron és azt 
a vállalkozást vezetem, valószínű on
nan megyek nyugdíjba. Emellett egye
temre  járok  MSC  képzésre,  közben 
Budapestre járok a szövetségbe egyez
tetésekre, megbeszélésekre,  de  inter
neten  és  telefonon  keresztül  is  sok 
mindent le tudok rendezni. 

–  Tehát  Szegeden  két  versenyző 
van, aki kerettag. Kovács Máriát em
lítetted, ki a másik hölgy? 

– Nagy Diána. Kovács Marcsi  a 
legesélyesebb, hogy kikerüljön az olim
piára. Tavaly a VBn bronzérmes lett, 
ahova egy 8 fős csapattal mentünk és 
3 bronzérmet  szereztünk, ami egy  jó 
eredmény. Idén az első utánpótlás VBn 
junior  korcsoportban  9  fős  csapattal 
3 bronzérmet hoztunk el. 

–  A  ringsarokban  láthattunk  ta
valy az Uniós Ebn, amikor  te adtad 
a  tanácsokat  a  magyar  versenyzők
nek. Az RTL Klub közvetítette, de lát
hattunk női bunyót a Sport Klub adá
sain is. 

– Kokó az RTL Klubnál van és ő 
is  segít  szervezni  a  közvetítéseket, 

Csisztu Zsuzsa a Digi Tvnél szervez 
közvetítéseket. Az interneten mi szer
kesztjük a Woman bokszot és tudósí
tunk a versenyekről, eseményekről, új 
szabályokról. Valószínű ennek tudha
tó be, hogy sok fiatal lány jelentkezik 
bokszedzőnél.  A  szülők  is  engedik 
őket, mert látják, hogy kötelező a fej
védő, fogvédő. 

–  Itt,  Dorozsmán  nem  terveztek 
női ökölvívóknak edzéseket? 

–  Sajnos  edzőhiány  miatt  nem, 
mert amikor kéthavi edzés után elme
gyünk edzőtáborba, akkor egy hóna
pig itt semmi nem történik, aztán újra 
12 hónapig edzés, majd újra szünet, 
tehát hosszabb szervezést kíván. Sze
geden a bokszklubnál mobil zsáktar
tókból  és  kihúzott  kötelekből  csiná
lunk szorítót, de szorító nélkül  is  tu
dunk edzéseket tartani. 

– Ahogy  figyelem az  ökölvívóin
kat,  többségük  roma  származású,  a 
nőknél ez az arány milyen? 

–  Igen  a  férfimezőnyben  a  jobb 
eredményeket a roma származású bu
nyósok  hozzák,  sajnos  az  ő  kultúrá
juk olyan, hogy a nők nem jelentkez
nek  ökölvívó  edzéseken,  de  ez  el
mondható a többi sportágban is, nem 

csak a küzdősportoknál. A fiúk állnak 
az  erőn  alapuló  hierarchiarendszer 
csúcsán,  és  a  magyaroknak  akarnak 
mindig  bizonyítani,  hogy  őket  hiába 
különböztetjük  meg  hátrányosan,  ők 
azért  erősebbek. A  13  éves  roma  fiú 
már van olyan erős, mint egy nem ro
ma  17–18 éves, más a vérmérséklet
ük és jó a ritmusérzékük. Viszont ha
marább  kiégnek.  A magyarok  10  év 
alatt lekörözik őket. 

– Te most Dorozsma büszkesége 
vagy. Elmondható, hogy jelenleg már 
a csúcson vagy? 

– Nem, még nem. Mint verseny
ző,  a  koromnál  fogva  nem  jutottam 
még  ki  az  olimpiára,  mivel  csak  a 
2012es  olimpián  lesz  női  boksz,  de 
kapitányként ott  lehetek, és ez  lesz a 
csúcs, de előtte még szurkoljatok, hogy 
jól szerepeljünk októberben az EBn. 

–  Kedves  kapitányasszony,  az  a 
kérésem,  hogy  ezután  a  nemzetközi 
versenyek után, ha nyilatkozol, mond 
el,  hogy  te  Kiskundorozsmán  élsz, 
ahol újra  forog a szélmalom! A  tele
pülés  lakói  nagyon  büszkék  rád,  és 
nagyon  szurkolunk  Neked  és  a  Csa
patodnak. Kezet rá! 

MILITÁR MIKLÓS 

„HÚÚ, DE NEM ÍGY GONDOLTAM…!” 
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Hétköznapi történelem 
Személyes emlékek a Hozsanna kórus életéből (2.) 

Sorozatom második részében, 
amelyben a Hozsanna kórus tag-
jaival beszélgetek a régmúltról, 
Veres Antalt kerestem fel, akit 
barátai és ismerősei csak Toncsi-
nak szólítanak. 

 
–  Először  magadról  mondj  pár 

szót! 
– Itt születtem Dorozsmán 1948

ban. Szüleim egyszerű emberek vol
tak. Apám patkoló kovács volt, de na
gyon szerette a zenét. Tagja volt a Pa
lotai énekkarnak.  Valószínűleg  tőle 
örököltem,  hogy  én  is  vonzódom  a 
zenéhez.  Az  általános  iskolai  ének
karban még szopránt énekeltem, de a 
Ságvári gimnázium kórusában már  a 
legmélyebb szólamot, a basszust. Köz
ben pár  évig zongorázni  is  tanultam. 
A katonaság után a Vídia kereskedel
mi  vállalatnál  dolgoztam.  Közben  a 
munka mellett elvégeztem a Közgaz
dasági Egyetem Kereskedelmi Karát. 

–  Említetted  a  Palotai  énekkart. 
Kik voltak ők? 

–  A  kórus  vezetőjét  úgy  hívták, 
hogy Palotai József. Ő egy tanár volt, 
az iskolában tanított, értett a zenéhez. 
Az én apám elmondása szerint olyan 
8090 fős, nagy férfikórus volt, rész
ben  egyházi,  részben  világi  indítta
tással.  Többször  előfordult,  hogy  a 
községháza  előtt  kocsikból  összehú
zott  színpadszerű emelvényen  léptek 
fel, a helyi fúvószenekarral fölváltva, 
térzenével szórakoztatva a korzón sé
táló  embereket.  De  előfordult,  hogy 
ezen  a  színpadon  birkózó  meccsek, 
vagy  boksz meccsek  voltak a korzó
zó  közönség  szórakoztatására.  Gye
rekkoromból  élénken  emlékszem  a 
futballmérkőzésekre.  A  „Dorozsma” 
egy  fogalom  volt  a  futball  területén, 
az ötvenes években. Egyszer egy rossz 
Csepel  teherautóval  jött  a  szőregi 
csapat, a sétálgatók miatt csak lépés
ben. Kiabálták az autóról, „Reszkes
setek,  dorozsmaiak!”  A  korzóról  az 
emberek  tódultak a  futballmérkőzés
re,  ahol  olyan  hangorkán  volt,  hogy 
itt nálunk lehetett hallani, ha gól volt. 
Egyébként,  valami  8:0ra  kaptak  ki 
akkor. Az énekkar is része volt ennek 
a  pezsgő  társadalmi  életnek,  ami  az 
50es  évek  elején  a  társadalmi  rend
szerrel együtt megváltozott. Valószí
nű, hogy a Rákosi  féle diktatúra  félt, 
hogy az emberek esetleg szervezked
nek,  s ezért  feloszlatták a  civil  szer
veződéseket. 

