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HAVI GONDOLAT

„Amíg nem ébrednek öntudatra, nem fognak fellázadni, s amíg fel nem lázadtak, nem ébredhetnek 
öntudatra.”           GEORGE ORWELL

Petőfi Sándor:

Az Országgyűléshez
Sokat beszéltek, szépet is beszéltek,
Jót is, de ebbül a hon még nem él meg,
Mert nincs rendében eljárásotok,
Ti a dolog végébe kaptatok,
És így tevétek már régóta mindig;
Látják, kik a multat végigtekintik.
Ki képzel olyan templomépitőt,
Ki a tornyot csinálja meg előbb?
És azt a levegőbe tolja, hogy
Ott fönn maradjon, míg majd valahogy
Alája rakja szépen a falat,
S legeslegvégül jőne az alap.
Ti vagytok ilyen mesteremberek,
Ezért ad a hon nektek kenyeret,
Ezért fizet szivének vérivel!
Jobbat tesz, aki semmit sem mivel.
Időt, erőt eltékozoltok, és ha
Sükert mutattok is föl néha-néha,
Csak olyan az, mint hogyha engemet
A szomjuság bánt, s adnak víz helyett
Ételt, s talán még épen olyan ételt,
Mitől szomjúságom csak jobban éget.
Ha ez siker, ha ez jótétemény:
Elmémet a bölcsőben hagytam én.
Hiába minden szép és jó beszéd,
Ha meg nem fogjátok az elejét,
Ha a kezdetnél el nem kezditek...
Sajtószabadságot szerezzetek.
Sajtószabadságot, csak ezt ide!
Ez oly nagy, oly mindenható ige
A nemzetben, mint az isten „legyen”-je,
Amellyel egy mindenséget teremte.
Hol ez nincs meg, bár máskép mindenek
Eláradó bőségben termenek,
S bár az utósó szolga és a pór
Zsebébül aranyat marokkal szór:
Azon nemzetnek még sincs semmije,
Azon nemzetnek koldus a neve.
S hol ez megvan, bár rongyban jár a nép,
Nyomorg, tengődik mindenfélekép:
Azon nemzet gazdag végtelenűl,
Mert a jövendőt bírja örökűl.
Haladni vágyunk; de haladhatunk?
Én istenem, milyen golyhók vagyunk!
Lábunk szabad, de a szemünk bekötve,
Hová megyünk?... meglássátok, gödörbe.
Szemünk bekötve, fogva szellemünk,
Az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk,
A szellem rab, s a ronda légbe fúl,
Mely dögvészes már önnön átkitúl.
A szellem rab; mint a hitvány kutyát,
A ház végére láncba szoriták,
S láncát harapva tördeli fogát,
Amellyel védni tudná a hazát...
A szellem rab, s mi fönn tartjuk nyakunkat,
S szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat!
Szolgák vagyunk, rabszolgánál szolgábbak
Megvetésére a kerek világnak!

(Pest, 1848. február)

Megalakulhat a dorozsmai részönkormányzat

Mint előző számunkban hírül adtuk, Kiskun-
dorozsmán a településrészi önkormányzat tag-
jaira az itt lakó választópolgárok a Polgármes-
teri Hivatal által biztosított ajánlóíven tehettek 
javaslatot a Kirendeltségen február 6-án és 7-én.

A 2015. február 13-i Közgyűlés dr. Botka Lász-
ló polgármester előterjesztése alapján megválasz-
totta a településrész egyéni választókerületében 
megválasztott önkormányzati képviselőt, több vá-
lasztókerület esetén a megválasztott egyéni önkor-
mányzati képviselők egyikét a részönkormányzat 
vezetőjének, valamint tagjainak a településrészen 

lakók által ajánlott és az ajánlást elfogadó telepü-
lésrészi képviselőket ún. „erősorrend” alapján.

Ezek alapján Kiskundorozsma településrészi 
önkormányzatának vezetőjévé 2015. évben Lauer 
István önkormányzati képviselőt, vezető-helyettesévé 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselőt választot-
ta meg azzal, hogy a vezetői feladatokat 2016-tól 
tárgyévenkénti váltásban látják el. A részönkor-
mányzat tagjává a Közgyűlés Bezdány Géza Jánost, 
Deli Albint, Lukovics Jánost, Csonka Imrét, Hornyák 
Istvánt, Ábrahám Imre Szilvesztert és Tóth Ferenc 
Mihályt választotta meg. Az érintettek február 13-
án, délután tették le az esküt a városházán.

HORNYÁK ISTVÁN, LUKOVICS JÁNOS, BEZDÁNY GÉZA, CSONKA IMRE, TÓTH FERENC, ÁBRAHÁM IMRE ÉS DELI ALBIN

Újbeszél vs. sajtószabadság

Milyennek kell(ene) lennie 
a független közszolgálati médiának?

A szavak kiforgatásával, a fogalmak jelen-
tésének megváltoztatásával magát a valóságot 
lehet eltorzítani annak függvényében, milyen-
nek kívánja azt beállítani a hatalom. Ezt nem 
csak Orwell 1984 című regényének megjelené-
se óta tudjuk.

Demokratikus, a polgári jogokat tiszteletben 
tartó országban a közhatalom gyakorlóinak kö-
telessége a politikai szabadság, valamint számos 
más emberi jog, köztük a szólás- és sajtószabadság 
garantálása.

(FOLYTATÁS A 6. OLDALON)
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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

hétfőtől szombatig 6–13 óráig
vasárnap zárva!

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 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 
13–15-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

Lauer István fogadóórái:
2015. március 2.

14.00-15.00, helye: Kirendelség
15.00-16.00, helye: Bölcs utcai 
Családsegítő Ház
16.15-17.15, helye: Jerney utcai 
Általános Iskola
Telefon: 06/20-341-41-99
E-mail:   lauer.istvan@szeged.eu

Mihállfy Béla és Kosik Dénes 
fogadóórái: 2015. március 22. 
16.30-17.30, helye: Kirendelség
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Az EKÁER és következményei
KÉT ALKALOMMAL TARTOTT a 

Dorozsmai Nagybani Piac Kft. „felvi-
lágosító” előadást a művelődési ház-
ban a hamarosan bevezetendő köz-
úti áruforgalom-ellenőrző rendszer, 
rövidebb nevén EKÁER-ről. A rend-
szer célja az átlátható áruforgalom 
és az áfacsalásokra szakosodott bű-
nözők visszaszorítása lenne. A jogal-
kotó szerint a rendszernek nem célja 
a gazdák terheinek növelése, ennek 
ellenére tele a sajtó az irgalmatlanul 
megnövekedő adminisztrációs köte-
lezettségekre és a szinte napról nap-
ra változó törvényi szövegre, illetve a 
még a szakemberek számára is nehe-
zen átlátható számviteli szabályokra 
való panaszokkal.

A nagybani abból a célból szer-
vezte meg elsősorban a piacra kijáró 

őstermelők számára az előadásokat, 
hogy ne érje őket váratlanul az új 
szabályozás. Március elejétől ugyan-
is igen borsos büntetés vár azokra, 
akik rosszul regisztrálnak, helytelen 
adatokat adnak meg. Ennek az esélye 
pedig túlságosan nagy egy ennyire 
túlszigorított rendszerben.

