
XXIV. éVfolyam 10. szám   •   2013. október 31. 1
AlApítvA 1990-ben  Megjelenik kiskundorozsMán és külterületein, 4200 példánybAn

közéleti lAp  ·  XXiv. évfolyAM, 10. száM  ·  2013. október 31.

Havi gondolat
„Amikor a törpék megszerzik a hatalmat arra, hogy mindenkit egyenlővé tegyenek, csak egyféle módot ismernek 

rá. Levágják a fejét azoknak, akik magasabbak.”
Wass albert

Kétnapos tökfesztivál Dorozsmán
Minden dorozsmai tudja: ha október, akkor 

tökfesztivál! Idén negyedik alkalommal rendezte 
meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház e nagy-
szabású fesztivált, amelyen sok százan fordul-
tak meg ismét, a programokon összesen több 
mint ezren vettek részt.

A fesztivál első napján, október 11-én ismét a gyer-
mekeket várták sokféle programmal: délelőtt az óvo-
dák felállították a tökkompozícióikat, amelynek témá-
ja „Séta az állatkertben” volt. A remekműveknek csak 
a képzelet szabott határt. A zsűrizést Táncos Sándor 
zöldségfaragó vállalta magára, akinek igen nehéz dolga 
volt. Végül a Negyvennyolcas utcai Óvoda nyerte meg 
a versenyt, amelyet értékes jutalomban, 30 ezer forin-
tos ajándékutalványban részesítettek. A kemencében 
frissen sült tököt már Tengeri Attila interaktív gyermek-
műsora közben fogyasztották el.

Délután az iskolásokat várták a közkedvelt verseny-
számokkal: töklámpásfaragó és szalmabábu-készítő 
versenyek díja a Stop cukrászda és a Bányai Cukrászda 
felajánlása, egy-egy torta volt. Mindenki kedvére talál-
hatott magának kézműves foglalkozást: tököt faraghat-
tak, üveg lámpást készíthettek, vagy korongozhattak.

Péntek este fél 7-től a fiatalok által napközben el-
készített töklámpásokkal felvonulás indult a művelődé-
si ház udvaráról a templomig és vissza. A hagyománnyá 
vált felvonuláson, amelyet Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
önkormányzati képviselők vezették fel, évről évre egyre 
több gyerek és felnőtt vesz részt.

A fesztivál második napja a felnőtteknek szólt: hal-

ételek főzőversenyén 50 bográcsban főtt a finomnál fi-
nomabb hallé. A derűs napfény mellett a veteránmoto-
rosok érkezése is fokozta a jó hangulatot. Az eseményre 
egyenesen Kömpöcről érkeztek a motorosok, hogy 
bemutassák érdekes gépeiket. Az old-timer, ám annál 
büszkébben csillogó csodamasinákat mindenki közel-
ről is megtekinthette az udvaron.

A főzőverseny dobogósai az első helyen Szentes 
Bíró Ferenc és csapata, második helyen Sávai Csaba és 
csapata lett, harmadik helyezést Kasza Péter és csapata 

érte el. A versenyzők díja korlátlan svédasztalos vacsora 
és fürdőbelépő volt. A jó ebédhez Lajkó Vilmos szol-
gáltatta a zenét. A Colorado County Band igazi count-
ry-hangulatot varázsolt másfél órás koncertjükkel és a 
stílus kedvelői ki is próbálhatták ezt a fajta táncstílust a 
zenekar táncosaival. A versenyek közt még a tökmaggal 
való távolraköpés is szerepelt.

A legnagyobb tök ezúttal 93 kg-os volt, ami Provics 
Lajos csólyospálosi termelő kertjében termett. A mű-
velődési ház nagytermében Fejes Sándor és Kalmár 
Benedek töknemesítők tökfaragásaikkal és különleges 
dísztökeikkel emelték a rendezvény színvonalát, kisebb-
fajta mesevilágot rendeztek be e fargványokból.

Sajnos az idén a tökből készült ételekkel kevesen 
jelentkeztek. A tökételek versenyét Péter Szilvia nyerte, 
aki egy egész menüsort mutatott be kókuszos tökle-
vessel, sütőtökös húsgombóc batátával (édesburgonya), 
desszertnek pedig sütőtökös brownie fehércsokival.

A fesztivál többi versenyeinek győztesei:
Szalmabábú készítés: Orczy Iskola, 2/a osztály
Tökfaragás: Orczy Iskola, 5/b lányok csapata
Sörivó verseny: Guzsik Mihály
Iskolások egyéni verseny: alsós: Gyémánt Karina 

(Jerney Iskola, 1/b), felsős: Kolompár Dániel (Orczy 
Iskola, 6.)

A fesztivál támogatói: Kiskundorozsmai Részön-
kormányzat, STOP Cukrászda Tapodi Zoltán, Alex Divat, 
Bányai Cukrászda, Vadliba vendéglő, Ungi Bt, Mihálffy 
Béla, Kosik Dénes önkormányzati képviselők, Szeged 
Fish Kft, Nagybani Piac kft, Vásár és Piac kft, Miksi István, 
Újvári Pincészet, Nógrádi Zoltán országgyűlési képvise-
lő, Frányó Péter, Gyuris István, Vőneki Attila.

Összeállította:
Ocskóné, sOmOgyi gábOr

A nyertes tökkompozíció a Negyvennyolcas utcai óvodásoké.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

06 80/555–111
(névtelenül is tehet bejelentést)

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

Nyitás hétfön 4 órakor, zárás szombaton 
20 órakor. Vasárnap zárva.

Vásár: minden hó 2. vasárnapján

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák
kosik Dénes és
mihálffy Béla

November 14., 16:30
Helye:

Kiskundorozsmai
Kirendeltség

imPresszum · kiaDJa: dorozsmai napló baráti kör · felelős kiaDó: ballai ferenc
főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: somogyi gábor
munkatársak: ocskó ferencné, s. grandpierre Cecília, szentes bíró ferenc, tímár lajos, 

tóth györgy · hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092

megJelenik: 4200 példányban Kiskundorozsmán és a környező tanyavilágban
szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · WeBoldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
facebook.com/dorozsmai.naplo · 

terJeszti: Magyar posta · nyomDai munkálatok: Agent print kft.
6781 domaszék, t. 873.

szegeDi Járási hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473

2
röviden
felléPett Dorozsmán az Ak-

ropolisz Stúdió, mégpedig októberben, 
a dorozsmai nyugdíjasok köszöntésének 
alkalmából. Az idősek világnapjának ren-
dezvényén operettgálával, versekkel és 
zenével vonultak az előadók a színpadra, 
köztük a táncszínház és a Dorozsmai 
Versmondók Köre is. A közönség sora-
iban ülő idősek almát és egy szál virágot 
is kaptak a helyi önkormányzati képvise-
lőktől.

hivatalosan is megnyitották 
a második cigányiskolát Szegeden, még-
pedig Dorozsmán a Negyvennyolcas 
utcában. A tanoda már nyár óta üzemel, 
jelenleg 21 általános iskolás gyerekkel. 
A tanuláson kívül lehetőségük van négy 
számítógépen internetezésre, valamint 
pingpongasztal és csocsó is adott a 
kikapcsolódáshoz. A tanoda vezetője Ke-
rényi Karolina.

A roma tanoda ceremoniális megnyi-
tóján a gyerekek énekléssel, verssel, a na-
gyobbak cigány muzsikával ünnepeltek 
a művelődési ház színpadán. Ebédre a 
szervezők csülökpörköltet készítettek 
a vendégeknek. Kolompár Alexandra, az 
Orczy István Általános Iskola 6. osztályos 
diákja elszavalta József Attila Tiszta szívvel 
című versét.

