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Havi gondolat
„A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő 

temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.”
Márai Sándor

József Attila

Hazám Hazám Hazám
1
Az éjjel hazafelé mentem,
éreztem, bársony nesz inog,
a szellőzködő, lágy melegben
tapsikolnak a jázminok,

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem
s háltak az uccán. Rám csapott,
amiből eszméltem, nyelvem
származik s táplálkozni fog,

a közösség, amely e részeg
ölbecsaló anyatermészet
férfitársaként él, komor

munkahelyeken káromkodva,
vagy itt töpreng az éj nagy odva
mélyén: a nemzeti nyomor.

2
Ezernyi fajta népbetegség,
szapora csecsemőhalál,
árvaság, korai öregség,
elmebaj, egyke és sivár

bűn, öngyilkosság, lelki restség,
mely, hitetlen, csodára vár,
nem elegendő, hogy kitessék:
föl kéne szabadulni már!

S a hozzáértő dolgozó
nép gyülekezetében
hányni-vetni meg száz bajunk.

Az erőszak bűvöletében
mint bánja sor törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk!

3
A földesúr, akinek sérvig
emeltek tönköt, gabonát,
csákányosokkal puszta tért nyit,
szétveret falut és tanyát.

S a gondra bátor, okos férfit,
ki védte menthetlen honát,
mint állatot terelni értik,
hogy válasszon bölcs honatyát.

Cicáznak a szép csendőrtollak,
mosolyognak és szavatolnak,
megírják, ki lesz a követ,

hisz „nyiltan” dönt, ki ezer éve
magával kötve mint a kéve,
sunyít vagy parancsot követ.

(Folytatás a 3. oldalon)

Egyévesek az új stációk
A búcsúi szentmisét Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök celebrálta. Cikkünk a 3. oldalon olvasható.
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Köszönetek
A Kiskundorozsmai Bölcsőde dolgo-

zói és gyermekei nevében ezúton szeret-
ném megköszönni az intézmény anyagi 
támogatását Mihálffy Béla képviselő úrnak, 
Kosik Dénes Pál képviselő úrnak, illetve a 
Best-Gáz Kft-nek.

Köszönettel:
Seprenyi dóra

bölcsődevezető

Ezúton szeretne egy Olvasónk kö-
szönetet mondani minden segítőjének, 
akik közreműködésének köszönhetően 
be tudott jutni Brassói utcai otthonába.

Közérdekű közlemény
Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) 
bekezdése alapján Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel Szeged város 
területén 2013. október 31-ig a Szeged 
város közigazgatási területén tartott ebek 
vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, 
hogy a formanyomtatvány beszerzése az 
ebtulajdonos / ebtartó kötelessége. Több 
eb esetén ebenként külön bejelentőlapot 
kell kitölteni. 

A formanyomtatvány beszerezhető 
2013. október 31-ig folyamatosan a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain 
(Szeged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár 
u. 1. Adóiroda Ügyfélszolgálat I. emelet), ki-
rendeltségein (kiskundorozsmai: Szeged, 
Negyvennyolcas u. 12; Szőregi: Szeged, 

Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfoglalás u. 
73.), továbbá letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.szegedvaros.hu).

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyom-
tatványt kötelesek teljes körűen kitölteni 
és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz 
legkésőbb 2013. október 31-ig a Polgár-
mesteri Hivatalhoz az ügyfélszolgálatokon, 
kirendeltségeken történő személyes 
leadással, vagy postai úton az Igazgatási 
és Építési Irodának címezve (6720 Szeged, 
Széchenyi tér 11.) visszajuttatni.

Felhívom figyelmüket, hogy az 
ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra 
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének teljesítését a Polgármesteri Hivatal 
ellenőrzi, és nem teljesítés esetén állatvé-
delmi bírság kiszabását kezdeményezi az 
állatvédelmi hatóságnál.

dr. MózeS ervin
Szeged Megyei Jogú Város 

Címzetes Főjegyzője

Októberi számunk lapindítója 
2013. október 14-én, hétfőn lesz 
16 órától. 

Toldozás-foltozás

A Dorozsmai út kezelője úgy gondolta, kijavít néhány kisebb-nagyobb kátyút és 
gödröt az úttest szegedi irányú, Zsilip és Fonógyári út közti szakaszán. Semmi haszna 
nem volt. Köszönet érte, hogy a környezetével közel sem egyszintbe sikerült toldozga-
tás-foldozgatás hatására az út továbbra is kritikán aluli és járhatatlan.
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Egyévesek az új stációk

Szeptember 15-én a dorozsmai Hősök liget-
ben búcsút tartottak az egy éve átadott új stá-
ciók évfordulójának alkalmából.

A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt fogadalmi 
kápolnánál Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök 
és Gordos Ferdinánd plébános atya hálaadó búcsúi szent-
misét mutattak be.

„Boldogok azok, akik az Úrhoz fordulnak segítségért, 
mert erős hittel minden akadály leküzdhető” – mondta 
a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére rendezett kisbúcsúi 
misén Gyulay Endre nyugalmazott püspök. Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, hogy lélek-
emelő a rendezvény, amely méltó a stációk szellemiségéhez.

A fogadalmi kápolnában egy oltár áll a hétfájdalmú  
Szűzanya szobrával (Piéta). A fájdalas anyát az életét vé-
gigkísérő szenvedések alapján mondják hétfájdalmúnak. 
Az első fájdalom  az anyát fia körülmetélésekor érhette. 
A második menekülés Egyiptomba. A harmadik, amikor 
Jézust 12 éves korában magukkal vitték Jeruzsálembe 

és visszaútnál nem találták, visszamenve Jeruzsálembe 
a templomban találták meg. Amikor szülei felelősségre 
vonták, így válaszolt: „Miért kerestetek? Hát nem tudtá-
tok, hogy Atyám dolgában kell lennem?” (Nem értették 
akkor még szavait.) A negyedik fájdalom: találkozás a 
kereszthordozó Jézussal. Ötödik: tőrszúrás a Szűzanya 
szívébe a megfeszítéskor. A hatodik: levétel a keresztről 
és a hetedik: a sírba tétel az idevonatkozó írások szerint.

Mária szeretetből osztozott fia szenvedésében. Vé-
gigkísérte szenvedését, és részt vállalt áldozatában. A 
Szűzanya szenvedései jutalmául a mennybe felvétetett. 
(A földön eltemetve, nincs síremléke sem.)

A tavalyi stációfelújítás után sem állt meg a liget rend-
betétele. Az elkorhadt, kiszáradt fák kivágásával, járdák 
építésével, térfigyelő kamera felszerelésével, a kápolna 

kifestésével folytatódott a munka. A támogatók listája 
kiegészült a stáció képek öntőinek neveivel (Kiss Péter, 
Bakó Ferenc, Rácz Tibor, Laukó Péter), mert ők is Dorozs-
máért, társadalmi munkában végezték munkájukat. A 
faültetők nevei is táblára kerültek, amely a kápolnában 
lett elhelyezve. A sok-sok jóakaratú dorozsmai lakos 
munkájának köszönhetően eljuthatunk odáig, hogy 
a település nemcsak a szélmalmáról, hanem a ligetben 
található keresztútjáról is híres lesz. A művelődési ház 
idén már a majális rendezvényét is ott tartotta, amely 
felidézte a dicső múlt hangulatát, ezzel is bekapcsolva 
Dorozsma vérkeringésébe a ligetet.