–  Ilyen körülmények között hogy 
alakult meg a Hozsanna kórus? 

–  Miután  Farkas  Dezsőt  1951
ben kinevezték a dorozsmai templom 
kántorává,  elhatározta,  hogy  a  régi 
Palotai  énekkar  tagjaiból  és  a  temp
lomba  járó  hívekből  újjászervezi  az 
énekkart. Dezső édesapámat is felke
reste,  és  1954  késő  őszén  apámmal 
együtt mentem el az újra induló pró
bára. Az volt a cél, hogy Adventre és 
Karácsonyra  megtanuljunk  néhány 

éneket. Köztük volt a „Csendes éj”, a 
„Zengjétek”, az „Adeste Fideles”. Az 
erős  egyházellenes  hangulat  ellenére 
több zeneszerető pedagógus, így Heinz 
Gyula bácsi, Kádár József tanár úr is 
eljött a próbákra. Nem túl nagy volt a 
létszám: cirka 20an lehettünk. A köz
hangulatra jellemző az alábbi eset. A 
templomban, az orgonánál próbáltunk, 
amikor  valaki  jött  föl  a  kórusra,  és 
mondta: „Gyerekek, hagyjátok abba, 
mert  itt  köröz  az  ÁVH  a  templom 
körül!” Akkor, emlékszem, Dezső le
oltotta a villanyt. Minden sötétségbe 
borult, s míg el nem vonultak, sötét
ségben  ültünk  a  templomban.  Nem 
mertük folytatni, nehogy ránk fogják, 
hogy  valamiféle  politikai  szervezke
désben  veszünk  részt.  Legközelebb 
Húsvétkor  jöttünk  össze. Akkor  hal
lottam én először a passiót énekelni. 
Akkor még  a Tapodi  Dódinak  az  é
desapja  –  aki  magas  szikár  ember 
volt, nagyon szép basszus hanggal  – 
énekelte  Jézus  szerepét.  Az  én  apu
kám  tenor  volt,  Ő  énekelte  Pilátus 
szerepét, Ács Pista bácsival. Így kez
dődött az egész. 

–  Mikor  vált  rendszeressé  a 
kórus munkája? 

–  Ez  a  viszonylag  visszafogott 
énekkari munka folyt Brusznyai atya 
idehelyezéséig,  ha  jól  emlékszem, 
1962ig, akit büntetésből helyeztek a 
váci egyházmegye  legszélső  sarkára, 
Dorozsmára.  Az  Ő  testvére  volt 
Brusznyai  Árpád,  aki  1956ban,  azt 
hiszem,  miniszter,  vagy  valamilyen 
vezető  volt,  amiért  halálra  ítélték  és 
kivégezték.  A  családját,  így  Brusz
nyai atyát is, megfigyelés alatt tartot
ták. Még  gimnazista  voltam,  amikor 
jöttem hazafelé a buszon. Láttam, hogy 
a  busz  elejében  az  első  három  ülés 
üresen  van,  csak  Brusznyai  atya  ült 
egyedül.  A  busz  egyébként  teli  volt, 
de mindenki  hátul  zsúfolódott,  senki 
nem  akart  a  közelébe  ülni.  Én  a  tö
megen keresztül  furakodtam és  leül
tem  mellé.  Beszélgettünk.  Egyszer 
halkan  megkérdezte:  „Te  ide  mersz 
mellém ülni?” Én akkor nem tudtam, 
hogy  miért  kérdezi.  Aztán  később, 
amikor már egy kicsit fölnőttebb fej
jel  kezdtem  gondolkodni,  rájöttem, 
hogy  akkor  is,  éppen  rendőrségi  ki
hallgatásról jött. Ő egy nagyon kariz

matikus  egyéniség  volt,  hihetetlen 
műveltséggel  rendelkezett.  Két  vagy 
három nyelven beszélt,  és a zenében 
is  otthon  volt.  Ennek  következtében 
az énekkar munkájában is tevékenyen 
részt  vett.  A  jó  hangú  híveket  meg
szólította, hogy szívesen  látjuk a kó
rusban.  Így  történt,  hogy  1966ra  az 
énekkar  elérte  a  70–80  főt,  rengeteg 
fiatallal. Szép egységes hangzású kó
rus volt. A szólampróbák két helyen 
folytak: A női  kar, az  istállókból  ki
alakított, közösségi  teremben próbál
tak Dezső vezetésével, mi pedig – fér
fiak  –  fölmentünk  az  ebédlőbe  és 
Brusznyai atyával, a harmónium mel
lett  tanultunk.  Volt,  hogy  valaki  ho
zott egy üveg bort, amiből jó, ha egy 
kortynyi jutott, mert annyian voltunk. 
12–13 tenor, 8–10 basszus. Ekkor ta
nultuk  meg  a  Cannicciári  misét,  a 
Schubert Gdúr misét, és még jó né
hány Bach és preklasszikus művet. 
Így segítette Farkas Dezső munkáját 
Brusznyai atya. 1965ben Bárdos La
jos  zeneszerzőt,  egy  közösen  írt  le
vélben hívták meg egy karácsony esti 
összejövetelre, amit ő örömmel foga
dott. Akkor  írta a „Nyújtsd ki meny
ből ó, szent Atyám kezedet” kezdetű 
művét,  amit  velünk  is  elpróbált.  Hi
hetetlen szuggesztivitással vezényelt, 
egyszer  megállt,  elkezdett  jegyzetel
ni, instrukciókat adott, kipróbálta ve
lünk.  Akkor  írta  be  a  zenei  előjegy
zéseket.  Mondhatjuk,  hogy  a  Ho
zsanna  kórus  is  részt  vett  az  alkotás 
folyamatában. Róla szól a következő 
anekdota: a Balatonon üdült az egész 

család,  tudvalevő,  hogy  tíznél  több 
gyereke volt. Egy alkalommal kint ül
tek a kertben, és közösen énekelték a 
Hozsannát. Rendőrök sétálgattak arra, 
és  becsöngettek hozzájuk: „Mit  han
goskodnak  itt!” Mire a másik rendőr 
megszólalt:  „Ne  hülyéskedjél,  Józsi! 
Nem hallod, hogy az uzsonna éneket 
énekelik?”  Valószínű,  hogy  volt  va
lami alapja ennek a történetnek. 

–  Az  utóbbi  években  Te  énekled 
Jézust a passiókban. 