Az előadó Stefán József adószak-
értő volt, aki kiemelte, a nagybani pi-
acra a saját áruját fuvarozó termelő 
nem EKÁER bejelentés kötelezett 

– nem is lehet, hiszen nem ismert sem 
a vevő személye, sem az áru forinto-
sított értéke. Nem kötelezett ugyan-
csak az sem, aki a saját áruját viszi 
egyik helyről a másikra. A 3,5 tonna 
alatti teherjárművel, illetve a 200 kg 
alatti kockázatos árut (hús, gyümölcs 
stb.) szállítók is mentesülnek ez alól.

Molinológiai Konferencia
Tisztelt dorozsmaiak!
A kiskundorozsmai szélmalom a 

témája a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban megrendezendő V. Dorozsmai 
Molinológiai (malmok kutatásával fog-
lalkozó tudomány) konferenciának, 
melyre az egész országból érkeznek 
szakemberek.

Időpontja: 2015. április 25. 
Szeretnénk egy olyan kiállítással 

színesíteni a konferenciát, amely Do-
rozsma egyik nevezetességét, a szél-
malmot mutatja be.

Várunk minden olyan témájú alko-

tást, amelynek témája a dorozsmai 
szélmalom. Lehet ez festmény, hímzés, 
faragás, ikon, fénykép, makett stb.

Kérjük, segítse munkánkat azzal, 
hogy a kiállítás idejére kölcsön adja 
a tulajdonában lévő tárgyakat, me-
lyekért természetesen felelősséget is 
vállalunk.

Tisztelettel várjuk jelentkezését 
és segítségét március végéig (művelő-
dési ház: 463–112 vagy Vass József: 
Balabás u. 61., 06 30/913–7887)!

HAJDÚ GÉZA

Felhívás
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai 

Fiókkönyvtára 2015. március 16-25-ig 
LELTÁROZÁS miatt ZÁRVA tart.

Nyitás: 2015. március 26-án, csü-
törtökön 13 órakor.

A Dorozsmai Napló márciusi 
számának lapindító szerkesztőségi 
ülése 2015. március 13-án, pénteken 
lesz.

A márciusi szám lapzártája: 2015. 
március 20, péntek.

Lapindító



XXVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM   •   2015. FEBRUÁR 28. 3
Szeged közgyűlése megtárgyalta az idei költségvetést

Mennyi pénz jut Dorozsmára?
Szeged Város 2015. február 13-án, pénteken 

megtartott közgyűlésének fő napirendi pontja 
az idei évi költségvetés megtárgyalása volt. 
A határozat alapján a 2015. év büdzséje 46 
milliárd Forint, ebből 11 milliárd jut fejlesztésre. 
Emellett a város létrehoz egy 400 millió forin-
tos segélyezési keretet is. (Megjegyzendő, hogy 
míg 2010-ben 900 millió Forint állami támo-
gatást kapott a város szociális feladatokra, ez 
az összeg idén már csak 183 millió.)

Képviselői alapok és támogatások

Kérdésünkkel, hogy mindebből mennyi fejlesz-
tés és mennyi pénz jut Kiskundorozsmára, Lauer 
István önkormányzati képviselőt kerestük meg. 
Mint megtudtuk, idén a képviselői alap összesen 
120 millió Forintot tesz ki, ami azt jelenti, az egyes 
önkormányzati képviselők nagyjából 6–6 millió 
Forint felett rendelkezhetnek. Ebből az összegből 
sok mindent meg lehet valósítani Dorozsmán, fej-
tette ki a képviselő.

Rövid- és középtávú tervei között szerepel a 
dorozsmai buszmegállók váróinak fejlesztése, az 
út- és járda-felújítási program. A Petőfi Sándor 
Művelődési Házzal a közelmúltban történt egyez-
tetés arról, hogy a szokásos helyi nagyrendezvények 
(például a falunapok) megrendezésére idén is jut 
forrás, illetve támogatás. Ezen felül a helyi, kiemelt 
fontosságú civil szervezetek (például a polgárőrség) 
támogatási alapja is biztosítva lesz.

A tervek szerint a dorozsmai utak és járdák 
felújításába az előzetes felmérések után a közmunkáso-
kat is bevonják. A közgyűlésen elhangzott javaslat 
alapján például a járdalapok felszedése és lerakása 
is az ő feladatuk lehet.

Nincsenek pályázatok

Lauer ismertette hosszú távú, 5 éves prog-
ramtervének főbb pontjait is. A legégetőbb problé-
ma, amely végére mihamarabb pontot kell tenni, a 
belvíz, amely az ő körzetében a Dorozsmai út egy 
hosszabb szakaszát érinti. Továbbá vízelvezető 
árkok létesítésére lenne szükség, valamint olyan 
csapadékvíz-elvezető műszaki megoldások alkal-
mazására, amelyekkel hosszú távon is orvosolható 
a probléma. A belvíz Subasán és Sziksóstón is ha-
talmas gondot jelent.

Rendbe kellene tenni továbbá számos utca 
útburkolatát. Kiemelt helyen szerepel a Vályogos 
utcában egy járható út megépítése, sajnos azonban 
idén csupán a terveztetés és a műszaki felmérés 
indítható el, ugyanis egy nagy összegű beruházás-
ról lenne szó, és jelenleg nincs lehetőség pályázati 
pénzek lehívására, lévén hogy nincs ezirányú pályá-
zat sem kiírva.

„Kálvária” a Törő utcában

Néhány évvel ezelőtt az akkori önkormányzati 
képviselő, Kosik Dénes leaszfaltoztatta a Vályogos 
utca Törő utca és Dorozsmai út közti szakaszát, 
elsődlegesen abból a célból, hogy a Jerney utcai, túl-
ságosan rövid ideig zöldjelzésű lámpánál kanyaro-
dó forgalom egy részét erre az útvonalra vezesse 

át. Ugyanez a probléma érinti a túloldalon a Vitor-
la utcát is.

A Törő utcai lakosok közül néhányan már nem 
csak a képviselőt, hanem a médiát is megkeresték 
a panaszukkal: szerintük az elviselhetetlenség 
határáig megnőtt a forgalom a Törő utca Jerney és 
Vályogos utcák közti szakaszán, mivel az autósok 
a Dorozsmai úti jelzőlámpák kikerülésével azon a 
szakaszon „száguldoznak” – a Délmagyarországban 
olvasható nyilatkozat szerint 80-nal, 90-nel, amely 
nyilvánvalóan túlzás, mint ahogy az olvasók sze-
rint az is érdekes érv, hogy a forgalom miatt a 
gyerekek nem tudnak biztonságosan az úttesten 
játszani – hát játsszanak a játszótéren. Az ott-la-
kók közül néhányan a szakasz egyirányúsítását 
követelik, mert a kihelyezett 30-as sebességkorlá-
tozó tábla nem elég.