A Szeged–csanádi Egyházmegye a 
téli hónapokra gondolva minden gyerek-
nek új cipőt adott. Bácsi János szakmai 
koordinátor elmondta, kívánsága a gye-
rekek, a szülők és a pedagógusok jövőbe-
ni egymásra találása.

lakóPark létesítését tervezik 
Dorozsmán az Árpa utcában. A köznyelv által 
csak „cigánysornak” nevezett utcába az 
egyházmegye és az ÁGOTA Alapítvány 
támogatásával olyan lakópark-komple-
xumot terveznek, amely közösségi házzal, 
kápolnával és sportpályával is rendelkez-
ne – jelentette be Kothencz János gyer-
mek- és ifjúságvédelmi főigazgató a roma 
tanoda hivatalos megnyitóján.

a „nem vagyunk egyeDül” 
áldozatvédelmi projekt keretében tartot-
tak előadást októberben Dorozsmán 
is. A művelődési házban megrendezett 
tanácsadó fórumon a bűnelkövetés 
célpontjává egyre gyakrabban váló, idős 
emberek voltak a kiemelt célcsoport. A 
hasznos tanácsok mellett a résztvevők 
személyes kérdésekkel is fordulhattak a 
szakemberekhez.

Az elmúlt időszakban nőtt az időse-
ket ért, vagyon elleni bűncselekmények 
száma. Az elmúlt év statisztikai adatai 
alapján elmondható, hogy az idős korú-
akat ért, vagyon elleni bűncselekmények 
száma 1921-ről 2236-ra nőtt, a testi sértés 
mértéke stagnált, a rablások és csalások 
száma viszont némiképp csökkent 2012-
ben.

Felhívás!
2013. szeptember 1-jén, Üllés ha-

tárában balesetet szenvedett fiatalok 
közül Babarczi Tamásnak segítségre 
van szüksége. Gyógyulásához további 
kezelések  szükségesek, melyek további 
plusz költségekkel járnak. 

Ezek fedezéséhez szeretnénk se-
gítséget kérni.

Tamást Ön is közvetlenül támo-
gathatja, hogy a betegség által meg 
növekedett kiadásokat (útiköltség, vita-
minok, táplálék-kiegészítők, gyógyszer-
költség, rehabilitációs költségek stb.) 
tudjuk fedezni.

Támogatását utalással a Partiscum 
Takarékszövetkezetnél vezetett 
57600022-15218375 (Tóth Zsanett) 
számlaszámra küldheti, vagy a ta-
karékszövetkezet pénztárába befizet-
heti. Kérjük, a közlemény rovatba 
szíveskedjenek feltüntetni, hogy 

„Babarczi Tamás felépüléséért”.

Köszönjük támogatását!
szerető és aggódó barátOk

A Dorozsmai Napló következő 
lapindítójának időpontja: novem-
ber 15., péntek, 16 óra.
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Októberi megemlékezés

Október 23-án a művelődési ház zsúfolásig megtelt 
nagytermében Hajdú Géza köszöntötte a résztvevő em-
lékezőket. Kosik Dénes önkormányzati képviselő ünnepi 
beszédében közös gondolkodásra invitálta az egybe-
gyűlteket, mégpedig Wass Albert Sztrájkolnak az égben 
című novellájának állításai alapján.

„A szabadság nem koldusok tarisznyájába való ala-
mizsna. Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem 
elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben 
maradottakat, ha azok nem vállalják a rájok eső részt. 
Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy 
azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor 
lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud 
ám érette, napról-napra, kemény munkával és tiszta be-
csülettel. Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kegye-
lemből, még nem nyert szabadságot magának nép ezen 
a földön, s nem is fog soha” – idézte az író gondolatait. 
A mai kor áthallásaitól sem volt mentes, illetve sosem 

lesz a novella mondandója, magva: „Csak az a nép nem 
szabad, mely nem érett még meg lelkében a szabadságra. 
Tudjuk mi ezt. Éppen ezért fáj olyan nagyon, hogy a mi 
nemzetünk odalenn a földön még mindig ilyen kettéha-
sadt életet él. Fele kuruc, fele labanc. Fele keletnek fordul, 
fele nyugatnak. Fele hős, fele áruló. Fele éber, fele alszik. 
Mégis uram, nép még annyit nem szenvedett a földön, 
mint a mi rongyos, kifosztott magyar népünk.”

Az ünnepi beszéd után az Orczy István Általános 
Iskola hetedik osztályos tanulói léptek fel, zenés ünnepi 
műsorukban elevenítették fel az 1956. október 23-i ese-
ményeket és az azt követő megtorlásokat.

Legvégül a Dísz téren felállított kopjafánál politiku-
sok, önkormányzati és civil szervezetek, valamint magán-
személyek helyeztek el koszorúkat.

s. g.

Megváltoztak a postai szabályok
egyik korábbi lapszámunkban szó esett 

bizonyos postai szolgáltatásokról, amelyeket 
– lakossági panaszbejelentések szerint – a sza-
bályoktól eltérően alkalmaznak a postahivatal-
ban. ezért utánajártunk, hogy a postatörvény 
értelmében mik azok a konkrét jogszabályok, 
melyek meghatározzák a kézbesítéssel kapcso-
latos legfontosabb előírásokat.

A postai küldeményeket – bizonyos konkrét esetek 
kivételével – a feladó által címként megjelölt helyen 
kell kézbesíteni a címzettnek. Tudni kell, hogy a postást 
munkaadója megbünteti, ha pl. kitudódik, hogy jó isme-
rősnek utcán, vagy a posta előtt a kapuban adja oda az 
érkezett levelét, pénzét. A nem könyvelt – a nem aján-
lott / nem tértivevényes / nem utánvétes stb. – postai 
küldeményt háznál (pl. egyszerű levelet) az erre a célra 
szolgáló levélszekrénybe vagy kézbesítési ponton (a pos-
tahivatalban levő bérelt postafiókban) kell elhelyeznie a 
postásnak. A csak aláírással átvehető küldeményt a cím-
zett helyett annak távolléte esetén családtag, vagy más, 
írásos meghatalmazással rendelkező is átveheti, aki ezt 
bemutatja, önmagát személyi igazolvánnyal (vagy más, 
személyes adatait tartalmazó okmánnyal) igazolja.

Fontos, hogy a lakcím házszámmal és megfelelő 

postaládával legyen ellátva. Nem megfelelő az egyszerű, 
mostanában több helyen alkalmazott cső, amelyben a 
küldemény (levél, újság) elázik, eltűnhet. (Nem szüksé-
ges szabvány postai, vagy üzletben vásárolt levélszekrény, 
lehet az akár lemezből, fából házilag készült, bedobó 
nyílással ellátott fadoboz is, csak legyen célszerű és biz-
tonságos.)

A postás a belföldi és kifizetési utalványokat (csekken 
érkezett összeget) 100 000 Ft összeghatárig, a nyugel-
látási utalványokat összegre való tekintet nélkül háznál) 
fizeti ki. Eredménytelen kézbesítés esetén, ha a címzett, 
vagy meghatalmazottja (14 éven felüli személy) a kézbe-
sítéskor nincs otthon, a kifizetés, vagy a küldemény át-
vétele a postahivatalban lehetséges a bedobott értesítő 
ellenében.

Az átvételi jogosultságról és annak igazolási körül-
ményeiről az ügyfél egyébként pontos tájékoztatást kap-
hat a postahivatalban kifüggesztett általános szerződési 
feltételről, vagy interneten is utána lehet nézni ennek a 
Magyar Posta honlapján.

Rendkívül sok problémát okoznak a kóbor, vagy 
a házakból kiengedett, a rossz kerítés miatt, sőt kerítés 
nélküli házaknál lévő kutyák, amelyek megtámadják 
a kézbesítőt, ezzel ellehetetlenítik a munkáját. Sok he-
lyen a postás nem mer az adott házak környékére járni 

emiatt. Így többször kényszerül arra, hogy visszavigye a 
küldeményt a postára azzal, hogy nem tud odamenni 
a házhoz. Súlyos sérülések is adódtak már emiatt, így 
számolni kell azzal, hogy a postahivatal ezekben az ese-
tekben értesíti az önkormányzatot, vagy a gyepmesteri 
hivatalt, amely azután intézkedik a szabálysértő és veszé-
lyes állapot felszámolására. Nemegyszer fordult elő (pl. 
Szeged más településrészein), hogy az önkormányzat 
súlyos bírsággal sújtotta a kutyatartás előírásait megsér-
tő gazdát. Ez kellemetlen az ebtartónak, de kellemetlen 
a helyi postának is, mert viszály keletkezik a korábban jó 
viszonyt ápoló postás és a lakosság között.

t. gy.