–  Ez  nem  az  én  érdemem.  Az, 
hogy épp rám esett a választás, az szá
momra megtiszteltetés. Én Tapodi Mis
ka  bácsi  halála  után  vettem  át  Jézus 
szerepét. Jézust 33 évesen feszítették 
meg,  én  most  63  éves  vagyok.  Las
san gondoskodni kéne az utánpótlás
ról. Tudod, minden véges. Ezért a mai 
fiatalokhoz  szólnék  pár  szót,  mert  a 
klasszikus zenét egyre kevesebben mű
velik,  pedig  hihetetlen  értékek  van
nak  benne.  Aki  megpróbálja,  csodá
latos élményben lehet része. Az egyik 
legcsodálatosabb dolog a  kórusének
lés. Mindig az motivált, amit Goethe 
a  Faustban  írt,  és  én mindig magam 
előtt tartottam: „Csak az érdemli meg 
az életet, aki naponta megküzd érte.” 
Minden érték küzdelem árán jön lét
re. A magyar egyház zene, mint a ma
gyar  kultúra  része,  az  egész  világon 
elismert.  Ezt  ápolni,  tovább  vinni,  a 
fiatalok feladata. Nekik mondom: jöj
jenek  el,  próbálják  ki,  csodálatos  él
ményben lesz részük. 

Lejegyezte: 
MARÓTI LÁSZLÓ 

A Mária Légió 
bemutatkozása 

A  Mária  Légiót  1921.  szeptem
ber 7én, Írországban, Dublinban ala
pította  Frank Duff  és Edel  Quinn,  a 
Római Birodalom hadseregének min
tájára,  mint  Mária  Légiót.  Célja:  Is
ten  dicsőítése,  a  tagok  megszentelő
dése Mária segítségével, Máriával  Jé
zushoz. 

 
Elterjedt az egész földön, hazánk

ban  1989óta  működik  újra.  Először 
Pálosszentkúton,  majd  a  móravárosi 
plébánián és  1993 óta Dorozsmán  is 
működik. 

Két  légiós  csoportunk  van:  a 
Szeplőtelen  Fogantatás  (8  fő)  és  az 
Apostolok Királynéja (20 fő) csopor
tok.  

Hetenként egyszer van egy 1–1,5 
órás összejövetelünk. Kedden a Szep
lőtelen Fogantatás negyed 5től, szer
dán  az  Apostolok  Királynéja  fél  4 
től kezdődik a plébánia közösségi ter
mében. 

Elmondjuk  a  légiós  imádságun

kat és a Rózsafűzért, utána van rend
szeres  olvasmány,  majd  megbeszél
jük a múlt heti munkavégzést és a kö
vetkező  heti  feladatokat.  A  munka
végzéshez tartozik az ima, imaórákat 
tartunk, betegeket látogatunk, idősek
nek  segítünk  vásárolni  vagy  együtt 
imádkozni,  beszélgetni.  Szentségimá
dás,  oltárdíszítés  is  a  munkához  tar
tozik. Ha a plébános atyának segítség
re van szüksége,  ránk számíthat. Bú
csúkra járunk, Kilencedeket, Szeretet
vendégségeket (AGAPÉ) rendezünk.  

A Magnificat kötelező napi imánk. 
Az  összejövetelt  szintén  imával  zár
juk. 

Lélekben megerősödve, megújul
va  indulunk  az eljövendő problémák 
megoldásához. 

 
Ajtónk nyitva áll! Szeretettel vá

runk mindenkit, aki kis közösségünk 
tagja szeretne lenni! 

 
SZABÓNÉ OCSKÓ ZSUZSANNA  
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Nem kell egyházi 
adót fizetni 

Szabó  Zoltánné,  Annuska  hálá
val gondolva lelkiismeretes munkájá
ra  és  sok  fáradtságára,  sokaktól  sok 
jót  és  rosszat  hallva  járja  Kiskundo
rozsma utcáit, kérve az egyházi adót. 
Kelle egyházi adót fizetni? Mire sze
dik és fordítják ezt a pénzt? 

Helytelen a szóhasználat: adó. Van 
ennek valami kötelező, ha nem fizet, 
büntetés  jár  érte  világi  mellékíze. 
Nem olyan  ez,  mint  a  gáz  vagy  vil
lanyszámla, melyet ha  nem fizetünk, 
kikapcsolják a szolgáltatást. Nem olyan, 
mint az állami adó, melyet ha valaki 
nem vall be és havonta vagy  idősza
konként  nem  teljesít,  az  adóhivatal 
kérlelhetetlen kezei közé kerül. 

Az egyházi adó, más néven egy
házi hozzájárulás hivatalos neve ÖN
KÉNTES HOZZÁJÁRULÁS. Innen
től kezdve nem beszélhetünk kellről, 
kényszerítésről,  kötelezőről.  Ha  ön
kéntes,  akkor  ámbár  lehet  kérni,  de 
nem biztos, hogy adják, csak adható. 
Szabadon, önkéntesen, ahogyan a ne
vében is benne van, aki akarja, fizeti, 
aki nem akarja, nem fizeti. Ki mond
hatja azt, vagy dönti el, hogy ezt kö

telező fizetni? Csak a lelkiismeret! 
A  kiskundorozsmai  egyházköz

ségnek  nincsenek  kiadható  ingatla
nai,  temetője,  számottevő  bevételi 
forrása. Az önkéntes hozzájárulásból 
és a vasárnapi perselypénzekből él az 
egyházközség,  tarja  fenn  templomát, 
plébániáját,  alkalmazottait,  közössé
geit. Fizeti a nem kevés rezsit, a szer
tartásokhoz szükséges fogyóeszközö
ket  és  a  többi.  Azon  adakozó  jótét 
lelkek  pénzéből  él,  akik  éltetik,  tá
mogatják  önkéntes  hozzájárulásaik
kal  is.  Ezek  az  emberek  –  köszönet 
és hála nekik – mások helyett is, akik 
egy  évben  vagy  sok  évente  egyszer 
betérnek  a  templomba kereszteltetni, 
esküdni,  temetést  kérni,  fenntartják 
az  egyházközséget.  Ezek  felelősség
teljes emberek, akik  tudják, nemcsak 
kérni, hanem adni is kell. 

Ismételten hálásan köszönöm egy
házi  hozzájárulásaikat,  felelősségér
zetüket, helyes  lelkiismeretüket, hogy 
életben tartják egyházközségüket! Is
ten fizesse meg támogatásaikat,  imá
ikat! 

GORDOS FERDINÁND 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Ifj. Mihálffy Béla és Kosik Dénes képviselő uraknak nagyon köszönöm, 

hogy  ebben  az  évben  is  több  alkalommal  támogatták  a  kiskundorozsmai 
Egyházközséget tanácsaikkal, képviselő keretükből több százezer forinttal! 

GORDOS FERDINÁND 

A jógaoktató 
Beszélgetés Virágos Lilla jógaoktatóval 

–  Természetgyógyász,  alternatív 
mozgásmasszázs  terapeuta  vagyok, 
foglalkozom  gyógynövényekkel,  ki
neziológiával,  tarot  kártyával,  masz
százzsal és talpreflexológiával, több
féle önismereti technikával, segítséget 
nyújtok, ha valaki hozzám fordul tes
tilelki problémájával. 