Lauer képviselő úr épp az interjút megelőzően 
járta be az említett terepet a hatóság embereivel 
és közlekedési szakemberekkel, akik egyöntetűen 
nem javasolják a „Behajtani tilos” táblák kihelyezését 
és a szakasz egyirányúsítását. Mint elmondta, a for-
galomszámlálási adatok sem támasztják alá ezen 
intézkedés szükségességét. A Törő utcai forgalom 
látványosan a nap két meghatározott időközében 
nő meg, de nem olyan mértékben, hogy ez kirívó 
terhelést eredményezzen.

Mindezek ellenére, a forgatókönyv szerint az 
utcaszakasz ideiglenesen, 60 napra egyirányúsítva 
lesz, és az ezalatt szerzett tapasztalatok alapján dön-
tenek a végső megoldásról. A képviselő azonban 
felhívta a figyelmet arra, hogy az egyirányúsítás 
miatt az ott-lakóknak is nehezebbé válik majd a 
közlekedés, illetve, hogy a legjobb megoldást abban 
látná, ha a Vályogos utca lenne elejétől a végéig 
járható formába téve.

A részönkormányzatról

A dorozsmai részönkormányzat alakuló ülésére, 
a törvényi szabályozást betartva, márciusban fog 
sor kerülni. Kérdésünkre Lauer István elmondta, a 
két dorozsmai képviselőnek valóban saját „ajánló” 
listája volt, mert közös listáról köztük nem történt 
egyeztetés. Az első ülésen tárgyalják át várhatóan 
azt, hogy ki milyen részfeladatot fog vállalni. Min-
denki munkájára számít – zárta az interjút.

SOMOGYI GÁBOR

Áll a víz a 
kiskertekben

Súlyos gondot jelent a térségben az elégte-
len csapadékvíz-elvezetés miatt beálló belvíz. 
Majdnem 50 ezer hektáron áll a víz a Dél–Alföl-
dön. A Subasában és Sziksósfürdőn lakók már 
hetek óta panaszkodnak az ott tapasztalható 
áldatlan állapotokról. A probléma egyik oka az, 
hogy egy méterrel magasabbra épült annak idején 
a subasai áteresz az M5-ös autópálya töltésében, 
mint kellett volna, emiatt a sztráda elzárja a belvíz 
útját, nincs, ami levezesse Subasa és Sziksóstó 
vizét.

Panasszal fordultak újságunkhoz (is) a kisker-
ti lakosok. Hogy a dorozsma-közeli területek úsz-
nak a vízben, a terület önkormányzati képviselője, 
Mihálffy Béla a legutóbbi szegedi közgyűlésen is 
felvetette. Szerinte egy másik töltésátfúrásra len-
ne szükség, amelyre forrást már a 2013-as költ-
ségvetésben el is különítettek. Jogszabályváltozás 
miatt azonban ezt a pénzt végül nem lehetett fel-
használni. Ezek mellett számos vízelvezető árkok 
megépítésére is szükség lenne az ott-lakók szerint. 
Az utak rendkívül kátyúsak és nehezen járhatók. 
A lakosok arról panaszkodnak, hogy vannak olyan 
telkek, ahol arra kényszerülnek, hogy egész nap 
szivattyúzzák a vizet, mert befolyik a házakba, 
pincékbe, nincs más választásuk. Mindenki csak 
tologatja az ügyet, mondják, és a válasz mindig ez: 
nincs rá pénz.

A városüzemeltetési iroda szerint is megoldást 
kell találni a vízelvezetés problémájára. Az idei 
költségvetésben 50–60 millió Forint áll rendelkezé-
sükre csapadékvíz-elvezetésre. A szakiroda javasla-
tokat tesz, mit kellene sürgősen megoldani ebből 
az összegből, és majd a közgyűlés városüzemelteté-
si, fejlesztési és környezetvédelmi bizottsága hoz 
végül döntést arról, mire mennyit költ a város. A 
kiskerti probléma megoldása már 2013 óta terv-
ben volt, de nincs garancia arra, hogy most, 2015-
ben megoldódna.

Mindeközben a kertekben, ahol magas a talaj-
víz, a gyümölcsfák és vetemények visszatérően ki-
rothadnak. A tulajdonosoknak jelentős kára kelet-
kezik, egyes telkek, házak élhetetlenekké válnak, 
a lakók fáradságos munkája pedig fuccsba megy. 
Ezért sürgősen végleges megoldást kellene találni.

Az elmúlt években is szivattyúzással, átemeléssel 
oldották meg a házak elöntésének megakadályozását. 
A talajvíz azért is gyűlik össze, mert az autópálya 
tervezése, építése során a töltésépítéssel elzárták 
a csapadék és talajvíz természetes lejtésen alapuló 
lefolyásának útját. Az okokat kellene megszüntet-
ni, nevezetesen az autópálya építése során elkö-
vetett tervezési, építési hiányosságokat utólag a 
pálya fenntartójával kellene elismertetni és elvé-
geztetni saját költségére.

Valószínűsíthetően ezzel a problémával az 
autópálya beruházóját vagy fenntartóját, építési 
engedélyének kiadóját, felügyeleti szervét, a szak-
hatóságot kellene megkeresni, illetve a terület or-
szággyűlési képviselőjének is lépnie kellene, hogy 
a pálya létesítése során elmulasztott, vagy fel nem 
ismert hatástanulmányt utólag végezzék el, és 
sürgősen javítsák ki a hiányosságokat.

TÍMÁR L.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
MÁRCIUS 2. HÉTFŐ 16 ÓRA

Alkony nyugdíjas klub
Nőnap

MÁRCIUS 13. PÉNTEK 17 ÓRA
Ungi Tamás fotókiállításának megnyitója

MÁRCIUS 14. SZOMBAT 21–02 ÓRÁIG
RETRÓ DISCO
DJ: Reiner Péter

MÁRCIUS 15. 10 ÓRA
Emlékezés az 1948-as forradalomra és koszo-

rúzás
Közreműködnek az Orczy István Általános Is-

kola 5. osztályos tanulói
Bozsó Antal és a Kokojsza Csapat

Kérjük, koszorúzási szándékukat március 12-
ig jelezzék a művelődési házban vagy a 463-112-es 
telefonszámon.

MÁRCIUS 23. HÉTFŐ 16 ÓRA
Köszöntjük a férfiakat
Zenés est az Alkony nyugdíjas klubban

MÁRCIUS 28. SZOMBAT 8-13 ÓRÁIG
EGÉSZSÉGNAP

VÁSÁROK
március 5. szerda, 9–13 óráig
március 12. csütörtök, 9–12 óráig
március 18. szerda, 9–11 óráig
március 27. péntek, 9–16 óráig

MŰVELŐDÉSI HÁZ

EGÉSZSÉGNAP A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2015. MÁRCIUS 28-ÁN SZOMBATON 8–13 ÓRÁIG

Az Egészségnap célja az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, az egészségi állapot 
javításához információkkal segíteni a településen lakókat, felhívni a figyelmet a megelőzés és az egész-
séges életmód fontosságára.

A délelőtti szűrővizsgálatokon a betegségek kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezők 
tudatosítására, illetve a kialakulóban lévő betegségek minél koraibb felismerésérére nyílik lehetőség.

1. CSMKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV TÁMOGATÁSÁVAL
Rizikószűrések: testtömegindex meghatározás, testzsír-, vérnyomásmérés, eredményeknek megfe-

lelően tanácsadás. Előadó: Tóth Erika egészségfejlesztő
„Az emlőrák-szűrés fontossága” – Dr. Gera Katalin megyei tisztiorvos  vetítéses interaktív előadása, 

emlő mulázson önvizsgálat betanítása
2. SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
DR. SÓKI ISTVÁN TÁMOGATÁSÁVAL
Vérnyomás, vércukor, koleszterinszint mérés
3. NAGY SÁNDOR OPTIKA TÁMOGATÁSÁVAL
Szemészeti szűrés: komputeres szemvizsgálat klinikai szakorvossal, pupillatágítás nélküli szürke 

hályog szűrés
4. DR. VARGA JÓZSEF
Bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos
Anyajegy és bőrdaganat szűrés
5. REHAB – HUNGÁRIA KFT. TÁMOGATÁSÁVAL
Ortopédiai vizsgálat, felmérés, gyógyászati segédeszközökről, otthonápolási termékekről tájékoz-

tató, bemutató
6. BNM CENTRUM (Szeged, Római krt. 31.)
Vércsepp analízis
Szervezetünk állapotának felmérésére az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módja a vérkép 

elemzése, egy rapid mikroszkópos vizsgálat. Ez egészségi állapotunk felmérésére éppúgy alkalmas 
módszer, mint bizonyos betegségek felismerésére. 

A vér idejében jelzi a test problémáit. Szűrje ki időben az alábbi betegségeket, és a népbetegségek 
kellemetlen kísérő tüneteit: érszűkület kialakulásának esélye: trombózis, embólia, szívinfarktus, agyi 
ér katasztrófa, anyagcsere problémák, immunrendszer állapota, kórokozók, baktériumok, vírusok, kör-
nyezeti terhelések, sav-bázis egyensúly, nyomelemek és vitaminok aktuális szintje.

Ehhez kapcsolódóan állapotfelmérést végzünk igény szerint a következő módszerekkel:
Véranalízis (1 csepp élő vérből informálódás a szervezet állapotáról) Különösen javasolt magas 

vérnyomással küszködőknek, cukorbetegeknek, keringési problémásoknak, stresszes életmódot foly-
tatóknak, mozgásszervi problémákkal élőknek.

Véroxigénszint mérés
Kínai szervtérkép (várható rizikófaktorok kiszűrése, javaslatok megelőzésre)
TVP 24 teszt (Magyar orvosok és természetgyógyászok által összeállított tesztsor, amely a meglé-

vő lehetséges problémákat tárja fel, illetve javaslatokat mutat az egészségi állapot javítására)
A vizsgálatokat természetgyógyászok, szakemberek végzik.
7. KRONOBIOLÓGIA – VIRÁGOS LILLÁVAL
A kronobiológia az egyén születésének napján jellemző kozmikus, energetikai jellemzőket és azok-

nak a személyiség kialakulására tett hatásait vizsgálja, az emberi jellemet fizikai, érzelmi, intellektuális 
szinten.

8. ORIFLAME BŐRÁPOLÁSI TANÁCSOK
Egészséges szépség – tanácsadás

Versenyfelhívás!
Még sosem termesztett tököt, de kedve len-

ne hozzá, vagy már évek óta tenyészt, és úgy érzi, 
megvan önben hozzá a tehetség? Itt az ön számá-
ra megfelelő alkalom. A Petőfi Sándor Művelődési 
Ház az őszi tökfesztiválra versenyt hirdet óriástök 
és kolbásztök kategóriában. Az óriástöknél a ter-
més súlyát nézzük, míg a kolbásztöknél a hosszát 
értékeljük.

A verseny nyerteseire értékes díjak várnak.
Mind a két kategóriában biztosítani tudunk 

tökmagot, de saját beszerzésűvel is lehet nevezni. 
A magokat március 1-től lehet igényelni és átvenni 
a művelődési ház nyitvatartási idejében. 

Bővebb információk és jelentkezés a művelő-
dési házban.

„Létleletek”
E címmel tartottak festmény és tűzzománc 

kiállítást a Művelődési Házban február 13-án.
Még hogy a péntek 13. szerencsétlen nap lenne? 

Erre rácáfolt ez a jól sikerült rendezvény. Barkos 
Bea festőművésznő képein úgy színes zománcba 
dermedő mesefigurák, mint kaleidoszkópszerű, 
örvénylő, a lendületes ecsetvonásoktól pörgő non-
figurációk vonzzák a tekintetet.

A kiállítást Marton Árpád művészeti író vezet-
te fel, és Fabulya Andrea versmondó hozott akkora 
sodrást szuggesztív szavalataival, mely felkavarta a 
nézők-jelenlévők hangulatát. A művésznő a nyug-
talan, pattanásig feszült hangú, lüktető versek ins-
pirációjára meglepő műhelymunkába kezdett: a 
magával hozott festőfelszereléssel, szituációs kép 
helyszíni alkotásával kísérte a szavaló sorait. Mire 
a versek befejeződtek, addigra a kép is elkészült. 
Derültséget keltett, amikor kihirdették, hogy a 
nézők saját kezűleg is hozzáfesthetnek az inspira-
tív alkotáshoz, s az is kitudódott, hogy az ad-hoc 
képet ki fogják sorsolni közöttük. A szerencsés 
nyertes Lukovicsné Nagy Ibolya lett. A nagyszerű 
hangulatú kiállítást, a népes nézőseregen kívül a 
művésznő képeit egyik verseivel ihlető múzsája, 
Simai Mihály, József Attila-díjas költő is megtisz-
telte jelenlétével.

Barkos Bea
Barkos Beáta 1957-ben született Szegeden. 

Simon Miklós festőművész férje indította el 
a képzőművészet útján. Tűzzománc képeket, 
díszdobozokat, egyedi tervezésű ékszereket 
készít grafikusi-, rekesz-, sodrony-, áttört tűz-
zománc technikával. Emellet üvegeket fest: fa-
liképeket és lakberenezési tárgyakat.

Textil pannót is készít, amelyet fest és varr.
Szeret kísérletezni, új utakat járni, egyedi 

megrendelésekre dolgozni, mert szereti megis-
merni az embereket, akiknek személyre szóló 
tárgyakat készíthet.

Munkáival megjelent:
Rothenburg o.d.T. Németország (1999), 

NATURA Nemzetközi Kiállítás, Szeged (2001, 
2002), Iparművészeti Múzeum, Budapest 
(2002), Vigadó Galéria, Budapest (2002), Gulá-
csy Terem, Szeged.
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Villanyász a Nyugati soron
Lemértem: egy kisujjnyi vékonyságú hir-

detés a Naplóban. Mégis, sokan keresik, kutat-
ják, hol lehet egy autóvillamossági műszerész 
Dorozsmán, hiszen nagyon kellene menni, de 
az a nyavalyás kocsi nem indul… Szabó István 
1992-ben nyitott pindurka garázs-műhelyet az 
utca átelleni, temető felé eső részén, ma már 
az utca ellentétes végén, a Sziksósi úti kis élel-
miszerbolt mögötti második házban működik 
szorgalmasan.