Az istentisztelet befejeztével a Baba-mama Klub 
kaláccsal és ásványvízzel vendégelte meg a kilátogatókat.

H. G., T. L.

Elismerés Simon Ferencnek
Simon Ferencről, a Dorozsma-szülte festőművészről 

nem lehet eleget beszélni. Munkásságával eddig is sok-
szor felhívta magára a figyelmet. Ezúttal egy olyan rangos 
szakmai kitüntetésben részesült, amely méltán megilleti.

„A Vadászati Kulturális Egyesület 2013-ban hagyo-
mányteremtő szándékkal művészeti díjat alapított, me-
lyet minden évben egy olyan alkotónak ítélnek oda, aki 
életvitelével, művészi munkásságával tovább öregbíti a 
magyar vadászati kultúra hírnevét.” – szól a közlemény. 
Simon Ferenc valóban nagyon régóta foglalkozik vadá-
szati tárgyú festmények alkotásával, s ezzel a munkás-
ságával, természetszeretetével beilleszkedett a magyar 
vadásztársadalom, s az általuk képviselt természet-
szerető eszmei gondolatokat képviselők táborába. Az 
Egyesület célja az volt, hogy emléket állítsanak Balogh 
Péter grafikusművész munkásságának, a képzőművészet 
kiemelkedő, fájón hamar elhunyt alakjának. Ennek alap-
ján „Vadászalkotók – alkotó vadászok” címmel országos 
pályázatot írtak ki, és a 37 pályázótól beérkező 85 pá-
lyamunkát nem kisebb ítészek bírálták el, mint Prof. Dr. 
Farkas Ádám szobrászművész, a Képzőművészeti Egye-

tem korábbi rektora, emeritus professzora, Munkácsy 
Mihály-díjas, Prima Primissima-díjas Érdemes Művész, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja; Kéri Ádám egyete-
mi tanár, a Képzőművészeti Egyetem festő tanszékének 
vezetője, Munkácsy Mihály-díjas festő- és szobrászmű-
vész; Gyulai Líviusz, a Magyar Érdemrend tiszti kereszt-
jével kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas 
grafikusművész, Érdemes Művész; Szunyoghy András, a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett, 
Mednyánszky-díjas grafikusművész, a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja; Aknay János, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Munkácsy Mi-
hály Díjas és Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületének elnöke.

Nagy dicsősége Kiskundorozsmának és még nagyobb 
öröme ez az alkotónak, hiszen az alapítók által létreho-
zott kitüntetést, illetve Balogh Péter-díjat elsőként és első 
helyezettként Simon Ferenc kapta „Diána” és „Megpisz-
kolta” című vadászati témájú festménye elismeréséért a 
szeptember 14-én, Keszthelyen tartott értékelésen.

T. Gy.

József Attila

Hazám Hazám Hazám
4
Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Szíve szorult, rezgett a lába,
acsargó habon tovatűnt,
emlékezően és okádva,
mint aki borba fojt be bűnt.

Volt, aki úgy véölte, kolomp szól
s társa, ki tudta, ily bolondtól
pénzt eztán se lát a család.

Multunk mind össze van torlódva
s mint szorongó kivándorlókra,
ránk is úgy vár az új világ.

5
A munkásnak nem több a bére,
mint amit maga kicsikart,
levesre telik és kenyérre
s fröccsre, hogy csináljon ricsajt.

Az ország nem kérdi, mivégre
engedik meggyűlni a bajt
s mért nem a munkás védelmére
gyámolítják a gyáripart.

Szövőlány cukros ételekről
álmodik, nem tud kartelekről.
S ha szombaton kezébe nyomják

a pénzt s a büntetést levonják:
kuncog a krajcár: ennyiért
dolgoztál, nem épp semmiért.

6
Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.

Nem adna jogot a parasztnak,
ki rág a paraszt kenyerén
s a summás sárgul, mint az asztag,
de követelni nem serény.

Ezer esztendő távolából,
hátán kis batyuval, kilábol
a népségből a nép fia.

Hol lehet altiszt, azt kutatja,
holott a sírt, hol nyugszik atyja,
kellene megbotoznia.

7
S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad –
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve
láncon – nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok – szólj ügyészedre,
ki ne tépje a tollamat!

Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,

hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót – nekem
add meg boldogabb énekem!
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Roma tanoda indul

Akik sűrűbben járnak a Negyvennyolcas utcá-
ban, észrevehették már a Szélmalom Vendéglő 
mellett, az egykori kultúrház átalakítási munká-
latait. Az utcára nyíló nagy terem igen jelentős 
funkciót kap, amely rendeltetésével – egy roma 
tanoda létesítésével – régi szükségletet próbál 
kielégíteni. A szeptember 11-én elindult kísér-
leti program első napján a köszöntő elmondása 
után kérdeztem Nagy Mihályt, a Szegedi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a tanoda 
funkciójáról.

– Mi a célja, rendeltetése a tanodának?
– Elsősorban a cigány gyerekek tanulása során mu-

tatkozó hiányosságok pótlása, azon tantárgyakból, ame-
lyeket a „rendes” iskolaszerű oktatás során valamilyen 
okok miatt nem tudtak teljesen elsajátítani. Ezt a peda-
gógusok a rendelkezésre álló tanterv és óraszám keretein 
belül nem képesek pótolni, vagy ez a munka az adott 
tanóra keretein belül nem elégséges a lemaradt gyerekek 
felzárkóztatására, mivel ez hátráltatná az óra menetét, a 
tananyag átadásának ütemét. Ez a hely azonban alkal-
mas arra, hogy felzárkóztassa a gyerekeket. 

– Milyen foglalkozások zajlanak majd itt?
– Az említetteken túl, nagy gondot fordítunk a gyere-

kek manuális készségének kialakítására, a meglévő kész-
ségek fejlesztésére, pl. kézműves, vagy zenei (gitár, billen-
tyűs hangszer, dob) foglalkozásokat, rajz, festés, virág és 
ékszerkészítés, plakáttervezés és még sorolhatnám. Ezek 
elsajátítására megfelelő végzettségű szaktanárok, vagy 
akár képzőművészek is bevonhatók, és már többen je-
lentkeztek nálunk. A tanoda célja tehát nemcsak tanítás, 
hanem nevelés is, amely segít a hátrányos, vagy teljesen 
hiányzó otthoni, családi szükségletek pótlásában, a kész-
ségek kialakításában, kompenzációt teremtenek. Szept-
embertől heti két alkalommal tartunk foglalkozásokat. 
Ezeken csak dorozsmai cigány gyerekek vesznek részt, 
legnagyobb részben – húsz fővel – az Árpa utcai kisisko-
lások, az elsőtől nyolcadik osztályig bezáróan.

– Ki irányítja, illetve ki finanszírozza a működést?