Mint  természetgyógyászszemlé
letű segítő, vallom, hogy a testlélek
szellem egyensúlya nagyon fontos ah
hoz,  hogy  EGÉSZségesek  legyünk. 
Ha tartósan kibillen az egyensúly va
lamelyik  szinten,  a  szervezet  előbb
utóbb jelez. Általában a lélekben bom
lik fel előbb a harmónia, mert elvárá
soknak akarunk megfelelni, mert nem 
tudunk konfliktust kezelni, mert nem 
tudunk egymással  jól kommunikálni, 
mert nem értünk egymás szeretetnyel
vén.  A  betegség  az  egyensúly  meg
bomlása, és én hiszek abban, hogy a 
betegségeknek  lelki  okai  vannak. 
Számtalan  alternatív  gyógymód  van 
mind a test, mind a lélek gyógyításá
ra. Ez azért nagyszerű, mert minden
ki megtalálhatja a  saját hitrendszeré
nek megfelelőt. 

Az  egészséges  életmód  összete
vői,  a  teljesség  igénye  nélkül: a  táp
lálkozás, a légzés, a mozgás, a termé
szet elemeivel való napi kapcsolódás: 
föld,  víz,  tűz,  levegő,  a  gyógynövé
nyek, alvás, pihenés, relaxálás, medi
táció,  ima,  szellemünk  és  önismere
tünk fejlesztése. Nagyon fontos, hogy 
ÖRÖMÖT  leljünk  napi  tevékenysé
geinkben, munkánkban és az élet más 
területin is. Fontosak a kapcsolataink, 
fontos  a  kommunikáció.  Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy a  lényeg, hogy 
valamelyik  úton  induljunk  el,  kezd
jünk  magunkkal  foglalkozni.  Mehe
tünk sétálni, kirándulni, énekelhetünk, 
táncolhatunk, hallgathatunk zenét, jár
hatunk könyvtárba, önismereti  tanfo
lyamra, beszélgethetünk a barátaink
kal,  és  még  sorolhatnám  sokáig,  lé
nyeg, hogy tegyünk valamit, ami KI
KAPCSOL, ami JÓ nekünk, amit ed
dig nem engedtünk meg magunknak, 
amitől a testünk és a lelkünk is feltöl
tődik. Ha jót adunk a  lelkünknek, az 
hat a  testre  is, ha örömet  szerzünk  a 
testünknek, az a lélekre is visszahat. 

Nem  régóta  élek  Dorozsmán,  és 
nagy örömmel kezdtem el a jógafog
lalkozásokat a művelődési házban. 

A JÓGA a  test és a  lélek egyen
súlya.  Annak  is  hasznos,  akinek  ge
rincproblémái, fájdalmai vannak a nyak, 
a  hát,  a  derék  területén,  vagy  aki  a 
tartásán szeretne javítani, esetleg  szű
kebb szoknyát, nadrágot szeretne hor
dani. A jóga gyakorlatai javítják a tar
tást, hatnak a belső szervekre, a hor
monháztartásra  is.  Jól  fog  esni,  ha  a 
mindennapokban sok a stressz, és már 
azt sem tudjuk, hol áll a fejünk a sok 
tennivalótól. A jóga gyakorlása során 
nem  csak  testben,  lélekben  is  erősö
dünk, melynek alapja a nyugalom,  a 
szeretet, a béke és a hit. Megtanulunk 
önmagunkban  is  hinni,  megbocsáta

ni, elfogadni, tanulunk mértéket és tü
relmet, tanulunk küzdeni és kitartani. 
A jóga gyakorlása közben nagy hang
súly van a légzésen. A helyes  légzés 
elengedhetetlen az EGÉSZséghez. 

A művelődési házban egyelőre a 
kedd  esti  és  csütörtök  délelőtti  cso
port működik, megfelelő létszám ese
tén, hamarosan indul a csütörtök kora 
délutáni  jóga  csoport, és a kedd dél
előtti  csoport,  ami  kifejezetten  VÁ
RANDÓSOKNAK szól. Ebben a cso
portban  mozgással,  légzéssel,  lazító 
gyakorlatokkal segítjük a leendő anyu
kákat, hogy minél könnyebben visel
jék a várandósság idejét, és felkészül
jenek egy könnyebb szülésre. 

– Kiket vár a foglakozásokra? 
–  Tulajdonképpen  minden  kor

osztályt,  fiatalokat  és  szépkorúakat, 
egészségeseket  és  valamilyen  fizikai 
problémával küzdőket, bárkinek aján
lom a jógát, mindenki megtalálja ben
ne, amire épp szüksége van. Az őszi
téli  időszakban  több  időnk  van  ma
gunkkal  foglalkozni,  szeretettel  vá
rok minden érdeklődőt. 

– Milyen eredménnyel  járhatnak 
a foglakozások? 

–  Úgy  hiszem,  nagy  eredmény
nek  számít,  ha  valakinek  akár  már 
pár  alkalom  után,  nem  fáj  a  nyaka, 
dereka,  lekerül  a  nyomás  a  válláról, 
jókedvű,  jól érzi magát a bőrében. A 
relaxálások alatt igyekszem mindig a 
léleknek  is  lehetőséget  adni  a  meg
könnyebbülésre.  Ha  ez  csak  részben 
sikerül is, akkor  is könnyebbek lesz
nek a hétköznapok. 

Ha valaki csak egy új gondolatot 
beenged  a  fejébe,  már  elindulhat  a 
változás. Mindenki általában azon az 
úton indul el, és még 50 év múlva is 
azon  ballag,  amin  a  szülei  elindítot
ták. Időnként leltárt kell készítenünk, 
és  vannak  olyan minták,  viselkedés 
és gondolkodásformák, amiket le kell 
cserélnünk, hogy újakat engedhessünk 
be,  és  ezzel  elindulhassunk  végre  a 
saját utunkon. 

– Beszéljünk a KINEZIOLÓGIÁ
RÓL! 

–  A  kineziológia  egy  nagyszerű 
módszer arra, hogy  feltárjuk a prob
lémáink mögött lévő, tudattalan oko
kat. Izomteszttel működik, ami olyan, 
mint  egy  modern  hazugságvizsgáló. 
A  terapeuta,  a  vizsgált  személy  kar
ján „tesztel”, így kap választ a tudat
alattiból  a  feltett  kérdésekre.  Meg
tudhatjuk,  mi  okozza  mélyen  legbe
lül, hogy nincs párkapcsolatunk, mun
kánk,  mi  akadályoz  abban  bennün
ket, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk 
ki,  milyen  lelki  oka  van  egy  beteg
ségnek,  miért  nem  sikerül  az  anyagi 
világban  sikereket  elérni...  És  a  leg
jobb  az  egészben,  hogy  „oldást”  se
gítséget  is  kapunk  a  megoldáshoz. 
Gyakran  saját  hitrendszerünk,  korlá
tunk  akadályoz  meg  abban  minket, 
hogy valamit elérjünk. 

 
(FOLYTATÁS A 10. OLD(FOLYTATÁS A 10. OLD(FOLYTATÁS A 10. OLD(FOLYTATÁS A 10. OLDALON)ALON)ALON)ALON)    

OLVASÓI LEVELEK � 

Elfelejtettek 
Tisztelt Szerkesztőség! 
 