– Hány autó a napi átlag, melyek a tipikus hibák? – 
indítom a beszélgetést a „kábelek doktorával”.

– Jó közelítéssel talán tizenöt. A gondok válto-
zatosak: generátor, világításproblémák, ablaktörlő 
motor, vagy indítási nehézségek adják leginkább a 
napi munkát. Most, a téli hidegben az önindítók, 
fűtésrendszer hibái jelentkeznek többször.

– Mire kell(ene) ilyentájt figyelnie az autósoknak?
– Figyeljenek a motor zajára, hangjára, zörejekre. 

Ebből lehet következtetni a fenyegető bajra, pl. az 
önindító sokáig „köszörül”, vagy a gyújtás kihagy, 
egyenetlen a motor járása – „rángat”, ez sok min-
dent elárul. Ilyenkor nem árt, ha csak tanácsért is 
felkeresnek. Egy indításból már sok mindenre kö-
vetkeztetek. Javaslatot adhatok a hibás alkatrész 
feltétlen cseréjére, vagy időszerű javításra, ha nem 
akarja, hogy egy hosszú úton, lakott területtől tá-
vol, vagy éppen egy csúcsforgalom kellős közepén 
hagyja cserben a jármű. Ezen kívül aztán a KRESZ 
előírásait is figyelembe kell venni indulás előtt, pl. 
az izzók működését a fényszórónál, irányjelzőnél, 
tolatólámpánál… Sajnos a rendőri bírságolást nem 
tudom itt a műhelyben kijavítani, ehhez nincs meg-
felelő szerszámom.

– Tél van, hideg, odakint metsző szél fúj, s itt a 

műhelyben nem lehet mindent elvégezni. Hogy lehet 
ezt a kinti munkát elviselni? Gémberedett kézzel, vagy 
a hideg földön aláfeküdni a kocsinak…

– Nem tudok erre mit felelni. Elszántnak kell 
lenni. Más szakmában is kényszerülnek hidegben 
dolgozni – csatornázók, útjavítók… Megszoktam, 
és kénytelen vagyok. Ezt a munkát csak így lehet 
elvégezni. Nagy, fűtött szervizcsarnokokban más-
ként van, nekem ezek a körülményeim.

– Milyen munkákat vállal el? Győzi egyedül?
– Igazából bármilyet. Gépjármű diagnosztikát, 

vagy mint fentebb említettem: generátorok, fű-
tésmotorok, szellőzőrendszerek, világítási problé-
mák, központi zár javítását, riasztók, tolatórada-
rok, szórakoztató elektronikai cikkek beszerelését, 
tehát mindent, ami adódik. Még győzöm, mert 
tudom, szükség van rám, el nem küldök senkit, in-
kább ráhúzok, van, hogy néha este 9-10 óráig, meg 
szombaton is, de teszem a dolgom. A vasárnap a csa-
ládomé, akkor már ne keressenek, ha ennyi nem elég…

– Kik keresik fel? Mennyi a várakozási idő?
– Természetesen ennyi év alatt kialakult kun-

csaft-köröm van, de rengetegen járnak hozzám a 
közeli településekről, Szegedről, vagy a nagybani 
piacozók közül is, akik távoli vidékekről jönnek, 
és itt romlik el valami. Akinek nagyon kell menni, 
azt lehetőség szerint megpróbálom azonnal ellát-
ni, de mint másutt, akár egy üzletben, itt is fontos 
a sorrend: aki később jött, sajnos várnia kell, még 
ha nagy pénzt ígérne ahhoz, hogy első lehessen, 
nem számít. Egyébként három napnál senkinek 
nem kell tovább várnia, előjegyzésbe veszem és 
bárkivel meg tudok egyezni. Mindenkin nagyon 
szívesen segítek, de a szívemhez közel mégiscsak 
a dorozsmaiak állnak.

TÓTH GYÖRGY

A NÉP SZÁJA

Hogy érinti Önt a 
boltok vasárnapi 

bezáratása?
A 200 négyzetméternél nagyobb boltok már-

cius 15-től vasárnaponként nem tarthatnak nyitva. 
A kisebb boltok is csak abban az esetben nyithatnak 
ki vasárnap, ha az üzlet tulajdonosa vagy rokona is 
ott tartózkodik.

A piaci szereplők elemzései szerint a bezárással 
15-20 ezer munkahely szűnik meg, továbbá a piaci 
feltételek torzulása miatt a magyar háztartások 
15-30 milliárd forinttal többet kell, hogy kiadjanak 
élelmiszerre. A kérdéssel kapcsolatban indítandó 
népszavazást a néhány éve hozott törvények lénye-
gében ellehetetlenítik, így kevés az esélye annak, 
hogy maguk a választópolgárok döntsenek arról, 
mivel akarják tölteni vasárnapjaikat.

Megkérdeztük a dorozsmaiakat: változtat-e a 
szokásaikon az új törvény?

NAGYMIHÁLY ISTVÁN (83)
Az én szokásaimon nem változtat semmit. 

Szerintem ez a dolgozóknak jelent problémát. Há-
zastársaiknak bizonyára nehéz helyzetet teremt a 
vasárnapi családi együttlét hiánya. Egyik mottómat 
még gyerekkoromban tanultam: „A pénzed inkább 
otthon tedd el, s ha nem muszáj, ne vásárolgasd 
el!” Támogatom a bezárást! Legyen a vasárnap egy 
igazi, felhőtlen családi nap. Elég egy hétig dolgozni, 
s a hétköznap kiadott szabadnapokkal nem lehet 
egy vasárnap békéjét, hangulatát, összetartó erejét 
helyettesíteni.

PUSKÁS ZSOLT (28)
Nem örülök a változásnak, szerintem szom-

baton emiatt túlságosan zsúfoltak lesznek a bevá-
sárlóközpontok. Szinte minden vasárnap szoktam 
boltba járni, ezentúl szombaton kényszerülök erre.

FARKAS LÁSZLÓNÉ
Szükséges a vasárnapi nyitva tartás, mert tény-

leg csak az az egyetlen olyan nap, amikor sokak-
nak meg lehet oldani a bevásárlását. Nálam egy 
hónapban max. egy alkalommal fordul elő, hogy 
vasárnap kell vásárolnom. A többgyermekes csalá-
dok számára viszont több órás, fél napos elfoglalt-
ságot is jelent a vásárlás, a nézelődés. Csomó em-
ber munkája megszűnik. A kicsi boltok drágábbak, 
mint a multik, akárhogy is nézzük, az ember nem 
saját zsebének ellensége.

Összeállította:
T. GY. – S. G.

Változik a nyitva tartás
Az alábbiakban közöljük a Somogyi-könyvtár 

dorozsmai fiókkönyvtárának megváltozott nyitva 
tartását.