Szerenénk köszönetet mondani a Szegedi 
K&F Kft-nek, hogy beszerezte, Nagy Ferenc 
gáz- és klímaszerelőnek, hogy beszerelte, a 
Villszer Kft-nek, hogy jegyzőkönyvezte a böl-
csődénk részére a klímaberendezéseket, amely-
lyel hozzájárultak a nyári forróságban a gyer-
mekek nyugodtabb pihenéséhez.

a bölcsőde kisgyermeknevelői
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 BaBaruha BÖrze
Mindenkit sok szeretettel várunk a babaruha börzén, 
amelyen a művelődési házban ingyen biztosítunk helyet 
azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik ma-
gukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit cserére 
vagy eladásra. Érdeklődni: Tahiné Tündénél (06-30-366-
8237) vagy a művelődési házban (463-112) lehet.
Időpontja: november 9-én, szombaton 9-12 óráig

 retró Diszkó
Zene: Reiner Péter
Belépő: 500 Ft.
Időpontja: november 9-én, szombaton 21 órától

 erzséBet–katalin Bál
A Vöröskeresztes Klub szervezésében
A jó hangulatról Lajkó Vilmos zenész gondoskodik!
Időpontja: november 18-án, hétfőn 16 órától

 nők kluBJa
Adventi készülődés
Időpontja: november 22-én, pénteken17 órától

 erzséBet–katalin Bál
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
Időpontja: november 25-én, hétfőn 16 órától

 simon ferenc-kiállítás
Megnyitja: Tandi Lajos újságíró
Időpontja: november 29-én, pénteken 17 órakor

a művelőDési ház állanDó ProgramJai:

 aeroBic
Kedden és csütörtökön 18 órától
Vezeti: Miklós Rita

Programok a művelődési házban
ProgramaJánló

 Jóga
Kedden 17.15-től
Vezeti: Virágos Lilla

 zumBa
Kedden 19 órától és csütörtökön 18.30-tól
Vezeti: Törökgyörgy Erika

 gerincJavító torna
Szerdán 17.30-tól
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita

 alakformáló torna
Szerdán 18.30-tól
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita

 néPtánc
Kedden 16.40-től
Vezeti: Vesmás Andrea

 színJátszó kÖr
Szerdán: 17 órától
Vezeti: Tóth György

 kártyások
Kedden és csütörtökön 16.30-tól

 hímző kÖr
Csütörtökön 14 órától

 kézműves-foglalkozás
Csütörtökön 15 órától

 vásár
November 4-én és 8-án 9-11 óráig, 14-én 8-13 óráig, 
19-én 9-15 óráig, 22-én 9-11.30-ig, 27-én 9-11 óráig

Megmérettetés
Kevesen tudják, hogy Csanádpalotán évente meg-

rendezik az amatőr színjátszó társulatok biennáléját, 
versenyét. Ennek alapja arra a Kelemen Lászlóra való 
megemlékezés, aki a magyar színjátszás megalapítója 
volt, Csanádpalota szülötte. Ezen a bemutatkozáson 
többnyire a megyében működő csoportok vesznek részt, 
de határainkon túlról – Romániából, Szerbiából is – ér-
keznek magyar társulatok. Így volt ez most októberben 
is, ahová a mi csoportunk, a Dorozsmai Versmondók 
és Színjátszók Köre is benevezett. Mondhatom, becsü-
lettel helytálltunk és aránylag kedvező kritikus elemzést 
kaptunk a neves zsűritől, melyet A. Szabó Magda, a Bu-
dapesti Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, Ablonczy 
László, a Nemzeti nyugalmazott igazgatója, Rubold 
Ödön, Jászai-díjas színművész, Márkus Ervin rendező ne-
ve fémjelzett.  Minden dorozsmai színjátszót köszönet il-
let a hosszú, nehéz próbákon tanúsított kitartásért, hogy 
napi elfoglaltságuk, munkájuk és családjuk mellett időt 
és fáradságot szakítottak a felkészülésre. 

Az utánunk következő csoport pedig a közönség 
vastapsán túl még a mi lelkesedésünket, csodálatunkat 
is kivívta: a Grimaszk Színjátszó Csoport. Ők egy 8–17 
év közötti korosztályú, szegedi általános- és középiskolás 
gyerekekből álló társulat, akik Horváth–Kulik Szilvia drá-
mapedagógus irányításával működnek. Egy fiatalokról 
szóló lélektani darabot (Híd Terabithiába) interpretáltak, 
melyet olyan művészi átéléssel adtak elő, ami lebilin-
cselte a nézőket. Óriási munka lehetett az azonos című 
könyv és film alapján színpadra vinni a művet. A cso-
port oszlopos tagja Zsiga Kata, aki subasai lévén szintén 
erősítette a helyen Dorozsma szellemét. Bátran állítható, 
hogy ezek a gyerekek, fiatalok a jövő nagy reménységei, 
akik korábban már megyei szinten is kiválóan teljesítet-
tek, pl. a Weöres Sándor színjátszó versenyen, ahol arany 
minősítést szerezve vívták ki első helyüket. Nem túlzok, 
ha azt mondom, a drámai hangulatú, mégis gyönyörű 
mondanivalójú előadásba mi valamennyien belebor-
zongtunk. Gratulálunk nekik. Meg kellett állapítani, ne-
künk is van mit tanulnunk ezektől a gyerekektől!

tóth györgy
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u.12.    Telefon: 463-112

https://www.facebook.com/petofisandormh

Héjjas Dóra Bontakozása
Október 18-án nyílt meg a művelődési házban 

Héjjas Dóra festész és grafikus kiállítása Bon-
takozás címmel. A kiállítást Barta András szob-
rászművész nyitotta meg, aki a fiatal művésznő 
régi ismerőse már.

Héjjas Dóra 23 éves, a fiatal művész Szegeden vég-
zett a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában.

Tanulmányait Skóciában folytatta, jelenleg az abeerdeni 
Robert Gordon Egyetem Gray’s School of Art nevű ka-
rán másodéves festő szakos hallgató. Személyében újabb 
tehetség hagyja el hazáját, hisz úgy véli, kint jobban lehet 
érvényesülni. Ha tehetné, visszajönne Magyarországra, 
mondta el, de sajnos nem sok esélyt lát arra, hogy mű-
vészetéből itthon meg tudjon élni.

A tárlaton 25 képe látható. A kiállítás címe arra utal, 
hogy még nem nagyon alakult ki az az irány, amelyet a 
művész képviselni fog. A tájképtől kezdve az illusztráci-
ón és a festményen át a másolatig sokféle munka látható. 
Dórát nagyon érdeklik az ősi keleti kultúrák és vallások, 
a hinduizmus és a buddhizmus, valamint elbűvölik őt az 
itthoni és a skóciai csodálatos tájak. A kedvenc műve 
Bhairavi hindu istennőt ábrázolja.

Akik lemaradtak a varázslatos kiállításról, november 
8-ig pótolhatják mulasztásukat a művelődési házban. 
Képei emellett megtekinthetők elektronikus galériá-
jában is, a http://hdora.deviantart.com/ internetes 
címen.

s. g. Yezidi pávaangyal

Dóra szüleivel s művelődési házban
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A szegénység 
gravitációja

Olvasom, az Anna-kúthoz járnak sokan flakonokkal és 
kannákkal, hogy hazahordják a vizet – mert a vízdíjat 
nem tudnák kifizetni. Fűtés helyett kellemesen meleg 
bevásárlóközpontokban, könyvtárakban lézengenek 
zárásig, mert otthoni fűtésre nem telik. Kukákban koto-
rásznak valamiféle hasznosítható szemét után, persze csak 
titokban, mert tettük már szabálysértésnek minősül. Az 
egyre nagyobb bázissal rendelkező, jól élő középosztály 
helyett az elszegényedés, a nyomor, a munkanélküliség 
és a kilátástalan helyzet gravitációja húzza le a társadal-
mat a gödör legmélyére. A nyomor emellett krimina-
lizálódik: pusztán a szegénység meglétéből fakadóan a 
hajléktalanokat puszta hajléktalan-létük miatt bírságolják 
és zárják akár el. 2012-ben már világosan kimondta az 
Alkotmánybíróság e gyakorlatnak alkotmányellenes 
voltát, hiszen sérti az emberi méltósághoz való jo-
got.