Ma  reggel  Zsombón  összefutot

tam  egy  régi  dorozsmai  ismerősöm
mel,  és  tőle  tudom,  hogy  október  1
jén névadó ünnepség volt a dorozsmai 
sportcsarnokban. 

Csak  úgy  sorakoztak  bennem  a 
kérdések.  Hogy  lehet  az,  hogy  erről 
mi nem  tudunk?! Miért most, hiszen 
Ács  Géza  1992ben  halt  meg,  és  a 
létesítmény  kb.  15  éves?!  Hogy  le
het, hogy sem a szervezőknek, a régi 
csapattársaknak és tanítványoknak sem 
jutottunk  eszébe?  Jó  lett  volna  talál
kozni  velük,  és  egy  ilyen  esemény 
kitűnő alkalom lett volna erre. 

 
Többen  lakunk  Zsombón,  akik 

hosszú  időn  keresztül  játékosként  és 
edzőként  is  részesei  voltunk  a  kézi
labda  életnek  (Ács Géza mindannyi
unknak  nevelőedzője  volt).  Rövid 
nyomozás  után  megtudtam,  hogy  a 
Dorozsmai Napló közölt egy rövid fel
hívást  az eseményről. Sajnos az  sen
kinek nem jutott eszébe, hogy többen 
elköltöztek,  és  nem  olvassák  a  do

rozsmai  újságot. A legszomorúbb az 
egészben az, hogy ha Géza élne, na
gyon  nem  tetszene  neki,  amit  Do
rozsmán  lát.  Igaz,  a  csarnok  nagyon 
szép, és ennek Ő  is örülne, de a róla 
elnevezett  sportlétesítményben  alig  
találni „dorozsmai” kézilabdást. Neki 
mindig szívügye volt, hogy a helyi is
kolákból kikerülő gyerekekből nevel
jen  kézilabdást.  Most  alig  találni  a 
női  csapatokban  a  kb.  száz  utánpót
láskorú és felnőtt játékos között helyi 
gyereket. A férfi szakágat mindössze 
egy „öregfiúk” csapat képviseli. A csar
nok  folyosóján  egyetlen  egy  csapat
kép díszeleg,  pedig korábban  is vol
tak  sikeres,  említésre  méltó  gárdák. 
A  dorozsmai  kézilabda már  nem  lé
tezik. 

Zsombó, 2011. 10. 05. 
 

POLYÁKNÉ FARKAS ÉVA 

volt dorozsmai játékos és edző 
 

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy szerkesz-
tőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
olvasói leveleket szerkesztve, annak monda-
nivalójának tiszteletben tartásával közölje. 
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Az értelmiség(i) árulása IV. 
A kollektivista ideológiák szótárából hiányzik az individuum kifejezés – 

nem véletlenül. A kommunizmus vagy a fasizmus nem azért nem kezd sem
mit a szubjektummal, mert nem tud, hanem mert nem akar mit kezdeni. Tet
ten érhető ez a 20. századi nagy német gondolkodó, Heidegger esetében is: az 
ő példája azt szemlélteti az utókorral, hogyan lehet egy értelmiséginek a leg
szerencsétlenebb módon  (el)hallgatnia. Tudvalevő, hogy Heidegger politizá
lása a náci  rezsim bukásáig  tartott. Miután visszatért  a katedrára kényszerű 
száműzetéséből, nem történt a részéről bármiféle jelentős megnyilvánulás náci 
múltjával kapcsolatban. Egyesek azzal próbálták meg menteni őt – noha hang
súlyozva,  Heidegger  igenis  náci  volt,  gyáva  képmutató  és  korunk  legnagyobb 
európai gondolkodója, hogy különbséget kell tennünk az ember és a könyvek között. 

Sajnos  azonban  épp  az  tűnik  járhatóbb  útnak,  amelyet  Paul  Johnson  ír 
Értelmiségiek című könyvének egy helyén: nevezetesen, hogy a vezető értel
miségiek magánélete és közszereplése nem választható szét. Tetteik, mente
gessék azokat mint egy magánember privát tevékenységeit, kihatnak a  nyil
vános  és  szakmai  életükre  is.  Szinte  már  felfoghatatlan,  hogyan  nem  lehet 
nyilvánvaló mindenki számára, hogy egy ember életútját holisztikusan szem
lélve van csupán esélyünk arra, hogy megértsük azt a maga totalitásában. 

Ismét csak Hayeket idézném: „A szakember a saját területével kapcsola
tos  ambícióinak  meghiúsulása  miatt  lázad  a  létező  rend  ellen.  Mindany
nyiunknak  nehezére  esik  befejezetlenül  hagyni  olyan  dolgokat,  amelyekről 
mindenki elismeri, hogy egyszerre kívánatosak és elérhetőek. Az a felismerés, 
hogy  ezeket  a  dolgokat  nem  lehet  megvalósítani  egy  és  ugyanazon  időben, 
hogy bármelyikhez csak mások feláldozása árán juthatunk, csak olyan ténye
zők  figyelembevételéből  fakadhat, amelyek kívül esnek bármely specializáló
dáson, s csak fáradságos szellemi erőfeszítés révén értékelhetők jelentőségük
nek megfelelően – mindez annál fájdalmasabb, mert ez a felismerés arra kény
szerít bennünket, hogy azokat a dolgokat, amelyekre a legtöbb munkát fordít
juk, egy szélesebb háttérbe helyezve  ítéljük meg, s hogy egyensúlyba hozzuk 
őket  más  olyan  dolgokkal,  amelyek  közvetlen  érdeklődési  körünkön  kívül 
esnek, s amelyekkel ennélfogva kevésbé törődünk.” 

Marxnak  téves  volt  az  a  „felfedezése”,  hogy  a  filozófusoknak  nem  elég 
csupán elmélkedniük, hanem meg kell változtatniuk a világot. Nem vette figye
lembe, hogy a filozófia és a politika két különböző és ezeket élesen elválasztani 
kívánatos terület: abból, hogy valaki filozofál, még nem következik, hogy olyan 
praktikus szakmához, mint a politika is, ért. Miközben mindenki számára egy
értelmű, hogy egy géplakatos nem fog tudni sikeresen végrehajtani egy szívát
ültetést, addig az senki fejében nem merül fel, hogy talán egy professzor, aki a 
Lét  metafizikai  taglalásába  merül,  alkalmase  arra,  illetve  hogy  vane  joga 
ahhoz,  hogy  ítéletet  mondjon  például  országának  a  gyarmataival  szembeni 
magatartásáról. Marx intellektuális  imposztorkodásra szólította fel követőit, de 
mások is, köztük Sartre is megfogadta tanácsát. Marx megkönnyítette az értel
miség elcsábulását, és „legitimizálta” a zsarnokságszerető gondolkodók politi
kai agitációs  ténykedését. Ami azt  illeti, SaintSimon elmélete, amely a  társa
dalmakat hasznos és haszontalan osztályokra  tagolja, nem  talált  süket  fülekre. 
Az írástudók azzal kezdték megtagadni magukat, hogy törekedtek a világ megvál
toztatására. A tett és a cselekvés közti dilemma többé már nem létezett: hogy hasz
nossá legyenek, az írástudók a kezükbe akarták venni a világ sorsát. Camus mondta 
ki a  leghatásosabban azt, hogy az elcsábulás a kommunizmus kínálta szebb  jövő 
ábrándja  felé odáig vezetett, hogy a  Szovjetuniót és csatlós államait  lényegében 
filozófusok irányítják, akik a nyugati filozófia vágyálmait kívánják valóra váltani. 