Hétfő:  de. 10-12, du. 13-18
Kedd:   de. 10-12, du. 13-16
Szerda:  de. 10-12, du. 13-18
Csütörtök:  de. zárva, du. 13-18
Péntek:  de. 10-12, du. 13-18
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Milyennek kell(ene) lennie 
a független közszolgálati médiának?

(FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL)

Mivel a posztindusztriális, információs társada-
lom kora köszöntött be (habár néhányan ezt nem 
így tudják, és még a feudális jellegű, munkaalapú 
társadalomnál ragadtak le), különösen nagy érték-
ké vált az információ. Mindenkit megillet az 
információhoz való korlátlan hozzáférés joga. 
Az 1848-as forradalom egyik legfőbb követelése a 
cenzúra eltörlése volt. Nagyjaink már akkor tudták 
azt, hogy aki a médiát irányítja, az mindent irá-
nyíthat. A szocializmus alatt a közszolgálati média 
híradója volt az a reprezentatív álhírműsor, ahol 
a hatalom által megszabott és engedélyezett tar-
talmakkal próbálták megteremteni a politikai 
tájékoztatás látszatát. A rendszerváltással, amely 
során kiépültek a demokratikus intézmények, az 
újságíró társadalom azt remélte, elhárul az akadá-
lya annak, hogy a közszolgálati média a mindenkori 
politikai hatalomtól függetlenné váljék, és a politi-
kai tájékoztatás színlelése megszűntével ne az ál-
lami propagandát nyomassa orrvérzésig.

Az államhatalom elképesztő erőforrásokkal 
rendelkezik a leplezett, vagy olykor totálisan lep-
lezetlen befolyás kifinomult eszközeinek alkalma-
zásához. Ezzel szemben a demokratikus állam jó 
működéséhez elengedhetetlen az a tájékoztatási 
minimum, amely nem az érdektorzított valóságról 
számol be. A közszolgálati média hírműsorai ezen 
kritérium alapján diszfunkcionálisak. Nem azért 
működnek helytelenül, mert a híradók „rosszak” 
vagy mert a dolgozók nem értenek hozzá. Még 
csak nem is azért vall a tévéhíradó kudarcot, mert 
a benne teret nyerő hivatalos propaganda egybeesik a 
műsorokat készítő és felügyelő szakemberek politikai 
és világnézeti krédójával. A szocializmusban az ál-
lam erőszakos módszerekkel erőltette rá a híradó-
sokra az általa megszabott tartalmak elosztását; a 
kontroll tehát felülről jövő volt. Manapság viszont 
nincs szükség effajta nyomásra; a közmédia hata-
lomhoz szóló „hűségesküje” ugyanis megteremti 
azt a szimbiózist, amelynek hatására az mindösz-
sze a kormányszóvivőség meghosszabbított szer-
vévé degradálódik le. Mindez rombolja a helyes 
működést biztosító szervezeti kultúrát, rontja a 
közszolgálatiság szellemét – amelynek egyik alap-
köve a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos, 
felelős hírszolgáltatás és tájékoztatás. „Ha a politikai 
(és vele párhuzamosan a média-) kultúra nem 
jut el arra a szintre, hogy egészséges távolságot 
tudjon tartani a médiától, akkor a gyakorlati tö-
kéletlenségek a közszolgálatiság eszmei alapját is 
alááshatják, és joggal merülhetnek fel a rendszer 
fenntartásának szükségességét vitató álláspontok. 
Ha azonban nem leszünk képesek jól működő közszol-
gálati médiumokat létrehozni, vagy eleve lemondunk 

e tervünkről, az beláthatatlan következményekkel 
járhat a teljes közösség, a nemzet sorsára nézve, 
kedvezőtlenül befolyásolva a demokrácia működő-
képességét valamint a társadalmi integrációt és 
szolidaritást.” (Koltay András)

A kormányzati visszaélések, korrupciók, túl-
kapások és „mutyik” – lett légyenek ténylegesek 
vagy erős gyanút állítóak – a közszolgálati médiá-
ban gyakorlatilag nincsenek reprezentálva. Súlyos 
következményekkel jár mindez: egyrészt, mivel a 
társadalmi kontroll, amelynek „figyelő szemét” a 
médiának a hatalomgyakorlókra kellene irányíta-
nia, teljességgel szét van verve; másrészt, mivel 
nincs számottevő kontroll alatt a hatalom élvező-
je, úgy gondolhatja, hogy bármit megtehet, annak 
nem lesznek következményei; harmadrészt pedig 
a társadalom polgáraiban teljesen szétrombolja az 
igényt, hogy az általa megválasztott államszolga 
körmére nézzen, mert „úgyis megússza”, mert „a 
másik is lop”, mert „a klientúrát építi” stb. A po-
litikai igénytelenséggel a polgár elnéző lesz mind-
azokkal szemben, akik a köz pénzén lakmároznak, 
akik miatt közvetve hátrány, kár éri őt. A választá-
sokon tapasztalható alacsony részvételi arány pe-
dig pont azoknak kedvez, akik miatt az általános 
fásultság, közöny, és ezzel együtt a morál hiánya 
söpör végig a magyarokon. Az örökölt identitásával 
és beállítódottságával a magyar a plutokrata, ne-
potista, korrupt vezetők helyett a demokráciát, 
a kapitalizmust, a liberalizmust vetné máglyára – 

„csupán” csak azt, amely nélkül jóléti társadalom 
egyszerűen nem tartható fenn.

Érdemes megemlíteni az angol közszolgálati 
tévé, a BBC etikai kódexét, amely az idők során 
a szakma etikai sztenderdjévé vált. A BBC-nek tö-
rekednie kell arra, hogy a társadalom valameny-
nyi csoportját egyenlően szolgálja. A BBC-ben a 
műsorkészítés legfontosabb szempontja a pártat-
lanság, tehát műsorai alapján a közönség ne legyen 
képes felmérni, hogy a tudósítónak vagy a műsor-
vezetőnek mi a személyes véleménye a szóban for-
gó ügyről.

Képzett újságíróként és a kommunikációtudo-
mány szakembereként úgy vallom, nem szervilis, 
szolgalelkű médiamunkásokra van szüksége a társa-
dalomnak. Mindez annak a fényében, hogy a tár-
sadalomtudósok már évtizedek óta a nyilvánosság 
erejének hanyatlásáról számolnak be, korántsem 
jelentéktelen igény. A közszolgálati média feletti 
kontrollt nem a kormánynak és nem is a parlament-
nek kell gyakorolnia (noha a közpénzek felosztásával 
végül is a hatalom teremti elő a forrást a közmédia 
működtetéséhez), hanem független testületnek. 
Olyan testület, amely eleget tesz e kritériumnak, 
jelenleg (már) nincs Magyarországon.

SOMOGYI GÁBOR

A mama hotel lakói
és a Pán Péter-szindróma

Otthon, édes otthon. Ezzel a mondással bizony 
fokozottan állítható párhuzamba a mama hotelként 
híressé vált jelenség, amely bizony nem egy új, jól 
menő szállodahálózatot takar. A mama hotel azt a 
jelenséget hivatott jelölni, amikor felnőtt, elviek-
ben munkaképes – vagy akár munkával valóban 
rendelkező – fiatalok továbbra is a szülői ház ké-
nyelmét, és/vagy a szülők anyagi biztonságát élvezik. 
Természetesen ez sem értelmezhető magában, meg-
értésének érdekében számba kell venni pszichológiai, 
társadalmi és gazdasági tényezőket egyaránt.