A Tárki legfrissebb felmérései szerint tovább nőtt 
a súlyos anyagi gondokkal küszködő háztartások száma 
Magyarországon, miközben a szegények egyre inkább 
leszakadnak a nem szegények jövedelmi szintjétől. A 
relatív jövedelmi szegénység a teljes lakosság egyharma-
dát, közel 3,2 millió embert érint, mélyszegénységben 
közel félmillióan éltek 2011-ben – írja jelentésében a 
Központi Statisztikai Hivatal. A szegénységi küszöb havi 
szinten 66 ezer forint volt az egyszemélyes háztartások-
ban. Magyarországon a háztartások háromnegyedének 
nincs fedezete váratlan kiadásokra, 32 százaléknak pedig 
kétnaponta sem futja húsra. A dél-alföldi régió is a leg-
problémásabb területek között szerepel.

A munkaképes korú lakosság (18–64 év) szegénységi 
aránya 13,6 százalékon stagnált, a 65 év felettiek, tehát a 
nyugdíjasok körében ez az arány azonban mindössze 6%. 
Kedvező helyzetüket a KSH szerint a korosztályt teljes 
egészében lefedő nyugdíjrendszer és az értékálló nyug-
díjak magyarázzák. E korosztály szinte kizárólag nyugdíj-
bevétellel rendelkezik, és ha ez a juttatás elmaradna, kö-
rükben 10-ből 9-en a szegények közé tartoznának.

A régió munkavállalóinak átlagos nettó keresete ha-
vi 169 ezer Forint körül mozog, állítják a felmérések. A 
csalóka látszatot az magyarázza, hogy egyszerű, és nem 
súlyozott átlaggal lett kiszámolva. A társadalom dolgozó-
inak döntő többsége jóval kevesebbet visz haza a fent 
említett összegnél, a hozzájuk képest kisebbségben lévő 
magas jövedelműek „szépítenek” az átlagon.

2011-ben a súlyos anyagi nélkülözés a lakosság több 
mint egynegyedét érintette, főleg az egyszülős, valamint 
a három- és többgyermekes háztartásokat és persze a 
munkanélkülieket. A súlyosan nélkülözők arányai az EU-
tagországok közül csak Bulgáriában, Lettországban és 
Romániában magasabbak.

A hamarosan beálló tél időjárása miatt rengeteg 
háztartásban egyelőre nem megoldott a megfelelő fű-
téshez szükséges feltétel (az elmúlt években Dorozsmán is 
volt tüzifaosztás a rászorulók részére). A rezsicsökkentés-
nek köszönhetően ugyan 15%-kal csökkent a közüzemi 
tartozás, ettől azonban még nem lesz több pénz a szám-
lák és a további hátralékok kifizetésére. A nemrég mó-
dosított családi adókedvezmény sem segített a szegé-
nyeken, mert haszonélvezői az átlagnál többet keresők 
közül kerültek ki. Jövő évben módosítások várhatóak a 
rendszerben, ám a földönfutó családok gondjának meg-
oldásához egészen bizonyosan több tennivalóra lenne 
szükség.

sOmOgyi gábOr

Segítség a rászorulóknak
A Családsegítő Ház 1996 óta működik Kiskundorozs-

mán. Évek hosszú sora óta sok ember megismerhette az 
intézmény munkáját.

Tevékenységi körünkhöz tartozik a szociális étkezte-
tés. Napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, 
akik önmaguk illetve ellátottjaik számára tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A házi segítségnyújtás során biztosítani kell az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Biztosítjuk 
az alapvető gondozási feladatokat (ebédeltetés, gyógy-
szer kikészítése, beadása, fürdetés, pelenkázás, orvoshoz 
kísérés, bevásárlás, csekkek befizetése). A házi segítség-
nyújtásban két szociális gondozó és több társadalmi 
gondozó végzi a munkát.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Az idősek klubja 30 fő részére nyújt nappali ellátást. 
Lehetőség van igény szerint foglalkozások megtartására, 
vetélkedők lebonyolítására, kirándulások szervezésére, 
bográcsozásra.

A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák 
illetve egyéb krízises helyzet miatt segítségre szoruló sze-
mélyek, családok számára nyújtott szolgáltatás. Informá-

ciót, segítséget nyújtunk ügyintézésben. Tanácsadásra is 
van lehetőség (jogi, pszichológusi). Önsegítő csoportok 
és közösségépítő foglalkozások működtetése, szerve-
zése is a mindennapi tevékenységünk része. Az említett 
szolgáltatások mellett érdekvédelmi, szabadidős, közös-
ségi programokat szerveznek: lakossági fórum, családi 
nap, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása.

Folyamatosan fogadják az adományokat (ruha, bú-
tor), amelyeket továbbítunk a rászorulóknak. Legutóbbi 
sikeres közösségi programunk a Vidám Családi Nap volt, 
amelyet szeptember 24-én rendeztünk a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban.

A szolgáltatásunk ingyenes.
A gyermekjóléti szolgálat ügyeletet tart ügyfeleink 

részére.
Intézményünk elérhetősége:
6791 Szeged, Bölcs u. 11.
Tel.: 62/461–890. 
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig.

király endréné
Egyesített Szociális Intézmény

szakmai vezető

ingyen apró
A közelgő télre és a hidegre való tekintettel ismét 

különösen aktuális a szociálisan hátrányos helyzetben 
lévők megsegítése.

elvihető: rászorulók részére használt konyhabe-
rendezés, gáztűzhely, keverőtárcsás mosógép.

keresünk: ingyenesen elvihető kályhát és tüzelőt 
rászorulók részére.

Rendszeresen kiközvetítünk alkalmi munkákat – fa 
és tüzelő behordása, összevágása, fanyesés, lakás, ház ki-

sebb javítási kőműves és festési munkákra tudunk olcsó 
megoldásokat kínálni megbízható munkavállalókkal.

Ajánlatokat és érdeklődéseket továbbra is személye-
sen a Dorozsmai Napló szerkesztőségében a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. Széksósi út 12. alatti irodájában vagy telefo-
non a Polgárőrség 30/621–6254-es számán lehet bejelen-
teni.

Akinek nincs megfelelő szállítóeszköze a súlyosabb, 
nagyobb adományok elvitelére, a Polgárőrség gépkocsi-
val segítséget nyújt.

álDozatvéDelmi előaDás az időseknek Do-
rozsmán, a „Nem vagyunk egyedül” projekt keretében. 
A képen (balról) Dr. Vass Márton Zsolt, a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának 
igazgatója, a rendezvény vezetője. Középen Dr. Zélity 
László r. ezredes a Szegedi Rendőrkapitányságról, mel-
lette dr. Lukács János dandártábornok.megyei főkapi-
tány,  Jobboldalon dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
püspök tart előadást.

A rendőrség nem csak előadásokkal, hanem preven-
tív célzatú kisfilmekkel is készült, amelyeket levetítettek a 
megjelent közönségnek. A rendezvény végén mindenki 
ajándékban részesült: szomszédba átjelző szerkezetet és 
ajtónyitás-érzékelőt osztottak ki a szervezők. Az előadá-
sokról készült videófelvételek és a bűnmegelőzési célú 
kisfilmek a helyi információs csatornán a Képes Dorozs-
mai Napló keretében, előre bejelentett időpontokban a 
lakosság által is megtekinthetők lesznek.
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Ép testben ép lélek
Szeptember 28-án, szombaton rendezte meg a Jerney 

János Általános Iskola a hagyományos Családi Sportnapját. 
A regisztrációt követően a négyfős családi csapatokat 10 
állomáshelyen várták a különböző játékos, ügyességi fel-
adatok. Az akadályverseny után tíz órakor a tervezettnek 
megfelelően kisütött nap, lekerültek a dzsekik, pulóverek: 
először a Dorozsmai Bombázók női labdarúgócsapata 
játszott teltházas nézőtér előtt bemutató meccseket a 
felső tagozatos évfolyamok fiú válogatottjaival, majd ezt 
követően került sor a családi akadályverseny eredmény-
hirdetésére: az elismerő okleveleket, valamint az első 
három helyezett egészséges élelmiszerekből összeállított 
ajándékkosarát a főtámogatók, Kosik Dénes és Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselők adták át a csapatkapitá-
nyoknak. A továbbiakban a kézilabdapályán a tanárok 
focicsapata mérkőzött meg a korosztályos fiú válogatot-

takkal, mialatt az sportudvar többi részén kosárlabda-, 
röplabda-, tollaslabda-, asztalitenisz- és krokett-mérkőzé-
sek zajlottak. Közben már javában rotyogott az ebéd az 
osztályok bográcsaiban. Kora délután kezdődött a fel-
nőttek hármas labdarúgótornája: képviselőkkel és a szü-
lőkkel a tervezettektől eltérően (példátlan sérüléshullám 
miatt) idén nem a szegedi iskolaigazgatók, hanem az is-
kola tanáraiból és egykori diákjaiból összeállított vegyes 
csapat mérkőzött. A meccsek után a bronzérmes csapa-
tunk Atlasz Henrik nyugalmazott igazgató úr bográcsos 
marhapörköltjével kedveskedett vendégeinek.