Robert Conquest „izmológiának” nevezi Kegyetlen évszázad című köny
vében azt a magatartást, amellyel az értelmiségiek akkor élnek, ha fel kíván
ják címkézni, ezzel előnyös vagy hátrányos módon bemutatva saját vagy el
lenfelük nézetét. Mindmáig széles körben alkalmazzák a „fasiszta” kifejezést 
minden olyan dologra, amely nem illik a domináns ideológiába, a vezető ér
telmiségnek kiadott gondolkodásmód keretei közé. Fasiszta szóval korántsem 
csak a fasisztákat jelölik. John Lukacs Demokrácia és populizmus című köny
vében  hangot  ad  ama megfigyelésének,  amely  értelmében  a  „fasiszta” ma
napság  legfőképp  a  balliberális  értelmiség  körében  felkapott  kifejezés,  és  a 
szélsőjobboldallal illetve a nacionalizmussal szembeni„túlérzékenységükben” 
eléggé felelőtlen módon használják fel, miközben érzékenységük a szélsősé
ges szocializmus  iránt teljességgel tompa [„A tegnapi bolsevikok (…) a mai 
»liberálisok« meg »szociális  érzékenyek«  jelmezében  tetszelegnek”… –  így 
kell  felülmúlni  az  egymás  számára  tűz  és  víz  ideológiákat…].  A  múlt  fel
hánytorgatása nem időszerű, mert nem időszerűvé tették. A sematizmus újabb, 
gyakran észlelhető megnyilvánulása ez. 

Tony Judt meglátása a francia marxista entellektüelekről helytálló: a mo
dern  diktatúrák  fontos  szerepet  róttak  az  írástudókra,  akik  a  ráció  nevében 
fellépő  zsarnokság  apologétáivá  és  megmagyarázóivá  váltak.  Sartre  kritikai 
érzékét, amely filozófiai észrevételeit jellemezte, valamint józan eszét, amely
lyel el kellett volna gondolkodnia az események  természetét  illetően,  teljes
séggel eltompította az őt ért kommunista propaganda. 

Korunk nagy problémája a sematikus gondolkodás. Az értelmiség legfő

képpen azért esik a hübrisz csapdájába, mert átveszi a kevésbé tájékozott, ke
vésbé  művelt,  vagy  csupán  politikailag  megfontolt,  akár  populizmusnak  is 
nevezhető sematizmust, amely során a valóság milliónyi színárnyalata fekete
fehérré szegényül, és a világ bonyolult dolgai látványosan egyszerűbbé deg
radálódnak. A sematikus gondolkodás tetten érhető az élet minden területén, 
így a politikai közgondolkodásban is. Az értelmiség, engedve a sematizmus
nak, beépíti saját tevékenységébe, és mintegy felerősítve azt elhiteti a nálánál 
kevésbé okosnak mondott  tömegekkel, hogy amit ő képvisel, az  köszönővi
szonyban áll a valósággal. Egy értelmiségivel szemben ez megbocsáthatatlan, 
és sokkal nagyobb bűnt követ el, mint az ugyanabban a sémában gondolkodó 
átlagember:  szakmai  tekintélye mögé bújva  gyakorolja  intellektuális doktrí
náját, és mint tanult, szélesebb látókörrel és kritikai érzékkel rendelkező szak
emberre, ha nem is néz fel, de ráhagyatkozik a tömeg. 

Ragyogóan  írja  le  a  háborút  követő  évtizedek  francia  közéletipolitikai 
sematizmusát Jean Sévillia. A tertium non datur nemcsak a klasszikus logika, 
hanem a totalitarizmus ideológiáinak is alapelvéül szolgált: „A háború után a 
kommunisták  egymással  versenyezve  használják  újra  az  antifasiszta  temati
kát. A kommunizmus testesíti meg az abszolút jót, a nácizmus pedig az abszo
lút  rosszat.  Ez  a  nómenklatúra  (…)  arra  törekszik,  hogy  összekapcsolja  az 
elnyomás kettős működését: az egyik  a vonzerőre  épít, a másik a  taszításra. 
Az első mozzanatnak pozitív üzenete van: a baloldalon azok, akik a »munkás
osztályt« akarják szolgálni, a kommunistákat (a Jót) kell követniük. A máso
dik összefüggés már negatív üzenetet hordoz: a jobboldal ellenségeskedése a 
Jóval  (a kommunizmussal) magától értetődő cinkosságról árulkodik a Rosz
szal (nácizmus). A liberális és a nemzeti jobboldal tettestársak az antikommu
nizmusban; a nemzeti jobboldal valójában fasiszta; márpedig a fasiszta para
digma a nácizmussal egyenlő. Tehát egy liberális elcsúszhat a fasizmus  felé, 
hiszen az antikommunizmushoz vezet.”  

A sematizmusokban való gondolkodást tipikusan a különböző ideológiák 
ösztönzik. Függetlenül attól, hogy a kommunizmus, a fasizmus vagy a libera
lizmus  ideológiájáról  van  szó,  jellegéből  fakadóan  végletekig  leegyszerűsí
tett, mindenki számára könnyen megérthető fogalmi rendszerrel operál. Ösz
szekapcsol össze nem  tartozó  fogalmakat, miközben másokat a divide et im
pera szellemiségében szétválaszt. Claude Bourdet egyenlőségjelet tett a nép
irtás és a bérmunka, vagy a koncepciós perek és a liberalizmus fogyatékossá
gai közé; míg a kapitalizmust lehetett szidni egyértelmű kudarcai miatt, addig 
a kommunizmus baklövéseit feltétlenül meg kellett bocsátani. A francia bal
oldali  értelmiség Sartretal  egyetemben  élesen  bírálták  demokráciájuk min
den hibáját,  csak azt  felejtették el, hogy hibák a Szovjetunióban  is  vannak, 
mégpedig a végletekig  felerősítve. Az eredmény mindkét esetben  felér Isten 
játszásával: a világ újrateremtése, amellyel ezentúl minden dolgot úgy lehet 
fogalmilag megragadni, hogy az leboruljon a lábunk előtt. 