– Az irányítást Bácsi János, a Juhász Gyula Általános 
Iskola igazgatója, a Tanárképző Főiskola tanára irányítja, 
a programokat is ő állítja össze. Az anyagi feltételeket 
Európai Uniós pályázaton nyert, közel 30 millió Ft-os ösz-
szegből tudjuk megteremteni.

– Mi van az azután következő, 14–17 éves, fiatal kor-
osztály – az úgynevezett „csellengők” – problematikájával? 
Talán azokkal is foglalkozni kellene, akiknek a „munka 
világába” való felkészítésre, vagy hasznos mindennapi te-
vékenységek elsajátítására volna szükségük?

– Jelenleg velük nem tudunk foglalkozni, ez a tanoda 
nem arra alapul.

– Megpróbáltam néhány jelenlévő pedagógussal is 
szót váltani a tanodában vállalt munkájukról, de vezetői 
engedély hiányában nem mertek nyilatkozni, s név nélkül 
is csak igen szűkszavúan.

– Fel vagyunk készülve a kompenzációra, a mo-
tiváció fenntartására. Feladatunk a hiányosságok pótlása, 
akár a tehetséggondozás, vagy meglévő képességek fej-
lesztésére, fokozására. Egyéni fejlesztési tervek készülnek 
majd, az általános iskolákban is tanított tárgyak – mate-
matika, fizika, történelem –, de akár a számítástechnika 
területén. A tanoda el van látva számítógépekkel, inter-
net hozzáféréssel. Néhány gyereknél otthon is van szá-
mítógép, amelyet azonban a villany kikapcsolása miatt 
nem használhatnak.

– Két végzős tanárképző főiskolai hallgató, Kiszel Krisz-
tina és Vass Erika is szerepel az oktatók körében. Tárgyaik: 
alsó tagozatos matek valamint magyar nyelv és irodalom.

– A részképességeikben sérült gyerekek problémá-
in való segítség a választott feladatunk. Akiket tanulási 
gondok sújtanak, pl. akadályozva vannak körülményeik 
miatt, vagy a tanulást hátráltató egyéb, pszichés gon-
dokkal – diszlexia, diszgráfia – tehát olvasási, írási za-
varokkal küzdenek. Észre kell venni azonban a szociális 
problémákat is.

– Mi az Önök motivációja?
– Szeretni kell a gyerekeket.

TóTH GyörGy

Sikeres volt a TE SZEDD

Önkéntes 
szemétszedési 

akció 
Dorozsmán
A TeSzedd! 2013-ban már harmadik alka-

lommal megrendezése kerülő, külföldi minta 
alapján szerveződő önkéntes akció. Célja, hogy 
összefogja azokat a lakosokat, aki tenni sze-
retnének azért, hogy tisztább környezetben 
éljenek, ezért egy napot arra szánnak, hogy 
megtisztítják lakóhelyüket és környékét a gaz-
dátlan szemétkupacoktól. A tiszta Magyaror-
szágért kormányzati felhívására a helyi polgár-
őrök is csatlakoztak a mozgalomhoz.

Szeptember 14-én, szombaton, esős időben zajlott az 
országos akció. A különböző hírportálok adatai alapján 
Csongrád megyében 33 találkozási ponton 360 önkén-
tes polgárőr és 1460 hozzájuk csatlakozó civil önkéntes 
szedett össze összesen 1890 zsák szemetet. Az önkénte-
sek száma országszerte elérte a százezer főt.

A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport (Polgárőr-
ség) 8 fővel a mintegy három hektárnyi területű Hősök 
ligetében szedett össze mintegy 20 zsák szemetet. Az 
akció jól előkészített volt: munkavédelmi oktatásban 
is részesültek, valamint védőkesztyűk és fóliazsákok is 
a rendelkezésükre álltak. A munkát és a szállítást előre 
koordinálták.

A polgárőrök mellett az egyházközség is képvisel-
tette magát a szemétgyűjtés során.

Jól jött a ligetben a takarítás, mert másnap szép 
napsütéses időben következett a fogadalmi kápolna 
búcsúja, amelyet a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére vé-
geztek.

Nagycsalád kályhát elfogadna.

Családapa vállal:
lakatos és hegesztő munkákat;
épület bontását az anyagáért;

bútorasztalos, kárpitos munkákat.

Tel.: 06 30/621-6254
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 temPlomi hangverseny a zene világ- 
naPJa alkalmáBól
A Király-König Péter Zeneiskola tanárainak és dorozsmai 
művészeknek hangversenye a dorozsmai római katolikus 
templomban.

Közreműködnek:
Dorozsmai művészek:
Atlasz Henrik ~ fuvola

Pócsai György ~ orgona
A Király-König Péter Zeneiskola tanárai:

Huszár Gergely ~ gitár
Sigmondné Erős Éva ~ zongora

Farkasné Papp Erika ~ cselló
Pécsiné Pánczél Mária ~ hegedű

és
Farkas Gellért ~ zongora

Időpontja: október 1-jén, délelőtt 10 órától

 Dorozsmai nyugDíJasok kÖszÖntése
az Ács Géza Sportcsarnokban az Idősek Világnapja alkalmából
Program:
Operettgála az Akropolisz Táncszínház műsora
Köszöntőt mondanak Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkor-
mányzati képviselők
Közreműködik a Dorozsmai Versmondók Köre
Időpontja: október 1-jén, kedden16.30-kor

 iv. Dorozsmai tÖkfesztivál
Október 11. péntek
10.30-tól: Tengeri Attila interaktív zenés, családi gyermek-
műsora
14-15 óráig Töklámpás- és szalmabábu-készítő verseny
15-16 óráig Ügyességi versenyek
16 órakor Eredményhirdetés
Este fél 7-kor a töklámpás faragó verseny eredményhirde-
tése utána felvonulás a töklámpákkal a művelődési háztól 
a templomkertig és vissza.
Tánczos Sándor gyümölcs- és zöldségfaragó bemutatója
Kísérő programok: kézműves-foglalkozások, ugrálóvár, 
kisvonat

Programok a művelődési házban
ProgramaJánló

Október 12. szombat
10 órától halászléfőző-verseny 8 fős csapatok részére
Az alapanyagot biztosítjuk!
Amit minden csapatnak hoznia kell: fűszer, olaj, paprika, 
hagyma, gázpalack, bogrács stb.
Jelentkezési határidő: 2013. október 7-ig a művelődési 
házban (463-112). Az alapanyagok átvétele 
október 11-én, pénteken 10 és 12 óra között történik!
13 órától zsűrizés (A Szeged Fish Kft. segítségével)
12-14 óráig Dorozsmai zenészek műsora
14 órától a Colorado Country Band koncertje
16 órától tökös ételek, italok, főzőverseny eredményhirdetése
Pavlicsek Csaba, olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüst-
érmes ételszobrász bemutatója

A fesztivál mind a két napján dísztök-kiállítás és vásár, 
tökfaragás, tökös ételek, kemencés kürtöskalács, vattacukor 
és egyéb édességek, bizsu árusítása! Dorozsmai óvodások 
és iskolások által készített tökkompozíciók kiállítása.