Az iskolaudvaron végül egészen naplementéig folytak 
a különböző sportmérkőzések: a jó hangulatot a www.
jerney-szeged.sulinet.hu honlapon elhelyezett fényké-
pek és videofelvételek tanúsítják. Folytatás: 2014-ben!

Koncert az általános iskolásoknak
Október elsején, a Zene Világnapján a kiskundorozsmai 

Római Katolikus Plébániatemplomban a Jerney és az Or-
czy általános iskolák közel hétszáz diákja, valamint pe-
dagógusai számára adtak nagysikerű koncertet a Király-
König Péter Zeneiskola tanárai: Farkas Gellért zongorán, 
Farkasné Papp Erika csellón, Huszár Gergely gitáron, 
Pécsiné Pánczél Mária hegedűn, Sigmondné Erős Éva 

zongorán. Az élvezetes előadásokkal színesített zenei be-
mutatón közreműködött még fuvolán ifj. Atlasz Henrik, 
továbbá orgonán Pócsai György.

Köszönjük a szervezők, Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselők támogatását!

kádár mihályné, lázár zOltán
iskolaigazgatók

Országos sikerek az Orczy Iskolában
Az Orczy István Általános Iskola 5.a osztályos diákjai 

már évek óta ismerkednek az eTwinning programmal. 
Kis elsősként is örömmel vettek részt olyan projektek-
ben, ahol játszva tanulhattak, barátkozhattak más eu-
rópai országokban élő gyerekekkel, a modern technika 
segítségével.

A gyerekek alsó tagozatban megemlékeztek nem-
zetközi jeles napokról, segítettek Ollinak, a világutazó 
mókusnak, hogy körbejárja Európát, óvodásokat láto-
gattak meg, sőt, negyedik osztályban zenélni, szintetizá-
torozni tanultak.

Ez utóbbi, eMusic Twinning című projekt keretében 
a negyedikesek olasz, görög, lengyel és román társaikkal 
fogtak össze, hogy együtt zenéljenek. A gyerekek külön-
leges módon ismerkedtek a hangszerrel. Fabio Zingoni, 
Olaszországban, a testvériskolánkban tanít zenét a gye-
rekeknek. Támogató videókat készített, ahol megmutat-
ta, hogyan követik egymást a hangok, és azt is elmagya-
rázta, hogyan játszhatnánk el az országok himnuszainak 
részletét.

A gyerekekkel együtt figyeltük a videókat, és a han-
gokból lassan dallam alakult ki. A kisdiákok átélhették a 
zene, zenélés örömét, amely valóban közös pontot, hi-
dat teremtett az egymástól távoli országokban élő diá-
kok között. Üzeneteket, leveleket küldtünk egymásnak 
postai úton, valamint a projekt felületén, a TestvérTéren. 

A program a tanév végén elnyerte a Quality Label-t, 
átfogóan jó minőségéért. Ennek birtokában 2013. október 
17-én és 18-án Budapesten részt vehettünk az eTwinning 
Magyarország Versenyen és az azt követő Gyermeknapon. 
Az alkalom azért is különleges volt, hiszen az eMuzsikusok 
csapatában azok a gyerekek szerepeltek, akik országunk-
ban eddig egyedülálló módon, az alsó tagozat folyamán 
mindvégig részt vettek a programban.

Az immár ötödikessé cseperedett diákjaink sikeresen 
bemutatták az eMusic Twinning projektet a zsűri és a 
közönség előtt. Prezentáció keretében meséltek élmé-
nyeikről, a tapasztalatainkról, énekeltek, táncoltak. A ver-
senyen dobogós, III. helyezést értek el.

Terveink között szerepel a program folytatása, és 
– ahogyan arról partnereinkkel beszéltünk – örömmel 
neveznénk be az európai díjért folyó versenybe is. Ennek 
egyik feltétele, hogy projektünk megkapja a European 
Quality Label elismerést.  

A Gyermeknapon a csapat járt a Tropicariumban, 
megismerve a tengerek különleges világát. A Csodák Pa-
lotájában a gyerekek kipróbálhatták a játékokat, hogy így 
fedezzék fel a fizika titkait, sőt, még egy igazán izgalmas 
fizikai előadást is meghallgathattak. 

Őszi kézműves foglalkozáson szép asztali díszek, 
nyakláncok, figurák készültek. Mindezek a programok, a 
verseny élményei igazán emlékezetessé tették a budapesti 
napokat mind a résztvevő ötödikeseik, mind a pedagó-
gusok, Mészárosné Horváth Erzsébet és Kiss Mónika szá-
mára. A gyerekek ismét átélhették, hogy munkájuknak, 
a tudásnak értéke, eredménye van, amely újabb szép 
élményekhez vezetett. A szép napok még szebbé váltak 
azáltal, hogy október 18-án Zsiga Flóra a Budapesti Olasz 
Kultúrintézetben átvehette a Ciao! Parliamo italiano? or-
szágos verseny II. helyezéséért járó díjat is.

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves szülő, 
az iskolánk vezetősége, kollégáink támogatását, amely 
hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ezeket a szép 
eredményeket elérjük.

kiss mónika
tanító, olasz nyelvtanár

Tökös 
Dorozsma

Dorozsma legnagyobb töke Provics Lajosé, 93 kg-os.

Gyerekvasút.

Tökvásár.

Sülttök is kapható volt.
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Csalárd üzletkötők
Sajnos sok mást azon kívül, mint hogy megosztom 

másokkal az esetemet, nem nagyon tehetek. Okuljon 
mindenki az én hibámból, elhihetik, én ezt teszem.

Történt, hogy egy multi üzletkötője egy nap igen 
jó ajánlattal keresett meg, tévét, internetet és telefont 
ajánlott a figyelmembe. Volt már előfizetésem a helyi 
kábelszolgáltatónál, de az üzletkötő árban alájuk ment. 
Nagyon kedvező havidíjat mondott, amelyre persze 
rábólintottam, és örültem, hogy kevesebb lesz így a fi-
zetnivalóm.

Személy szerint én is nagyon örültem annak, hogy a 
digitális átállás miatt kábeltévé előfizetőként nem kellett 
semmit sem tennem, főleg, hogy nem kellett a tévézés-

hez eszközöket megvennem. Mindennek vége szakadt, 
amikor kiderült, hogy több úgynevezett digitális vevőt 
kell beüzemelnem, máshogy nem tudok tévézni.

Már bánom, hogy szolgáltatót váltottam. Természe-
tesen kétéves hűségnyilatkozat köt az új szolgáltatóm-
hoz. A havidíj év végéig valóban kedvező, ám azután a 
digitális vevők bérleti díja és az általuk megnövekedett 
villanyszámla miatt egy fillért nem spórolok.

Becsapva érzem magam, persze, azt is tudom, hogy 
körültekintőbben kellett volna tájékozódnom. Arra is 
rákérdezni, amelyet előszeretettel elhallgatnak előlem.

(Név és cím a szerkesztőségben)

Nem fekete pont!
A Délmagyarország napilapban a Csörög rovatban 

olvastam, hogy az egyik olvasó kifogásolta a dorozsmai 
temető a hátsó bejáratnál lévő gazos területet. Nem sok-
kal az elmarasztalás megjelenését követően ismét jelent-
kezett az olvasó, és megköszönte a gyors intézkedést, a 
gazos terület kitakarítását.