Hayek  szerint  nem véletlen,  hogy  az  ideológiák  tervezőinek  sorai  közt 
nagy számban technikai szakemberek szerepelnek. Hajlamainkat és céljainkat 
tekintve mindannyian egy kicsit  szakemberek vagyunk. Nem tudjuk  tétlenül 
nézni,  hogy  olyan  dolgokat  hagyjunk  befejezetlenül,  amelyekről  mindenki 
tudja, hogy kívánatosak és elérhetőek. De a szakemberek azon  idealizmusa, 
hogy saját területével kapcsolatos ambícióit a valóságban is megvalósítsa, kö
zel áll a fanatizmushoz. Sok technikus tisztában van azzal, hogy álmait csak 
tervezéssel valósíthatja meg a társadalomban,  így aztán valamennyien  terve
zést akarnak, sőt, a tervezés dühös követelése a frusztrált idealista neheztelé
séből fakad. „[A totalitárius] kurzus útját előkészítő legtöbb művet (…) őszin
te  idealisták,  gyakran  jelentős  szellemi  erővel  rendelkező  emberek  írták… 
Olyanfajta  emberekkel  találkozva, akik arról beszélnek, hogy »nagyléptékű« 
eszméket kell a »kisléptékű« eszmékkel szembeállítani (…), fokozatosan meg
tanuljuk  azt,  hogy  ami  első  pillantásra  hamisítatlan  zagyvaságnak  tűnik,  az 
valójában ugyanannak az intellektuális alapállásnak [t. i. a kollektivizmusnak 
– S. G.] a jele…”  

A  kollektivista  diktatúra  semmibe  veszi  az  individuumot:  önkényesen 
kialakított csoportokba, osztályokba (lásd: burzsoázia, proletariátus) rendezi, 
kollektivizálja  azzal,  hogy  csoportgondolkodást  kényszerít  rá.  E  diktatúrák 
számos  hasonlóságot  mutatnak  a  katonai  szervezetekkel.  Itt  nem  csak  arra 
gondolok, hogy egy totalitárius állam valahogy mindig a háborús szervezke
dés állapotában van; sokkal  súlyosabb az, hogy a kijelölt cél érdekében bár
mit képes feláldozni. Nem számít, hány emberéleten kell átgázolni, nem szá
mít, mibe kerül: a kollektivizmus számára semmi sem jelent túl nagy árat. A 
„kommunizmus erkölcse” oximoron mindazoknak, akik elvetik ezt az ideoló
giát; éles ellentét  feszül ugyanis a nemtotalitárius  (liberális vagy konzerva
tív) erkölcsiség és a totalitáriusé között. Ami a zsarnokság számára erkölcste
len, az a „polgári” világban erkölcsös. A kommunizmusban a kanti imperatí
vusz, amely arra szólít fel, hogy cselekvéseink során az emberekre ne eszköz
ként, hanem célként tekintsünk, elvetendő, hiszen szemrebbenés nélkül beál
doztak mindent a cél érdekében. (folyt. köv.) 

SOMOGYI GÁBOR 
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HÓDI PÉTER 

Márton napi vigasságok: november 19Márton napi vigasságok: november 19Márton napi vigasságok: november 19Márton napi vigasságok: november 19----én (szombaton)én (szombaton)én (szombaton)én (szombaton)    
Libavacsorával, zenével, tánccal a Szélmalom Vendéglőben.Libavacsorával, zenével, tánccal a Szélmalom Vendéglőben.Libavacsorával, zenével, tánccal a Szélmalom Vendéglőben.Libavacsorával, zenével, tánccal a Szélmalom Vendéglőben.    

Belépő: 2800 Ft. Asztalfoglalás: 70/3235Belépő: 2800 Ft. Asztalfoglalás: 70/3235Belépő: 2800 Ft. Asztalfoglalás: 70/3235Belépő: 2800 Ft. Asztalfoglalás: 70/3235----035035035035    

Holistic Pulsing 
„Masszázs a léleknek” 

– Mi is az a Holistic Pulsing? 
A  HP  egy  alternatív  kezelési  módszer,  ki

egészítő  és  támogató  terápia,  mely  az  egész  em
bert kezeli. 

Ausztrál  őslakosságtól  származik,  Európában 
régóta, nálunk 8 éve alkalmazzák. 

Gyengéd, mégis intenzív  testorientált  lazítá
si technika. 

– Hogyan működik? 
A ringató,  lágy pulzáló masszázs olyan nyu

godt, ellazult állapotba hozza a kezelt személyt 
(BABA), mintha az anyaméhben ringatózna. 

Az  egész  test  a  szívveréshez  hasonló  ütemű 
rezgésbe jön, a fejtetőtől a lábujjakig. 

– Miért ajánlja? 
Minden lelki  sérelmünk  egy idő után fizikai 

testünket betegíti meg. Ez tény! 
Ezek feszültségben, ingerlékenységben, fájda

lomban és végül  szervi betegségben nyilvánulnak 
meg.  

A  kezelés  során  a  BABA  feszültségei,  gör
csösségei  és  indulatai  oldódnak,  felszínre  tör
nek, anélkül, hogy beszélnie kellene róla. Az oldó
dás jelei egyéniek. 

– Kinek ajánlja? 
A HP terápia azoknak ajánlott, akik túlterhel

tek,  mindennapi  erős  stressznek  vannak  kitéve, 
nem  lokalizálható,  lelki  eredetű  panaszaik  van
nak, vagy egyszerűen nem tudják, miért érzik rosz
szul magukat. A módszer segít a megelőzésben is. 

– Milyen esetekben alkalmazható? 
Jó eredménnyel alkalmazható: 
– félelmek és szorongások oldásában, 
– pánikbetegség, a  depresszió gyógyításában, 

mint kisegítő terápia, 
– tragédia és trauma feldolgozásában, 
– műtétek, korházi kezelések után a felépülés

ben 
– krónikus degeneratív betegségekben szenve

dők gyógyulását támogatja, 

– továbbá kimerültség, alvászavar, kényszeres 
pótcselekvés. 

 
A  „lélekmasszázs”  korhatár  nélkül  alkalmaz

ható,  sőt terhes kismamák számára jótékonyan hat 
az ellazulást  segítő,  stresszoldó, nyugalmat  fenn
tartó pulzáló masszázs. 

A  kezelés  kényelmes  ruhában,  háton,  hason 
vagy oldalt fekvésben történik. 

Érdeklődjön bátran: kpjudit71@citromail.hu 
Mobil: 06 30  817 36 33 
Kezelések: Szeged, Móra és István utca, vala

mint Makó. 
KISPÉTER JUDIT 

gyógymasszőr 
HP terapeuta 

A jógaoktató 
(FOLYTATÁS A 8. OLDA(FOLYTATÁS A 8. OLDA(FOLYTATÁS A 8. OLDA(FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

 
Van egy másik kedvenc módszerem is, a Kro

nobiológiai személyiségtipológia. A születési idő 
alapján egy rövid számítással megtudhatjuk, ki, mi
lyen energiákkal  született  fizikai, érzelmi és  szel
lemi szinten. Ha valaki kevésbé  terhelhető  fizikai 
szinten, de megtanulja a környezet elvárásai alap
ján másképp „működtetni” magát, ez hosszú távon 
megbetegíti. Mindenki akkor tudja a legtöbbet, leg
jobban  kihozni  magából,  ha  saját  természete  sze
rint  él.  A  Kronobiológia  segíti  a  szülőket  abban, 
hogy gyereküket  jobban értsék,  és helyes  irányba 
tereljék, a párokat abban, hogy egymást megismer
ve, szeressék és fogadják egymást. 