 Bontakozás – héJJas Dóra festmény- 
kiállítása
Megnyitja: Barta András képzőművész
Időpontja: október 18-án, pénteken 17 órakor
A kiállítás megtekinthető november 8-ig a művelődési ház 
nyitva tartási idejében.

 kézműves-foglalkozás
Időpontja: október 18-án, 17 órakor
Vezeti: Dudásné Siklósi Bernadett

 nemzeti megemlékezés és koszorúzás
Október 23-án, délelőtt 10 órakor
Ünnepi beszédet mond: Kosik Dénes önkormányzati 
képviselő
Műsor: Orczy István Általános Iskola tanulói

 vásár
Október 4-én 9-12-ig, 8-án 9-13 óráig, 17-én 9-15 óráig, 
24-én 9-11.30-ig és 30-án 9-11 óráig.

Faragó napi sokadalom
Több mint 50 bográcsban rotyogott a kakas-

pörkölt szeptember 7-én, az ötödik Faragó na-
pon. Idén közel 70 csapat adta le a programot 
szervező Petőfi Sándor Művelődési Háznak a 
nevezését, nem csupán a jó lakoma, hanem a 
legfinomabb pörkölt díjának elnyerése remé-
nyében.

Hatalmas mennyiségű kakast kellett a szervezőknek 
berendelniük, hogy biztosítani tudják az adagokat a pör-
költfőző csapatok részére. Összesen 54 bográcsos került 
a tűz fölé, hogy megfőjön benne a finom étek.

A főzés hosszú órái sem teltek unalommal. A gye-
rekeket arcfestés és bohóc várta, de nem maradt el a 
lufihajtogatás sem és a faragó téri pályán a labdajátékok-
ra is volt jelentkező.

Délután egy órától kezdett bele a zsűri a megfőtt 
ételek kóstolásába. A nagy felhozatal és a finomabbnál 
finomabb pörköltek igazán feladták a leckét. Mialatt a 
jelenlévő vendégsereg ebédelt, Lajkó Vili szolgáltatott 
muzsikát a „jó ebédhez szól a nóta” jegyében. Később 
az Ungi Bt. által kínált szabadtéri disco várta a mulatni 
vágyókat.

A kiadós ebédhez természetesen a desszert sem 
maradhatott el: vattacukor és vásárfia kanyarította mo-
solygósra a gyerekek arcát.

A Faragó napra kilátogató Mihálffy Béla képviselő 
elmondta, a néhány évvel ezelőtt indult családias ren-
dezvény mára kinőtte magát, hiszen a tér teljesen meg-
telt emberekkel, az előzetes regisztráció során 880 főt 
számoltak össze.

A mindenki által várt eredményhirdetésre délután 
négy órakor került sor. Hajdú Géza főszervező elmond-
ta, független zsűri véleményezte az elkészült ételeket, 
és roppant nehéz helyzetben volt, mert sok-sok finom 
pörkölt közül kellett a legjobb hármat kiválasztania. A 
nyertes egy 40 ezer forintos vásárlási utalvánnyal lett gaz-
dagabb. Első helyen Hégert Róbert csapata végzett, de 
dobogós lett az Alkony Nyugdíjas Klub Kendermagos 
Csipet-csapata és a Subasa-csapat is.

S. G.

A zsűri akcióban.

Mihálffy Béla gratulál a pörköltfőző-verseny első helyezett 
csapatának.
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olvasói levelek

Segítséget a 
rászorulóknak!

Hallottam, hogy sok olyan ember él itt, Dorozs-
mán, akinek nagy segítség lenne, ha valaki besegítene 
a háztartásban, bevásárolna, felíratná a gyógyszereit 
és kiváltaná azokat. Jó lenne, ha a Dorozsmai Családse-
gítő Ház tájékoztatná az embereket arról a lehetőségről, 
hogy ilyen segítséget hogyan tudnának igénybe venni. 
Nem minden esetben van lehetősége mindenkinek arra, 
hogy személyesen felkeresse a Családsegítőt tájékoztatá-
sért, az újságban is le lehetne közölni az elérhetőségüket, 
telefonszámukat, a nyitva tartási időt, és hogy milyen 
ügyekben lehet hozzájuk fordulni segítségért. Gon-
dolom, a mostani gazdasági helyzet a családsegítőket is 
érinti, így nem tudnak mindenkinek érdemben segíteni.

Korábban, még 2002-ben volt egy cikk az önkéntes 
szomszédságról, amelyben megfogalmazódott, hogy 
egyes helyeken milyen készségesek az emberek, és meg-
alakították a szomszédsági önkéntességet. Debrecen 
Csapókert városrészében például már 10 éve működik 
az önkéntesség, az emberi közösségek egyik alapjára 
építve, a lakóközösségre, szomszédságra. Az önkénte-
sek jelenleg a hódmezővásárhelyi és szentesi kistérség-
ben a legaktívabbak. Mindenki a saját személyiségének 
legmegfelelőbb tevékenységet végezheti, mindenfajta 
kényszer nélkül, az önkéntes centrum támogatásával. 
Van olyan önkéntes, aki az utcában lakó időseknek bevá-
sárol, receptet írat fel, vagy vált ki, valamint határozatok, 

hivatalos iratok értelmezésében, űrlapok kitöltésében 
segít, de van olyan is, aki falunapot, falukarácsonyt, kö-
zösségi programokat szervez, vagy aláírást gyűjt a kátyús 
utca megjavítása érdekében.

Itt, Dorozsmán is fel kellene ehhez a feladathoz nő-
ni a lakosság azon tagjainak, akik még segítséget tudnak 
nyújtani a rászorulóknak. Nem azt kellene nézni, hogy 
a szomszéd kertje zöldebb, a háza nagyobb, van autója, 
de honnan futja rá…  Sajnos, a mai emberek hajlamosak 
egymással inkább veszekedni, mint egymáson segíteni. 
De vannak olyanok is, akik ugyan még egészségügyi sé-
ta keretében is elmehetnének a boltba, gyógyszertárba, 
orvoshoz, de inkább rátelepszenek másokra és azokat 
zaklatják kiszolgálásuk érdekében. De találkoztam olyan 
emberrel is, aki szívességből, minden ellenszolgáltatás 
nélkül próbált segíteni, de nagy mértékű visszautasítás-
sal találta szemben magát. Bezzeg a bóvlikra rábeszélő 
előadásokon majdnem mindenki elhiszi, hogy az a ter-
mék, amelyet bemutatnak, a legjobb, a legolcsóbb, és 
közben nem néz utána senki, hogy máshol negyedáron 
is megvásárolható lenne.