Hát igen, nemcsak bírálni kell, hanem dicsérni is.
O-né

Ünnepi kalendárium
minDenszentek, a göcsejiek ajkán mincién nap-

ja. Katolikus tanítás a szentek egyessége. Eszerint az élő 
és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és az Úr 
színe előtt egymásért könyörögnek, helytállnak. A küzdő 
egyház a földön élő, a szenvedő egyház a már meghalt, 
de még a tisztítóhelyen szenvedő, a diadalmas egyház 
pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága.

Mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek 
ünnepe, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt 
a kalendárium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg.

„Szent János látomása időbeli előrevetítése annak 
az egységnek, ami azonban már most, itt a földön is egy-
beolvaszt bennünket az Istenben ujjongók s a purgatóri-
umban várakozók népével. S e kapocs nem más, mint a 
felebaráti szeretet, úgy, ahogy azt az Evangélium tanítja. 
Hogy ez mennyire igaz, bizonyítják Jézusnak az ítéletre 
vonatkozó szavai: „Mert éheztem, és ennem adtatok; 
szomjúhoztam, és innom adtatok…” Éheztem, szomjaztam, 
mezítelen voltam… Egytől egyig a felebaráti szeretetről 
szólnak e szavak, s úgy teljesítik ki a Nyolc Boldogság igéit, 
ahogy két ember öleli át egymást az irgalom és a szeretet 
szorításában – ahogy az irgalmas szamaritánus és szeren-
csétlen felebarátja ölelkezhetett. Ez köztünk Isten jelenléte, 
s a kapocs, mely mindannyiunkat egybefűz békéjében.” (Pi-
linszky)

halottak naPJa
A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap 

(november 2., ha az vasárnap, akkor november 3.) a tisz-
títótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ezen a napon a 

„küzdő egyház” tehát a „szenvedő egyházról” emlékezik meg. 
Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, 
a „halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat, virágokkal, 
koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyák-
kal, mécsesekkel kivilágítják, „hogy az örök világosság 
fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, 
ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt 
vagy más közösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. 
Régente néhol egyenesen máglyát gyújtottak, miközben 
szünet nélkül harangoztak.

Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett 
a gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja volt a csa-
ládnak.

szent imre (novemBer 5.)
Imre első királyunknak, Szent Istvánnak és Boldog 

Gizellának fia, akit német nagybátyja, a később szin-

tén szentté avatott Henrik császár nevére kereszteltek. A 
magyar Imre név a német Henrik átvétele.

Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvassuk. 
Jámborságával már gyermekkorában kitűnik. Királyi atyjával 
egyszer Szent Márton hegyére ment a bencés monos-
torba, ahol a szerzetesek illő tisztelettel fogadták őket. 
Imre miért Szentlélekkel teljes, kinek mind megismervén 
érdemes voltát, mindent azonképpen meg apolgata 
(megcsókolta). Nekit csak egyször, nekit háromszor, nekit 
ötször és egyet végre hétszer. Annak kedég vala fráter 
Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volna, 
az szent királ titkon kérdé meg az ő fiát, miokáért tette 
volna. És megjelenté az ő atyjának, hogy mindeniknek 
annyi esztendei volna, Hogy tisztaságus életöt fogadtanak 
volna. Az utolsó kedég fráter Marus szeplőtelen szűz volna.

árPáD-házi szent erzséBet (novemBer 19.)
A legtöbb ember nem szereti a telet. Ez tükröződik a 

télen szabadban nyíló virágokról szóló régi csodákban és 
mai hírlapi „kacsákban”. E témának két szentje van, akik 
ráadásul közre is fogják a java telet. Egyikük Dorottya, „a 
farsang dámája” (február 6.), másikuk Árpád-házi (Ma-
gyarországi) Szent Erzsébet (november 19.). Erzsébet II. 
András királyunk lánya volt. Tizennégy évesen feleségül 
adták Lajos thüringiai őrgrófhoz. A hercegnő már hat év 
múlva özvegy lett: férje 1227-ben felöltötte a keresztet, a 
Szentföldre indult, de útközben megbetegedett és meg-
halt. Erzsébet, akinek jótékonykodása miatt már koráb-
ban is meggyűlt a baja férje családjával, magára marad-
ván Marburgba költözött, és belépett a Ferenc-rendbe. 
Javait és rövidke életének hátralévő néhány esztendejét 
a betegek és rászorultak gondozásának szentelte. 1231. 
november 16-án halt meg, huszonnégy évesen. Három 
és fél esztendővel később, 1235. május 26-án, pünkösd-
kor avatták szentté (valójában július 1-jén, máj. 26. az 
eljárás kezdetének időpontja volt), s a rákövetkező év 
májusának első napján „emeltettek oltárra ereklyéi”, az-
az szenteltek templomot sírhelye fölé. Egykori kérője, II. 
Frigyes német-római császár e szavakkal tett aranyko-
ronát Erzsébet koporsójára: „nem koronázhattam meg 
császárnénak, most megkoronázom Isten országa halha-
tatlan királynéjának”. Németországi működése folytán a 
világegyháznak ő az egyetlen ismertebb magyar szárma-
zású szentje. Ünnepét a római naptár november 17-én 
hozza, mi, magyarok 19-én üljük meg.

Összeállította:
Pócsai györgy

Márai Sándor:

Halotti beszéd 
(részlet)

Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk
Por és hamu vagyunk 
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. 
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ... 
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat 
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat 
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt 
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” – már nem az, 
ami volt 
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt 
És megértették, ahogy a dajkaéneket 
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg 
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké 
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli, oké 
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: 
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed 
A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet 
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát 
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát 
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon 
A tested is emlékezik, mint távoli rokon 
Még felkiáltsz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat...”
De már tudod: igen, lehet... És fejted a vasat 
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. 
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár 
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét 
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét – 
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby 
Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady? 
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? 
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme? 
„Az nem lehet, hogy annyi szív...” Maradj nyugodt. 
Lehet. 
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. 
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál 
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál 
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved 
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek 
Még azt hiszed, élsz?... Nem, rossz álom ez is. 
Még hallod a hörgő panaszt: „testvért testvér elad...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad...”
S egy másik nyög: „Nehogy ki távol sír e nemzeten...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért?
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek?...” Magyar 
voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román... Most hallgass és 
fizess. 
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. 
Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk 
Íme, por és hamu vagyunk.
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HOYA fényre sötétedő lencsék
20% kedvezménnyel 

november 30-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

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
– Gyömölcsfa csemeték kaphatók
Várjuk kedves vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig
Szo.: 8.00–12.00-ig (akcióink visszavonásig érvényesek)

HITEL 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

Márton napi borvacsora 
a Vadlibában
November 9-én 18 óra

az Újvári és a Villányi Vinatus pincészet 
boraiból

Lajkó Vili zenéjével

Svédasztalos vacsora
(10-féle kacsa, liba és egyéb étek)

Korlátlan italfogyasztás
(5-féle aperitif, borok, sör, üdítők, kávé)

TOMBOLA
jegyek elővételben kaphatók

460-337
7000 Ft/fő

November hónapban 
kacsa-liba ételek is!

Torkos kedd
Vasárnapi svédasztal

Szilveszter

Idén is lesz karácsonyi sorsolás! 
Aki 2013 Ft felett vásárol
sorsjegyet kap ajándékba!
Sorsolás: december 21. 

(szombat) 10 óra
Adventi Akciókkal várjuk régi és

új vásárlóinkat!
Kelet Varázsa Ajándéküzle

A Méry Vegyi diszkont idén is
karácsonyi sorsolással
kedveskedik vásárlóinak!

Aki 2013 Ft felett vásárol 
sorsjegyet kap ajándékba!

Sorsolás: december 23. (hétfő) 15 óra
Készüljünk együtt a karácsonyra!