–  Mennyire  ellenkeznek  ezek  a  módszerek  a 
keresztény hittel? 

– Véleményem szerint semmiképp nem ellen
keznek.  Segítik,  vagy  ha  úgy  tetszik,  kiegészítik 
egymást. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS----    

FELVÉTELFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTEL::::    
06 20/47006 20/47006 20/47006 20/470––––6587658765876587    
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Novemberi kínálatunk 
 Egységár Egységár 

Baromfi párizsi (Alföld) 439,- 439,- /kg Fehér kenyér 1kg (Favorit) 239,- 239,-/kg 
Balaton mártott ostya 30g több íz 69,- 2300,- /kg Vizes zsemle, tejes kifli 15,- 15,-/db 
Arany Ági tej poly 2,8% 1/1 magyar 189,- 189,- /L Csirkemáj szív nélkül fagy. 500g (Perdix) 239,- 478,-/kg 
Surjány lecsókolbász 589,- 589,- /kg Reál 4 tojásos tészta 500g Szarvacska 199,- 398,-/kg 
Maggi Újházy tyúkhúsleves 65g 239,- 3677,- /kg Aquafresh fogkrém 75ml+50ml 299,- 2392,-/L 
Mecom füstölt kolbász csemege, csípős 1029,- 1029,-/kg Grof en Kron sör dobozos 0,5 l 129,- 258,- /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. november 1-30-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

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 
– Férfi kötöttáru hazai készítőktől 

– Rövidáruk: 
zipzárak, gombok, tűk, cérnák, 

cipőfűzők, csipkék 
– Kötőfonalak széles választéka 

 

Dorozsmai út–Vadliba u. sarkán divatáru 
üzletünkben várjuk szeretettel 

Kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva: H-P: 8–18 óráig, 

Szo.: 8–12 óráig 
Tel.: 30/811-0881. 

MASSZÁZS 
* Gyógymasszázs 

* Talpmasszázs * Köpölyözés 
* „Lélekmasszázs” 

HP terápiás stresszoldás 
Próbálja ki most féláron! 

 
Érdeklődjön: Kispéter Judit 
kpjudit71@citromail.hu gyógymasszőr 
06 30 817-3633 HP terapeuta 

INGYENES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
IDŐS EMBEREKNEK! 

Tel.: 06 30/33 81 406 

A Vásártéri Húsbolt 
2011-ben is elérhető! 

Rózsa Meat Bt. 
Tel.: 06 30 488-0254 

NOVEMBER A VADLIBÁBANNOVEMBER A VADLIBÁBANNOVEMBER A VADLIBÁBANNOVEMBER A VADLIBÁBAN    
    

– Novemberi liba, kacsa hetekNovemberi liba, kacsa hetekNovemberi liba, kacsa hetekNovemberi liba, kacsa hetek 
(Egész hónapban választhatók az étlapról) 
– November 26November 26November 26November 26----án án án án „Márton napi mulatság„Márton napi mulatság„Márton napi mulatság„Márton napi mulatság” 
Borkóstolás (Újvári és Zádori Pincészet), 
zene, tánc, korlátlan étel– és ital-
fogyasztás 5500 Ft/fő 

AsztalfoglalásAsztalfoglalásAsztalfoglalásAsztalfoglalás: 
460-337-es telefonszámon. 

– Szilveszteri buli most először!!!Szilveszteri buli most először!!!Szilveszteri buli most először!!!Szilveszteri buli most először!!!    

A szőke nőt megállítja a rendőr. 
– Kérem a nevét! – mondja a rendőr. 
– A nevemet? És akkor engem holnaptól hogy 

fognak hívni? 
 
– Doktor úr, úgy érzem, hogy engem semmibe 

vesznek – mondja a beteg a pszichiáternek. 
– Nagyszerű. Kérem a következőt.  
 
–  Doktor  úr,  az  a  nagy  bajom,  hogy  engem 

senki nem vesz komolyan! – panaszkodik egy férfi 
a pszichiáternél. 

– Na ne vicceljen!  
 
A rendőr vizsgázik: 
– Hogy indul a négyütemű motor? – kérdezi a 

vizsgáztató. 
– Brr, brr.  
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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    
 

Overálok, bélelt 
nadrágok, télikabátok, 
sapkák, kesztyűk, 
valamint csizmák és 
bakancsok kaphatók! 

 

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 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

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 

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. 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

Kelet Varázsa Ajándéküzletünkben 
idén először karácsonyi sorsolást tartunk. 

Aki 2011 Ft feletti értékben vásárol, 
sorsjegyet kap! 

Sorsolás: december 22-én 15 órakor. 

Vevőkedvezmények: 

2000 Ft feletti vásárlás esetén 

10% kedvezmény! 
Párnaakció: 2200 Ft helyett 1500 Ft-tól 

További ajánlatunk: 

– Táskák, pénztárcák 

– Ajándéktárgyak 

Készüljünk együtt a karácsonyra! 
Marika és Adrienn 

Méry Vegyi-Diszkont 
(Adél köz 1.) 

Hagyományokhoz híven idén is lesz 
Karácsonyi sorsolás! 

Aki 2011 Ft feletti értékben vásárol, 
sorsjegyet kap! 

Sorsolás: december 23-án 15 órakor. 
További kínálatok: 

– AVON rendelhető, tanácsadással 
– Karácsonyi csomagok 
– Illatgyertyák, olajok 

Játékok és még sok egyéb újdonsággal 
várom régi és új vevőimet 

Marika 
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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 
1 éves fennállásunk1 éves fennállásunk1 éves fennállásunk1 éves fennállásunk    

alkalmából köszönjük minden alkalmából köszönjük minden alkalmából köszönjük minden alkalmából köszönjük minden 

vásárlónknak a bizalmat!vásárlónknak a bizalmat!vásárlónknak a bizalmat!vásárlónknak a bizalmat!    
 

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! 

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 

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    
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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 acryl díszítéssel 3000 Ft-tól 
– Pedikűr: 1600 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.markasbutik.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    

Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik!Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik!Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik!Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik!    
    

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 

Váltson 
SIGNAL kötelező gépjármű-felelősség 

biztosításra! Sokféle kedvezménnyel! 
 

Kedvezményre jogosít ha,  
– 14 éven aluli gyermeke van  

– Takarékszövetkezeti 
folyószámláról fizeti biztosítási díját, 

– Mobilszámát megadja,  

– Közszolgálati dolgozó,  

– CASCO biztosítást is a Signal 

biztosítónál köt,  

– Nyugdíjas,  
– Mozgáskorlátozott,  

– Lakásbiztosítása van,  

– Van másik SIGNAL biztosítása 
 

Érdeklődjön ITT! 
PILLÉR Takarékszövetkezetben 
Kiskundorozsmai kirendeltsége 

Szeged, Dorozsmai út 196. 

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 

PURINA TAKARMÁNYBOLT (Adél köz 1.) 
Kínálatunkból: megérkezett Bio brikett 15kg/zsák 

és zsákos szén 30kg/zsák 
Kiszállítás igény szerint megoldható! Tel.: 30/445-71-25 

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! 

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. 