Hát igen, ilyenek vagyunk, sokszor pont annak nem 
hiszünk, aki igazán önzetlenül, minden ellenszolgáltatás 
nélkül akar segíteni… másoknak meg hagyjuk, hogy si-
mán becsapjanak minket.

oné

a néP száJa

Ön jár-e a 
Sziksósfürdőbe 

fürödni?
szél rolanD: Régebben igen, majdnem naponta 

jártunk anyukámmal a Sziksósfürdőbe, de az utóbbi idő-
ben már nem, mert túl drága lett a belépőjegy. Idén az 
önkormányzati táborban voltam, és így sikerült elmen-
nem a fürdőbe is.

gÖmÖri éva: Igen, sokat jártunk Sziksósfürdőben, 
de az utóbbi időben nagyon ritkán megyünk, mivel a szín-
vonal kezd leromlani, és a belépőjegyek is megdrágultak. 
Régen volt vizibicikli, csónakázási lehetőség, de most csak 
az az egy medence van a csúszdával, meg a gyerekpancsoló 
és kész. Engem kimondottan idegesít, hogy a medencében 
kis halak úszkálnak és időnként a lábamat csipkedik. Nem 
tudom, miért nem akarnak egy kulturáltabb fürdőt építeni 
ide. Más városokban a helyi lakosoknak kedvezményt ad-
nak a fürdőbelépő árából, itt kedvezmény sincs.

ocskó ferencné: Mi korábban is csak ritkán vettük 
igénybe a Sziksósfürdő szolgáltatásait, de a jövőben sem 
igen kívánunk időt tölteni ott. Nagyon nem törődnek a 
fürdővel, a színvonalat sem kívánják emelni, pedig úgy 
hallottam, hogy van meleg termálkút fúrva, amit nem 
kívánnak tovább hasznosítani. Pedig a helyi lakosoknak 
nagy igényük lenne a színvonalasabb fürdő kialakításá-
ra. Számtalan más várost tudok felsorolni, ahol a fürdőt 
fejlesztették, és nem utolsó sorban a helyi lakosoknak 
kedvezményt adnak a fürdőbelépőből. Itt meg csak a 
belépőjegyek árát emelik, de a színvonalat nem.
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In memoriam Kormos Ferenc

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyv-
tárának nyári kiállítása az idén 100 éves Kor-
mos Ferencnek állított emléket.

A megrendezett kiállításról kérdeztem Farkas Lász-
lóné Évikét, a dorozsmai fiókkönyvtár vezetőjét.

– Minden évben van kiállításunk, az idén lenne 
100 éves Kormos Ferenc, ezért most az Ő emlékére szer-
veztünk egyet. Kormos Ferencnek van még két testvé-
re, akik még ma is élnek. Sajnos Ő már 2006 óta nincs 
közöttünk, de emléke örökre itt marad. Dorozsmai 
születésű asztalos, oktató, tűzoltó, nyugdíjas klub vezető, 
ki hogy ismerte Őt. Nyüzsgő társadalmi életet élt ifjúsá-
gától élete végéig. Éveinek utolsó szakaszában, amikor a 
Ruzsai Napsugár Idősek Otthonába költözött, még on-
nan is vissza-vissza jár Dorozsmára.

A kiállított tárgyak életének különböző korszakait 
mutatta be. A családi fotókon megismerhettük több ge-
nerációját a családnak. Az asztalos mester több művét is 
megcsodálhatták az érdeklődök. A kiállított tárgyakhoz 
megannyi emlék és történet fűződött, amelyet az érdek-
lődők, akik részt vettek a kiállítás megnyitóján, örömmel 
elevenítettek fel. A kiállítást Simon Ferenc festőművész, 
egykori tanítványa nyitotta meg.

A képeken bemutatták életének utolsó éveit, a Ru-
zsai Napsugár Idősek Otthonában. Az ott berendezett 
műhelyét, és az otthon kápolnájának oltárát, melyet Ő 
készített és feleségének kézimunkáját, mely az oltárt dí-
szíti.

Ezúton szeretném megköszönni a családnak, isme-
rősöknek, akik rendelkezésünkre bocsájtották a kiállítási 
tárgyakat.

– Köszönöm az interjút, és gratulálok a sikeres szer-
vezéshez!

oné

Közérdekű közbiztonsági 
tájékoztató!

VIGYÁZAT! Kiskundorozsmán is közérdekű ada-
kozásra való hivatkozással, jó célokat megjelölve pénzt 
gyűjtenek vidéki, ismeretlen emberek. Lehetnek tisz-
tességesek is, de a tapasztalatok szerint nagyszámban 
vannak köztük szélhámosok is. Legyünk óvatosak, 
mert egy fénymásolt egyesületi, alapítványi irat, igazo-
lás semmit sem bizonyít. Dorozsmán működik közel 
20 alapítvány, egyesület, amelyek jó célokat szolgálnak, 
ezek tevékenysége átlátható, lehetőleg ezeket támo-
gassuk.

A Dorozsmai ABC üzlet előtt rendszeresen meg-
jelenik egy kb. 180 cm magas, jól öltözött fiatal ember, 
aki a süketnémát játssza. Kis kártyákat osztogat, ame-
lyen adományt kéreget. Vigyázzunk vele, mert nem 
néma! Egy hölgy arról tájékoztatta a polgárőrséget, 
hogy pénzt vett ki az automatából, és ez a fiatalember 
le akarta lesni a kártya számát, majd vitába keveredtek, 
tehát tud beszélni. Szélhámos? Csaló! Ha meglátjuk 
kéregetni, hívjuk a rendőrséget a 107-es számot és kér-
jünk azonnali intézkedést!

A templom bejáratánál vasárnaponként szájken-
dőben kéregető fiatal ember a Rókusi templomban, 
mialatt kimentek áldozni a hívők, addig egy táskát 
ellopott évekkel ezelőtt. E sorok írójának is több ezer 
forinttal tartozik, legyünk vele óvatosak, nagyon jó a 
rábeszélő képessége.

Tűzifát csak ismert vagy ajánlott, megbízható szál-
lítótól vegyünk, mert az idegenek egy része olcsón kí-
nálja, és vagy a mérésnél, vagy a fizetésnél fog becsapni 
bennünket.

Kérés a lakosság felé: segítsük a postai kézbesí-
tők, újság- és szórólapkihordók munkáját azzal, hogy 
rendben tartjuk házunk előtt a járda űrszelvényét. Ne 
lógjanak be díszfa- és gyümölcsfaágak, termések. Az 
illetékesek szerint a kertes ház, társasház járdájának a 
rendben tartsa a háztulajdonosok kötelessége. Ne 

ültessünk oda fákat, melyek ágai belógnak a járda 
űrszelvényébe, vagy gallyazzuk rendszeresen. Esős idő-
ben helyenként nehéz a járdán, főleg éjjel közlekedni. 
Az egyik újságkihordónak 50 ezer forintos kára kelet-
kezett, mert a szemüvegét verte le az ág hajnalban, 
amikor kézbesített.

Kérjük az önkormányzat illetékeseit, hogy szerezze-
nek érvényt az idevonatkozó rendeletek betartásának. 
Ellenőrizzék, figyelmeztessenek, büntessenek, vagy 
közmunkásokkal végeztessék el a járdák, fordulók galy-
lyazását, közlekedési űrszelvények biztosítását, hogy az 
útkereszteződésekben a belátást a zöld növényzet ne 
akadályozza.