Marika

WOMA Kft.
Szennyvíz szippantás

Csatornatisztítás
Dugulás elhárítás

499-994
Konténeres hulladékszállítás, 
tégla, beton, vályog, szemét 

szállítása
06 20/3379-102

olvasói levelek

Vezetés 60 év felett
Felháborító, hogy amikor időnként egy 60 éven 

felüli személy okoz közúti balesetet, mindjárt mindenki 
azt hajtogatja, hogy talán a 60 éven felülieknek nemigen 
kellene a közúti forgalomban vezetni, mert balesetet 
okoznak idős koruk miatt. A mindenkori orvosi vizsgá-
latokkal figyelemmel kísérik az idősebb gépkocsivezetők 
egészségi állapotát, 60 év alatt 5 évenként, a 60. életévét 
betöltötteknél 2 évenként, a 62. év betöltése után pedig 
évente kell alkalmassági vizsgálatra jelentkezni. Ameny-
nyiben időközben valamilyen betegség folytán alkalmat-
lan valaki a gépkocsivezetésre, a mindenkori orvosnak 
kötelessége az alkalmasság visszavonására javaslatot 
tenni. 2011 óta nemcsak a háziorvoshoz, de szakorvosi 
vizsgálatra is el kell mennie azoknak, akiknek valamilyen 
krónikus betegségük van. Tehát minden adott ahhoz, 
hogy kiszűrjék az alkalmatlanokat. Van olyan ember, aki 
már 20 éves korában sem alkalmas a jogosítvány meg-
szerzéséhez, de van olyan 70–80 éves is, aki még szelle-
mileg, alkatilag, egészségileg olyan friss, hogy bármikor 
részt vehet a közúti közlekedésben. Véleményem szerint 
nem az életkor a meghatározó. Nem az idősekre kellene 
mindig mutogatni, hanem a tényeket figyelembe véve, 
nagyobb figyelmet kellene fordítani az ittasan vezetőkre, 
a gyorshajtókra, a kötelező elsőbbségadást elmulasztók-
ra és nem utolsó sorban a kerékpárosokra!

Egy statisztikai felmérés szerint a legtöbb közúti 
balesetet okozó korcsoport a 21–24 év közötti, majd ezt 
követi a 25–30 év közöttiek, és legutoljára vannak csak 
a 65 év felettiek. Hát akkor miről is beszélünk? Ez egy-
értelműen azt bizonyítja, hogy a 60 év felettiek sokkal 
meggondoltabban, körültekintőbben vezetnek, mint 
fiataljaink.

Inkább a kerékpárosokra kellene nagyobb figyelmet 
fordítani, mivel egy másik statisztika szerint nagyon sok 
baleset okozói. Ha csak ezt a pár szabályt betartanák a 
kerékpárosok, nem lennének annyi baleset okozói: „Ke-
rékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva, 
a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint, 
kell az úttesten áthaladnia.” Világos! A zebrán átbiciklizve 
egyáltalán nincs elsőbbsége a bringásnak!

Kerékpárúton 30, gyalog- és kerékpárúton közlekedő 
járművel legfeljebb 20 km/óra a megengedett sebesség. 
Ezen kívül egyes esetekben a járdán is lehet bringázni, a gya-
logosok zavarása nélkül, legfeljebb 10 km/óra sebességgel.

Falvak közt, kannás bortól dermedten ezután sem 
lehet tekerni – nem kizárt az alkoholos befolyásoltság, 
de a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban kell 
lennie a biciklisnek!

A kötelező első, hátsó lámpa mellett hátra piros 
prizmát is fel kell szerelni, a gyerekbringákon is meg kell 
lenniük, ugyanúgy, mint a csengőnek!       O-né
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A hatalmi viszonyok produktívak; szerves részei a gazdasági folyama-
toknak, és közvetlen következményei az ezekben megfigyelhető egyen-
lőtlenségeknek. A hatalom feltételezi az ellenállást, amely viszont nem 
külsődleges, „benne van” a hatalomban, mert annak alkotóeleme.

Nem kell Machiavelli művének keletkezéséig visszapillantanunk a 
hatalom gyakorlásának ama szabályának belátásához, miszerint bármely 
közösségben az uralkodó pozíciók olyan személyekhez illetve szervezetek 
birtokában vannak, akik saját helyzetüket és cselekedeteiket a kívülállók 
számára átláthatatlanná és kényelmetlen meglepetések ellen biztosítottá 
teszik. Mindez a bárhonnan is jövő ellenőrző szándékok ellen való fellé-
péssel, a kontroll ellehetetlenítésére való kísérlettel jár. A hatalom birtoko-
sai titkos szövetségeket tartanak fenn, nem hoznak nyilvánosságra olyan 
adatokat, amelyek egyébként közérdeklődésre számot tartanának, nem 
számolnak be róla, mire és hogyan fordítják a közös erőforrásokat. Ellen-
ben a hatalom képviselői nagyon is törekednek arra, hogy mások megfi-
gyelését maximalizálják.

Foucault panoptikum-modelljében az őrök rálátnak minden bentla-
kóra, miközben a bentlakókról ugyanez már nem mondható el. A bizony-
talanság fenntartása miatt állandóan abban a tudatban kell viselkedniük, 
hogy épp az adott pillanatban is figyelik őket. Sosem bújhatnak tehát el az 
őket vizslató szemek elől, és biztosan lehetnek benne, hogy minden tiltott 
cselekedetükért büntetés fog járni. Az állami hatalom titkosrendőrsége 
vagy egyéb megfigyelő szervei akármikor lehallgathatják az állampolgáro-
kat, betekinthetnek személyes adataikba, hollétük és pillanatnyi tevékeny-
ségük könnyűszerrel lenyomozható.

Manapság természetesen nem panoptikumban találhatók az alattvalók, 
hanem adataikat őrzik különféle adatbázisokban. Sok esetben önként 
szolgáltatják ki magukról ezeket a dokumentumokat. A hatalom, ha 
magát leplezetlenül gyakorolja, még arra sem veszi a fáradságot, hogy 
legalább a látszatát fenntartsa annak, miszerint nem turkál az emberek 
magánéletében, nem tartja nyilván azok politikai nézeteit, vallási hova-
tartozásukat és egyéb identitásukat. Ezen felül sértésnek vesz bármi ellen-
tétes irányú kontrollt: nem hajlandó beszámolni céljairól, eltitkol fontos 
adatokat a nyilvánosság elől, legfőképpen azt a kérdést hárítja el, hogy 

„hol a pénz?”
Ugyan a leplezetlen hatalommal és annak kedvenc eszközével, az 

erőszakkal a zsarnokok élnek, a legutóbb kirobbant, egy amerikai kém-
szervezettel kapcsolatos világméretű botrány után ne legyenek illúzióink 
afelől, hogy hány kormány tartja „a cél szentesíti az eszközt”-elvet szem 
előtt. Az alattvalóktól való paranoiás rettegés, amely egykor a totalitárius 
hatalmak és diktatúrák saját betegsége volt, átterjedt a nyugati, demok-
ratikus berendezkedésű államok irányítóinak lelkületébe is. Mihez vezet-
het mindez? Russell megjegyzi, „a türelem légkörére van szükség ahhoz, 
hogy a demokrácia sikeres és szilárd legyen, nem túl sok haragra és nem 
túl sok erőszakos törekvésre”. Ehhez azonban „a népességnek mentesnek 
kell lennie, amennyire csak lehet, a gyűlölettől és a romboló hajlamoktól, 
továbbá a félelemtől és a szolgalelkűségtől”.

Feltehetjük ezek alapján a kérdést: ma Magyarországon sok vagy kevés 
a gyűlölet? A türelem vagy a türelmetlenség jellemzi a közhangulatot? 
Mennyi gyűlölködés leledzik az itthoni szívekben? Miért választjuk a rom-
bolást az építés helyett? Mennyire van jelen a félelem a mindennapjaink-
ban? Vajon szolgalelkűségből jutottunk idáig?

(Következik: Az államhatalom alattvalói és kiszolgálói)

sOmOgyi gábOr

irodalom
 Michel Foucault: A szexualitás története I. Atlantisz Kiadó, 1999.
 Erich Fromm: A rombolás anatómiája. Háttér Kiadó, 2001. 
 Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember. Európa 

Kiadó, 1994.
 Bertrand Russell: A hatalom. Typotex Kiadó, 2012.

 A hatalom élő és élettelen sorsa felől való 
döntéshozatali képesség. Valamennyi 
hatalommal minden ember rendelkezik.
 Az önérvényesítés egyik feltétele a hatalom-

szerzés, vagyis akaratunk kiterjesztése más 
emberekre illetve élőlényekre és tárgyakra.

„Minden kornak rendszere van...”

A hatalomnak alapvetőleg kétféle olvasata létezik a kultúra körében. 
A népszerűbb, populáris felfogás szerint a hatalom alapvetőleg negatív je-
lenség, mert eltorzítja az azt uraló ember személyiségét. A hatalom gonosz, 
mert megront. Nyilvánvaló és számtalan példákat találhatunk történel-
münkben arra, hogy a túl erős hatalomkoncentráció milyen tragédiákat 
eredményezett, és miféle aljas, szadista gazemberek járták vele a pusztítás 
és a halál táncát. Hitler, Mussolini és Sztálin karakterében olyan gonoszte-
vőket gondolunk el, akik beleőrültek hataloméhségükbe és hatalmuknak 
a végletekig való kiterjesztésébe és kiélésébe.

A másik hatalomfelfogás szerint maga a hatalom erkölcssemleges, 
pusztán eszköz, és az adott személy jelleméből adódik a hatalom pozitív 
vagy negatív felhasználása. Ha a hatalmat birtokló megalomániás, kapzsi, 
torz és erkölcstelen értékrendet vall, hatalmát eszközként használja fel cél-
jai elérésére és vágyai kielégítésére. „Vágyainknak pusztán az szab határt, 
hogy mit tartunk elérhetőnek”, véli Bertrand Russell.

A hatalom iránti oly elszánt emberi sóvárgás forrásaként racionális, 
számító értelmünk vagy az általában nem-racionális érzelmi indíttatások 
jelölhetők meg? Tulajdonképpen egyik sem. Számos filozófus, kezdve az 
ógörögöktől, úgy vélte, minden emberben, aki szervezett közösségben éli 
életét, előbb-utóbb lángra gyúl a mások elismeréséért való vágya. Platón 
szerint a lélek három részből áll: a vágyakozó és a gondolkodó részből, 
valamint a thümoszból, amely nála indulatosságot jelent, manapság önér-
zetnek nevezhetnénk. A büszkeségért, a megbecsülésért, az önbecsülésért 
való vágy még a puszta biológiai ösztönökön is képes felülkerekedni.

E presztízsviadal alapvetően a hatalomért folytatott harc mozga-
tórugója. Az elismerésvágy nem skatulyázható be sem az értelem, sem az 
érzelem területére. Már a kisgyermekek viselkedésében is tetten érhető a 
thümotikus törekvés: a lélek el akarja másokkal ismertetni önmaga „rang-
ját”; személyiségünk meghatározott része, hogy szeretjük és követeljük, 
hogy teljesítményünket díjazzák. Nem egy író vagy költő hajszolta magát 
öngyilkosságba, mert művészetét kora nem méltányolta. Lehet olvasni 
olyan tudósokról, akiket elmegyógyintézetbe juttatott saját, kielégületlen 
thümotikus vágyuk (illetve, hogy felfedezéseik és találmányaik nem érde-
kelték a tudóstársadalmat).

A hatalom megszerzése tehát kielégíti az elismerésért való vágyat. 
Történelmünk hajtóereje a hatalom azon mód alapján való gyakorlása, 
amely során a zabolázatlan thümosz tombolja ki magát. Kultúránk az 
önkifejezés szakadatlan megújulva ismétlődése. A háborúk sem pusztán 
a területért, a gazdaságért, az alattvalókért folynak, hanem a vágyak kielé-
gítéséért: a nagy hadvezérek, hódítók és diktátorok az egyetemes elisme-
résért, néptömegek behódolásáért, az emberfelettivé válás megistenültsé-
gének tudatáért küzdöttek.

Hogy megértsük a hatalom mibenlétét, véli Michel Foucault, el kell 
vetnünk annak jogi szemléletét. Az állam, az uralkodó csupán formák, 
amelyeket a hatalom magára ölthet. A hatalom erőviszonyok sokasága, 
amelyek szorosan hozzátartoznak tevékenységük tárgyaihoz. Olyan játék 
a hatalom, amely változtatja az erőviszonyokat; ezen erőviszonyok a ha-
talomban találnak egymásra, és a hatalom jelenti azt a stratégiát, amely-
ben az erőviszonyok kifejthetik hatásukat, és amely állami mechanizmu-
sokban, törvényekben kristályosodik ki. A hatalom mindig és mindenütt 
jelen van, mindegyik „egy”. A hatalom név, amellyel egy adott társada-
lomban egy összetett stratégiai helyzetet jelölnek meg.

2014 elé 4.

A hatalom hátulütői
„A társA- 

dAlom minden 
tAgjánAk 
meg kell 

tAnulniA A 
sAját politi-

kAi rend- 
szerében 
élni, AzAz 
meg kell 

ismernie Azt 
A közösséget, 

Amelyhez 
tArtozik. 

ugyAnAkkor 
meg kell 
tAnulniA 

A politikAi 
rendszert is, 
vAgyis Azon 

normák, 
szAbályok 
és hAtAlmi 

struktúrák 
összességét, 

Amelyek 
megteremtik 

A politikAi 
rendszer 

sAjátos 
ArculAtát. 
A politikAi 

identitás és 
ezen keresz-
tül Az egész 

politikAi 
rendszer 

tArtósságA 
egyrészt Az 

alapvető 
közösségi 

értékek el-
fogAdásától 
vAgy elveté-
sétől függ, 
másrészt A 
normáktól 
és A játék- 

szAbályoktól 
és Azoktól 

A hAjlAndó-
ságoktól, 

Amelyek 
kiAlAkulnAk 

vAlAkiben 
vAlAmilyen 

ideológiA el-
fogAdásárA.” 
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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!

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

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

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

Varga Pékség Mintabolt
– friss pékáru

– hagyományos eljárással készült fehér és rozskenyerek
– CSERPES tejüzem termékeinek széles választéka

ÚJDONSÁG: üzletünkben már megtalálhatja a mórahalmi 
Privát Húsüzem kiváló termékeit is!

Cím: Dorozsma, Jerney u. 6. (az ügyvédi iroda mellett)
Nyitva tartás: h-p: 6-18 óráig, szo: 7-12 óráig

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

Márton napi vigasságok!
November 16. szombat

Asztalfoglalás szükséges!
70/323-5035
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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!
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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 70/544-2289

KÖNYVELÉS 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.

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

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

nyitva: H-V: 9-17
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

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.
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Üzleteink:

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

Telefon: +36 30 839–0174
– Szeged, Szatymazi u. 17.

– Juhász Gyula u. 36/A

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

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

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

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

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

KA–DO 3000 KFT

Reál 48-as ABC
6791 Szeged-Kiskundorozsma

Negyvennyolcas utca 66.

ÉLELMISZER BOLTUNKBAN
LOTTÓZÓT NYITOTTUNK

JÖJJÖN, JÁTSZON, NYERJEN!

AZ ÖNÖK IGÉNYEIHEZ IGAZODVA

ÚJ NYITVATARTÁS
VÁRJUK ÖNÖKET A HÉT MINDEN NAPJÁN!

NYITVATARTÁS
	 HÉTFŐTŐL	PÉNTEKIG	 5:30	–	20:00
	 SZOMBATON	 	 	 5:30	–	14:00
	 VASÁRNAP	 	 	 6:00	–	13:00

Parkolási lehetőség, kényelmes vásárlás, udvarias kiszolgálás.
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§

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Szezonális kínálatunk: * köles
* cirok

* lenmag 
* napraforgó

* muharos magkeverék
* fagyigolyók

Szemes termények: * kukorica / dara  
* árpa 
* búza

* tritikálé
* zab

* vegyesdara 
Purina és Ecomix tápok és kiegészítők teljes 

választéka!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

Tápbolt tel.: 30/566-39-54
Nyitva tartás:

H–P: 7–17 (ebédidő: 12-12.30) Szo.: 7–12

hirDessen a Dorozsmai naPlóBan „4-et fizet, 5-Ö5 kaP” akciónk ke-
retéBen! ha egyÖsszegBen kifizeti négy alkalomra szóló hirDetési 
DíJát, az ÖtÖDik megJelenés ingyenes! hirDetésfelvétel: 06 20/470-6587