A bűncselekmények áldozatai számára törvényi 
előírás szerint áldozatsegítő szolgálat működik. A köz-
vetett vagy közvetlen áldozatok sérelmei tekinthetők 
testi vagy lelki sérülésnek (súlyos félelem, szorongás), 
érzelmi megrázkódtatásnak (trauma, pszichés zavar), 
valamint olyan vagyoni kárnak, amely a bűncselek-
ménnyel ok-okozati összefüggésben áll.

Az áldozatsegítő jogi érdekképviseletét, anyagi 
kárenyhítést (pénzügyi segélyt) Csongrád megyében 
a Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő 
Szolgálatán lehet kérni Szegeden, a Tisza Lajkos krt. 2-
4. szám alatt az I. emeleten. Telefonszám: 62/549-190.

A kérelmi formanyomtatványt bármelyik szolgá-
lat biztosítja, illetve letölthető a www.kih.gov.hu inter-
netes címről.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 9-13-ig, 
kedde 13-16-ig, szerdán 13-18-ig.

Telefonon történő információ nyújtás: teljes mun-
kaidőben (hétfő, kedd, csütörtök: 8-16-ig, szerda: 8-18-
ig, péntek: 8-14-ig).

poLGárőrSéG
A festményen Kormos Ferenc.
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HOYA multifokális szemüveglencsék 
-20% október 31-ig!

Törés- és ütésálló HOYA lencsék 
20% kedvezménnyel október 31-ig!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

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

Márton napi vigassságok!
November 16. szombat

Asztalfoglalás szükséges!
70/323-5035

éltessük a tisztes iPart!

Kenyér és 
mosoly

A Jerney utca álmos békéje a múlté. Az autóbusz-
vonalak átalakítása felértékelte az utca Dorozsmán belüli 
jelentőségét. Forgalma nőtt, miközben a Jerney iskolába 
bandukoló gyermekek továbbra is a békesség és derű 
hangulatát árasztják.

Séta közben figyelünk fel arra, hogy Dr. Maróti Edit 
ügyvédi irodája mellett új cégtábla jelent meg, A Varga 
Pékség új mintaüzletét hirdetve.

Az egyik tulajdonos régi, kedves ismerősünk: Pálfi 
Edit, míg férje Észak–Magyarországról került Dorozsmára. 
Tudatos fiatalasszonyként beszél arról, miért is kenyér-
boltot nyitottak. Az iskolába menő gyermekekre, az itt 
közlekedő autósokra, a buszhoz siető vagy onnan jövő 
vásárlókra gondoltak, és arra, hogy a kismamák délután 
is friss péksüteményhez juthassanak. 

Egészségtudatos filozófia az övék, az adalékokat 
és színezőanyagokat nem tartalmazó kenyérre és más 
biotermékekre szavaznak. A barna és fehérkenyér, a rozs-
kenyér és tönkölybúza-kenyér, és sokfajta péksütemény 

– sorolja termékeit, melyek mindegyike azt üzeni, hogy 
az üzletláncok termékeinél van frissebb, egészségesebb 
ennivaló.

Az egészséges termékek iránti vonzódásuk közben 
találtak rá a Cserpes tejtermékekre is. A kapuvári tej-
üzem tulajdonosa, Cserpes István ugyanis a tiszta ízek 
és a felesleges mellékanyagokat nélkülöző termékek híve, 
akinek árui máris sikert arattak Szegeden. Cége vál-
lalta, hogy hetente háromszor érkezik az üzletbe a friss 
Cserpes tejtermék.

Az augusztusban induló üzlet tulajdonosai most 
formálják terveiket, melyben télen ingyen teára, most 
ősszel egy ingyen kóstolásra invitálják vásárlóikat és az 
érdeklődőket.

A magyar alföld, a paraszti hagyomány és íz mu-
tatkozik be a Jerney utcában, a Varga kenyérben és 
a Cserpes termékekben. Ám, aki egy kávéra vagy egy 
üdítőre vágyik, vagy esetleg egy csokit venne, jó helyre 
tér be a kicsit spanyolos hangulatú, mosolygós üzletbe.

Októberi évfordulók
októBer 1.
 A zene világnapja
 Az idősek világnapja

októBer 3.
 Németország nemzeti ünnepe, Kelet– és Nyugat–

Németország újraegyesítése

októBer 4.
 Assisi Szent Ferenc ünnepe

októBer 4–10.
 Űrkutatási világhét

októBer 5.
 A pedagógusok világnapja

októBer 6.
 Az aradi vértanúk emléknapja

októBer első vasárnaPJa
 Az állatok világnapja

októBer 8.
 Madárfigyelő világnap

októBer 9.
 Amerika felfedezésének napja
 Postai világnap
 A természeti katasztrófák világnapja

októBer 10.
 A lelki egészség napja
 A halálbüntetés elleni harc világnapja

októBer 15.
 A fehér bot napja

októBer 16.
 Élelmezési világnap
 A kenyér világnapja

októBer 17.
 A szegénység elleni küzdelem világnapja

októBer 18.
 A magyar festészet napja
 Az EU emberkereskedelem elleni napja

októBer 20.
 A csontritkulás világnapja

októBer 21.
 Földünkért világnap

októBer 23.
 Nemzeti ünnep, az 56-os forradalom kitörése
 A köztársaság napja, a köztársaság kikiáltásának 

évfordulója (1989)
 Szeged felszabadul a török uralom alól (1686)

októBer 24.
 A magyar operett napja

októBer utolsó vasárnaPJa
 A nyári időszámítás vége

októBer 31.
 Az őszirózsás forradalom évfordulója (1918)
 Halloween éjszakája
 A reformáció napja
 Galilei egyházi rehabilitálása

októBer utolsó munkanaPJa
 Takarékossági világnap
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merszed a saját értelmedre támaszkodni, autonóm, nem befolyásolható, 
önmagának adott szabályok szerint élő individuumokat követel, nem 
pedig közönséges, lusta, alkotni képtelen tömegembert, amely a társa-
dalom egy igen tekintélyes hányadát képviseli. A megnövekedett jólét, a 
viszonylagos anyagi lehetőségek és a civilizáció áldásainak sokasága a tö-
megember számára pusztán azon lehetőségek tárháza, hogyan tudja éle-
tét passzívan, a mámoros boldogságot keresve a semmittevéssel eltölteni.

Az erkölcstelen közöny, a máról holnapra való élés preferálása a hosz-
szabb távú tervezés rovására a tömeg olyan jellemző viselkedésformája, 
amely a kultúra minden területén, így a politikában is érezteti hatását. Hi-
ába az a tudás, amelyet az ember az iskolában és az élettől megszerzett, a 
tömegemberlét szellemisége mindezt elnyomja. A tudás nem rendszere-
ződik, nem áll össze releváns halmazzá, nem lesz továbbgondolva, ezért 
végül néhány közhelyes, elcsépelt frázisban realizálódik. Ráadásul ezeket a 
lózungokat másvalaki fogalmazza meg, amelyet aztán kritika és kérdések 
nélkül az ember a magáénak fog tekinteni. Mivel mindent elhisz, amelyet 
másoktól hall, az ellenérveket meg sem hallgatva, még a leglogikusabb és 
legkézenfekvőbb tényekkel sem hajlandó törődni. Mivel nagy munkát és 
erőfeszítést igényelne, ha az egyébként emészthető, egyszerű gondolatok 
formájában érkező véleményeket megkérdőjelezze, még csak késztetést 
sem érez arra, hogy meghányja-vesse magában azok igazságtartalmát. 
Inkább hisz valami sületlen, hajánál fogva a bűvészkalapból kirángatott 
összeesküvés-elméletben, mint a józan észben.

A szellemi restség, mint az elhangzott, a társadalom minden réte-
gében, tehát akár a tudományos elitben is gyökeret vert. A tudományos 
ismeretek és specializációk nagyarányú bővüléséből fakadóan számos 

„intellektuális imposztor” kezd kiruccanásba a tudomány olyan terüle-
teire, amelyek tudásanyagáról halvány lila gőze sincs. A saját szakmájában 
elért tudományos sikerei elbizakodottá és öntelté teszik, és arra ösztökélik, 
hogy más tudósok munkájába is beleavatkozzon. Így csap fel egy média-
munkás politikusnak, így válik egy szívsebész a társadalomlélektan szak-
avatott doktorává és még folytathatnám a sort.

A szellemi restség a politikától való radikális elfordulásban is meg-
nyilvánul, igaz, az alkotmányos demokráciák teret engednek a politikai 
nemtörődömségnek. Ám ahogy ezt Richard Sennett és Jürgen Habermas 
felveti, végeredményben a politikai kontroll elvesztése a hatalom zabolát-
lan öntömjénezésébe csaphat át, amelynek egyetlen visszatartó ereje a 
civil nyilvánosság és az alulról jövő regulázó erők kifejtése lehet.

(Következik: A hatalom)
SoMoGyi Gábor

irodalom
 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. 

Osiris Kiadó, 1999. 
 Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz. Helikon Kiadó, 2000.
 José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Nagyvilág Kiadó, 2003.
 Richard Sennett: A közéleti ember bukása. Helikon Kiadó, 1998. 
 Alan Sokal, Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok. Typotex 

Könyvkiadó, 2009.

 A fogasztói társadalom markáns jellemzője az 
eltömegesedés.
 Az individualizmust, amelyet értékként tekint 

a fogyasztói társadalom, paradox módon a 
konformizmus hatja át, amely a másoknak, a 
fő irányvonalnak és a divatnak való görcsös 
megfelelés kényszere.

A fogyasztói társadalom tömegek társadalma. A „tömeg” itt a 
társadalom minden rétegéből kikerülő átlagember, akit képességei, önálló 
gondolkodása és világnézete szempontjából már kevésbé értékelhetünk 
individuumnak, hanem a tömeg „masszájának” egy sejtjeként, más ha-
sonlattal a gépezet egy fogaskerekeként.

Az egyes emberi kvalitások, mint a műveltég, a világ valamiféle meg-
értése már nehezen értelmezhető ezen a szinten. Vegyük például José Or-
tega y Gasset spanyol gondolkodó A tömegek lázadása című munkáját, 
amelyben a címben említett lázadás alatt egyenesen a műveletlenség, a 
bárdolatlan primitivitás uralomra kerülését érti.

A modern, haladónak nevezett nyugati civilizáció áldása az anya-
gi jóléttel, a javakhoz való széles körű hozzáféréssel és az egyéni szabad-
ságjogok kiterjesztésével volt egyenértékű. Nem csak a társadalom elitje, 
hanem a szegényebb munkásosztály is rendelkezik autóval, televízióval 
és más olyan javakkal, amelyeket végeredményben luxuscikkeknek 
is nevezhetnénk. Hankiss Elemér e nagyszabású változást proletár rene-
szánsznak nevezi. Eljött ugyanis történelmünkben az a kor, amikor még a 
legközönségesebb ember is úgy élhet, mint a reneszánsz nagyjai, az akkori 
nagyon gazdagok kevesei. Csak a kiváltságosak jártak hintón, ma min-
denki, függetlenül attól, hogy a mai hintót Trabantnak vagy BMW-nek 
hívják. A meleg vizes fürdőszobáknak a 16. században a csodájára jártak, 
ma már a tisztálkodás alapvető része a mindennapi fürdés. Színes ruha-
költeményeket akkoriban csak a legnemesebb hölgyek viseltek, ma még 
a turkálókban is ráakadhatunk olyan ruhákra, amelyek jól állnak rajtunk. 
Ma a televíziónkon akár több száz csatorna közül válogathatunk, vagy 
akár eljárhatunk színházba, moziba és koncertekre. Nem kell továbbá 
kenyéren és zabkásán tengetnünk az életünket, mert még a kispénzűek 
asztalára is jut csemege. A tudás már nem csak a klerikálisok kiváltsága, 
nem a könyvmásoló apátságok féltve őrzött állománya: a közkönyvtárak 
és az internet állandó jelenvalóságával bárki hozzáférhet lexikonokhoz és 
tudományos munkákhoz.

Mivé vált a tömegek társadalmának filozófiája? Mibe fordultak azok 
a vallási értékek vagy előírások, amelyeket erénynek vagy erkölcsösnek 
fogtak fel? Hankiss szerint 180 fokos fordulat következett be abban, ahogy 
az ember önmagára és másokra tekint. A tömegember eszméi és alap-
értékei a mai korban az áldozatvállalás helyett az önmegvalósítás, a kor-
látozott vágyak helyett a szabad és teljes vágykiélés, a gyors siker és meg-
gazdagodás keresése, a takarékos életmód helyett a végtelen fogyasztás 
parancsa, a minél több jószág utáni hajthatatlan koslatás, a tisztes anyagi 
helyzet megbecsülése helyett a gazdasági siker hajszolása, az elesettekkel 
való törődés helyett csak a saját boldogulással való törődés… Miközben 
a felvilágosodás, a középkori babonás sötétségből való kivergődés és az 
alapvető emberi jogok meglétének hatására már nem a feltétel nélküli 
engedelmesség, hanem a függetlenség és az autonómia parancsa vált 
mérvadóvá, nem a beletörődés kedvezőtlen helyzetünk és sorsunk 
elfogadásába, hanem a kitörés lehetőségének keresése, nem a megköve-
sedett, elhasznált megoldások elfogadása, hanem újak keresése, nem az 
ittlét szenvedésként és bűnhődésként, hanem inkább annak dinamikus, 
sokszínűségként való elfogadása, nem az örökös halálra való készülésnek, 
hanem az élet tartalmas megélésének az igenlése, valamint nem az örö-
kös bűnösségtől való frusztráció, hanem a szabad, erkölcsileg se nem jó, se 
nem rossz létezés elfogadása.

E fejlődés azonban, megidézve Kant felszólítását, miszerint legyen 

2014 elé 4.

Csordalélektan
„A leg- 

rosszAbb 
művelet- 

lenség,  
ha valaki 

politikailag 
műveletlen. 

nem lát, 
nem hAll, 
nem vesz 

részt 
a politikai 

életben. 
nem úgy néz 

ki, mintha 
tudná, hogy 

az élete 
költségei,  

a bab, a liszt, 
a rezsi, a 

gyógyszerek 
ára mind 
politikai 

döntésektől 
függ. még 
büszke is 

a politikai 
nemtörő-

dömségére, 
A mellére 
tűzi, hogy 

utálja  
a politikát. 

nem is tudja, 
hogy a politi-
kai nemtörő-

dömségből 
származnak 

a prostitu-
áltak, az 

elhagyott 
gyermekek, a 

rablók, 
és A leg- 

rosszabbak,  
a korrupt 

hivatal-
nokok, 

a kizsákmá-
nyoló multi-

nacionális 
vállalatok 

kiszolgálói.” 

bertolt 
brecht

Fekete pont
Gyűlik a szemét továbbra is a konténerek mellett a Faragó téren. Épp 

előző számunkban írtunk arról, hogy a szemétszállító cég, megelégelve a 
tárolók helytelen használatát, néhányat felszámolt, néhányat pedig be-
kamerázott Szeged területén. Úgy tűnik azonban, hogy vannak dolgok, 
amelyek sosem változnak. Egyelőre marad a csúf látvány, egyelőre marad 
a szemét.
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

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). 
Hívásra házhoz megyek!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
egyed Adrián

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

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

Beke László
Széksósi út 72.                                06 20/9333-289

TűzIFA megReNDeLheTő

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

e-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

JÓGA minden korosztálynak 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban!

Kedd: 17.15 - 18.45
Péntek: 16.30 - 18.00

A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Jó közérzet, könnyebb mozgás és

légzés, több energia - út az egészséghez!
Érdeklődés, bejelentkezés:

Virágos Lilla            06 20 509-1792
www.viragoslilla.5mp.eu

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák gyötörnek és 
nem látod a kiutat?

Úgy érzed, egyedül maradtál a problémáddal? Senkivel 
nem tudod érdemben megbeszélni a dolgaid?

Elakadtál élethelyzetedben? HÍvj!
Virágos Lilla kineziológus-természetgyógyász

06-20-509-1792

Szeptember 12-én 
eltűnt itthonról 

(Táncsics utcából) a 
képen látható cicánk. 

Kb. fél éves házicica és 
valamilyen nemesebb 
fajta keveréke. Szőre 
kicsit hosszabb a házi 

cicáéknál. Szürke 
cirmos kicsit rozsdás 
beütéssel. Jutalmat 

ajánlunk a 
megtalálónak.

Tel.: 06 30/4946623

2013. október 5-én 8-11 óráig 
ingyen kóstolásra várjuk 
a kedves dorozsmaiakat!

Jöjjön el és ismerje meg a Varga Pékség termékeit!

Varga Pékség Mintaüzlet
Jerney u. 6. (az ügyvédi iroda mellett)

Nyitva tartás: h-p: 6-18 óráig, szo: 7-12 óráig

Értesítem kedves betegeimet, hogy a rendelési időm az 
alábbi időpontokra változott:

Páros héten Páratlan héten
H:  13.00-17.30 8.00-12.30
K:  11.30-16.00 8.00-12.30
Sz:  13.00-17.30 8.00-12.30
Cs:  11.30-16.00 8.00-12.30
P:  11.30-16.00 8.00-12.30
Dr. Makranczi Edina háziorvos, belgyógyász szakorvos
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Kalodás akác 10q:  31.000 Ft
Kalodás tölgy 10q:  29.000 Ft
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1.950 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!

+ sPórolJon még tÖBBet!
Analóg vétel esetén nincs szükség külön 
beltéri egységre!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, csere, 

gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, zárcsere, 
vaskapu, rács hegesztés, esőcsatornázás, 

bádogozás, tetőjavítás, szúnyogháló, redőny, 
egyéb káresemény helyreállítása!

Számla biztosító felé is!
Hívja Batát!

06 20 378 3033    ezermester11.5mp.eu

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

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

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

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

Költő József
06 70/503–9709

hűtőgép és
klÍma szerviz

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

telefon: 421-122

kovács

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200PIROS férfi-női fodrászat

Várom minden kedves régi és új 
vendégeimet a Jerney utcán lévő új 

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók, kül- és beltéri 

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: márton ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

nyitva: H-V: 9-19
kedves megrendelőim!

A burkolás mellett ezentúl egyéb 
építőipari tevékenységeket 

(gipszkartonozás, festés, kőműves 
és tető javítások) is vállalok.

Ne feledje: 

munkáját bízza szakemberre.

Farkas péter épületburkoló
30/587-58-56
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1. Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

Tel.: 06 20/9120–118
Nyitva: H-P: 8-16 óráig

SZÉPSÉgSZALON AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– vágás+frizura: 2300 ft-tól
– festés: 3100 ft-tól

edina: 06 30/512 0794
edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– nagykezelés: 3750 ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290

Házitej A Sári-tAnyáról!
160 Ft/l

Tel.: 06 30/439-3522
Házhozszállítás is!

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.

tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

ELADÓ!
Kiskundorozsmán 1 hektár 3667 nm 
erdő és 2180 nm szántó a Zsombói 

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen alkalmi áron eladó!

Érdeklődni: +36 70/375-4376

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes körű 

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: +36 30/9455-643

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle 
és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti 

ügyvédi irodám nyitva tartása 
a következö:

H, k, sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

dr. maróti edit
ügyvéd§

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

Kicsi a disznója? Nálunk pótolja!
Hozzávalók: fej, tüdő, szív, nyelv, kolbászhús, bél, sonka

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

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

461-067

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) 
* sárga kéthasznú (Farm)

ELŐNEVELTEK: Baromfi (3 hetesek, kb. 
0,4-0,5 kg) * fehér húshibrid (Starbro)  

* vörös húshibrid (Rebro) 
* szürke húshibrid (Master)
* sárga kéthasznú (Farm). 
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg) 
* gigant húshibrid fehér

Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12HITEL AJÁNLAT!

Ha eltervezte háza, lakása
FELÚJÍTÁSÁT, KORSZERŰSÍTÉSÉT, BŐVÍTÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, VÁSÁRLÁSÁT,

akkor a megvalósításhoz igényeljen forint hitelt!
* Egyszerű elszámolás * Kedvező kamatozás

Személyre szóló ajánlatért keresse fel: 
PILLÉR Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!

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

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek, azok nem teljes körűek. 
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu

a kreatív família Papír-írószer-nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

Beiskolázási utAlváNyt is elfoGAduNk!
A templom mellett a buszmegállóval szemben a Szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

CALENDULA KFT
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Őszi ajánlatunk:
– virághagymák, dughagymák
– szerves és műtrágyák (Tribu szárított marhatrágya, Italpolina csirketrágya 25 

kg-os)
– virágföldek, tápoldatok, műanyag cserepek, ládák
– borászati eszközök: fokolók, élesztők, parafa- és fadugók
– üveg ballonok, műanyag hordók, kannák, ballonok
– ÚJ TERMÉKEINK: zománcozott edényáruk
– ÚJ TERMÉKEINK: díszüvegek: pálinkás és boros kínálók
Várjuk kedves vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig
Szo.: 8.00–12.00-ig (akcióink visszavonásig érvényesek)