A pszichológiai tényezők közé szokás sorolni 
az ún. Pán Péter-szindrómát, melyben a gyereknek 
és a szülőnek egyaránt megvan benne a szerepe. 
Bár a kifejezést előszeretettel használja a társada-
lomtudomány, komoly pszichiátriai állapotot is 
jelölhet: a szakemberek azt tanácsolják, érdemes 
odafigyelni rá, hogy mikortól tekinthetjük ezt komoly 
problémának. Ez annyit fed, hogy vagy a szülők 
képtelenek kiengedni a gyereket a kezei közül, vagy 
éppen a gyerek nem képes leválni róluk és önálló, 
felelősségteljes életet kezdeni. Utóbbi alatt elsősorban 
a munkavállalást, tartós párkapcsolat kialakítását 
illetve a családalapítást értjük. 

Azonban a szülőkre való utaltság és a Pán Péter-
szindróma tömegesen érinti a felsőfokú tanulmá-
nyaikat végzőket, ez esetben persze megint más 
perspektívából érdemes nézni a dolgot. A szakembe-
rek azt a jelenséget, hogy a fiatalok egyre később ké-
szek rá, hogy a saját lábukon álljanak meg, újabban 
kapunyitási pánikként – az angolszász szakiroda-
lomban midlife crisis – is emlegetik, természetében 
erősen pszichológiai, ám mint olyan, elválaszthatat-
lan a társadalmi és gazdasági faktoroktól.

A szóban forgó jelenséget gyakran az Y generá-
cióval asszociálják. Az Y generáció azon nemzedé-
keként határozható meg, melynek kialakulásában 
a technika robbanásszerű fejlődése játszott fontos 
szerepet, és amely jellemzően az 1980-tól 1996-ig 
születetteket foglalja magában, de az időben utánuk 
elhelyezhető, éppen feltörekvő Z generációt is érin-
ti ez a tendencia. Ezen nemzedékek lényeges jellemzői 
között emlegetik azt, amely a mama hotel jelenségével 
nagyban összefügg, mégpedig, hogy tagjai a javak 
fogyasztása tekintetében individualizálódnak, felnőtt-
ként viselkednek, a termelésben viszont nem vesznek 
részt. Nem véletlen, hogy az Y generáció a fogyasz-
tói társadalom egyik első számú célcsoportja, ennek 
megfelelően alakítója is.

Talán nem meglepő, hogy a tőkehiányosabb 
és jellemzően a volt keleti blokk országaiban erő-
teljesebb a jelenség, hiszen az esetek többségében 
nem is igen adatik meg egyáltalán a lehetőség fiatal-
korban a minél előbbi kitörésre és az önálló élet meg-
kezdésére. Nyugaton sem teljesen idegen a helyzet. 
A jelenség többé-kevésbé globálisnak mondható, ugyan 
területenként bizonyos mértékbeli különbségekkel.

Hangsúlyozni kell, amit különösen az idősebb 
korosztály hajlamos elfelejteni: a mama hotel nem 
róható fel kizárólag a fiatalok hibájaként, felelőssége-
ként, nem moralizálható ez a kérdés „a mai fiatalok” 
és a „bezzeg az én időmben” szófordulatok mentén. 
Valószínűleg ez a fajta attitűd sokkal inkább mélyíti 
a helyzetet. Komplex jelenségről van szó, a fiatalok 
ön- és jövőképe, a társadalom és az előző generációk 
elvárásai, változásai azonos mértékben, egymástól el-
választhatatlan módon játszanak itt közre, és mindez 
kiegészül az éppen adott gazdaságpolitikai helyzettel.

MOLNÁR BALÁZS
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Szentes Bíró Ferenc:

Anyanyelvem: magyar!
Még alig sírtam fel Mindszenten, Édesanyám ölében, családi házunk egyik, 

friss szalmával tömött fekhelyén – akkor még nem volt divat kórházban szül-
ni –, de már biztos volt, hogy a világ legszebb nyelvén (vajon miért az anyáról 
nevezték el eleink?) fogok majd idővel megszólalni. Nem nagyon emlékszem 
a pólyás koromra. Édesanyám csak annyit mondott erről az időszakról, hogy 
rendszeresen sváb Nagymamámra és Testvéreimre voltam bízva, mert ők sokat 
dolgoztak. Testvéreim csak annyit meséltek, hogy túl hamar leszopogattam 
a cukrot a cumimról, így gyakran visszaparancsolták őket – miközben focizni 
igyekeztek titokban – az utcai kapuból, mert éktelen sírásomra még megszöké-
sük előtt felfigyeltek a szülők. Arra viszont tisztán emlékszem, hogy sokszor 
együtt tanultuk Édesanyámmal az olvasást: „Ottó ütött, talált ötöt”, szólt 
a rigmus a könyvből. Édesapám gyönyörűen énekelt – az egykori Szalmás-
munkáskórusban volt bariton – így a szép dalokat, magyar nótákat és a Szé-
kely Himnuszt is tőle tanultam és tudom máig. Azután az esti imádság is fel-
dereng: Édesanyámmal összetett kézzel mondtuk: „Én Istenem, jó Istenem, 
lecsukódik már a szemem. De a tied nyitva Atyám, amíg alszom vigyázz reám”. 
Az egész család együtt mondta az ebédnél: „Édes Jézus légy vendégünk, áldd 
meg, amit adtál nékünk!” Majd ebéd végeztével: „Aki ételt, italt adott, An-
nak neve legyen áldott”. Szüleinktől és egymástól is gyorsan megtanultunk 
egy rövid kis ünnepi versikét, amit – az ünnepeltet ügyesen behelyettesítve 

– bármikor elmondhattunk, és az elismerést, no meg a köszöntés tárgyiasult 
formáját azonnal bezsebelhettük, felmenőink nem kis büszkeségére:

„Az én szívem kis óra, Szeretet a rugója, mindig csak azt ketyegi, Nagyapá-
mat, Nagymamámat, Édesapát, Nagybácsikát stb. szereti!” Ötödik gyermekként 
szinte észrevétlenül simultam bele az iskolai oktatásba. Idősebb Testvéreim-
től nagyon sok verset, olvasmányt hallottam, amelyek közül sok megragadt 
az agyamban. Juhász Rózsa tanító nénink sokszor kiültetett az első pad tetejére, 
hogy meséljek az osztálytársaimnak. Fantáziámban ilyenkor gyakran összemostam 
az Ezeregyéjszaka legszebb meséit, a Nők Lapja utolsó oldalán közölt írások-
kal, de azért legtöbbször jól kikerekítettem a mese végére a  csattanókat. Most 
is emlékszem az ABC betűinek felsorolására: mit küszködtem, mire a bö, vö, 
kö betűkből bé, vé, ká formálódott. Sokat alakított kialakuló szókincsemen 
és beszédkészségemen Nagyszüleim sváb mivolta és Édesapám pék szakmája 
is. Alapvetően német szavakat használtak, pláne ha el akarták titkolni előlem 
mondanivalójukat. Nagyapám gyakran mondta feleségének, akivel szigorúan 
magázódott: Rózsi! Ruhe! (Csend, maradj nyugton!) Nagymamám egy-egy 
csínytevésünk után úgy fenyegetett bennünket: majd furszliztok (szorultok, 
meglakoltok), ha hazajön Apátok! A pékségben dolgozók is sok német szót 
használtak: a spakli (kaparóvas), a tipli (a kemence gőzszabályzó vasa) még 
most is fülembe cseng. Alapvetően őzve beszéltünk, ami a környéken nem volt 
különlegesség, ám a felső tagozatban már sokszor okozott nehézséget. Külö-
nösen a versek megtanulásánál voltam zavarban a „beszédömmel”. Érdekes, 
hogy alig emlékszem a csak a szülőfaluban használt kifejezésre: talán csak a 
kusándál (ténfereg, ólálkodik, kóborog) szót használom még ma is. Első iga-
zi olvasmányélményem az Egri csillagok volt: el sem tudtam akkor képzelni, 
hogy honnan tudott valaki ennyi ismeretanyagra szert tenni. Ez az író tud 
latinul, de törökül is, meg a magyart is kiválóan beszéli! Hogyan lehetséges 
ez? Az már csak hab a tortán, hogy Gárdonyi Géza – mint idős fejjel utána ol-
vastam – Dankó Pistával is dolgozott, de egyházi énekek csodálatos verseit is, pl. 

„Fel, nagy örömre, megszületett” kezdetű karácsonyi ének szövegét, ő vetette 
papírra egykoron.

Ahogy felső tagozatba kerültem, úgy nyíltak ki előttem egyre nagyobbra 
nyelvünk szépségeinek csodás kapui. Nagyobb testvéreim már középiskolába 
jártak: latinul, németül beszéltek körülöttem. Zenét tanultunk, amely az olasz 
nyelvet is testközelbe hozta. A hatvanas évek elején jártunk akkor: kitárult 
egy kicsit a nagyvilág. Egyre több újság jelent meg, világvevő rádiónk volt, 
1964-ben már néztük a televíziót, igaz csak egy volt a falunkban, amit estén-
ként kirakott a tulajdonosa az ablakába. Elkezdtem sportolni: a labdarúgás 
angol szavai: tréning (edzés), bekk (hátvéd), half (fedezet), center (középcsatár), 
korner (sarokrúgás), triblizni (cselezni) még csak így voltak ismertek. Itt tanultam 
meg a zsuga (labda), passz (átadás), kötény, bebőrözés, bedeszkázás (lábak között 
elgurított labda), esernyőzés, (játékos fölött átemelt labda), dekázás (labda 
emelgetése) szavak igazi jelentését is. Edzőm gyakran mondta: leriasztottad 
a verebeket a nyárfáról! Ez annyit tett, hogy csúnyán fölé rúgtam a labdát. 
Szállóige volt a focisták között a mondás, ha valakit a focilabdával ágyékon 
rúgtak és összegörnyedve fájlalta az altestét: állj rá, öcsi!

Az asztalitenisznél a szoft (könnyű habgumis) ütő dívott, az asztalon ke-
resztbe necc (háló) feszült. De az asztal sarkát csak éppen érintő labdát már 

megcsúszott labdának „csoszának” hívtuk. Jártunk – járhattunk – hittanra is. 
Érdemes volt, mert Attila atyának diavetítője volt – és csodás kalózfilmeket 
vetítettünk a hittanórák után – és focizni is tudott, meg bőrlabdája is volt. 
Ám cserébe a katolikus szertartás ministránsokra (szolgálókra) vonatkozó 
részét – az úgynevezett lépcsőimákat – „be kellet vágni” latinul és persze ma-
gyarul is. A temetési szertartásra is meghívót kaptak a legjobbak, de annak 
az anyagát is betéve kellett tudni. Egy-egy délutáni, hétvégi temetés – pláne, 
ha még néhány könnycseppet is ki tudott a két ministráns préselni a szeme 
sarkából – 10–20 Forintot is hozott a konyhára. Csak miheztartás végett: egy 
kg cukor 9,60 Ft, egy kg sertéscomb 18 forintba került akkoriban, ha lehe-
tett kapni. Csekélyke latin tudásom innen, illetve nővérem egészségügyi stúdiu-
maiból eredeztethető. Az általános iskolai tanulmányaim végén szeretett 
magyartanárom, dr. Csihás Gáborné – később gimnáziumi osztályfőnököm 
és német tanárom is lett a magyar nyelv- és irodalomtanítás mellett – egyre 
több szöveget és verset követelt tőlünk emlékezetből. És azok a tollbamondá-
sok, csak azokat tudnám feledni! Akkor még nem értettem mi szükség van erre, 
hiszen egy-két sor, néhány kiragadott mondat miért olyan fontos, hogy be kell 
magolni. No meg a sok hosszú vers Aranytól, Petőfitől, Adytól, Radnótitól: mi 
végre kell ezt nekünk bebiflázni? A gimnázium már megmutatta – lásd Halotti Be-
széd – a sok „memoriter” előnyét: szinte minden tantárgyat könnyen tanultunk, 
hiszen agyunk kapacitása szinte határtalan lett, igaz, volt mit befogadni. El-
indultak az irodalmi pályázatok, verseket írogattunk, megjelent a beat – szin-
te kötelező volt a német mellett angolul is tudni, már csak a lányok szimpáti-
ájának elnyerése miatt is – és persze a szleng. A hapsi, a csaj, a klassz, a menő, 
a séró mindennapos szófordulat volt, és napjainkra már azzá vált. A 72 éves 
nagymamám is „felvette a ritmust”, hiszen azt mondta a piacon az egyik bevá-
sárló riválisának, amikor aláígért az általa már kialkudott, „lezsírozott” árnak:

– Na, kopjon le, kedves!
Bár testnevelői pályára készültem, a vasútnál kötöttem ki: mozdonyvezető 

lettem. A sínek világa különleges nyelvezete is nagyon megfogott. Engem is 
elküldtek a csesztabogár-kadét (gyakornok, tanuló) időmben reszelőzsírért, 
és vörös felállóért is, de meg kellet birkóznom az utasítások, szabályzatok 
hivatalos(kodó) nyelvezetével is. A fekve maradás (elromlik a mozdony ezért a 
vonat nem mehet tovább), a pudligár (kocsirendező vasutas), a durrantyú (ve-
szély esetén, a vonat kerekei alá teendő felrobbanó, így figyelmeztető hangot 
adó fémszelence), a körwesting (kézifék), a jancsifék (csak a mozdonyt fékező 
szerkezet) és természetesen a vonatok, vonalak, csomópontok, kocsik számozá-
sa, kódolása mind-mind megtanulandó szakzsargon volt. A mozdonyoknak 
is külön becenevük volt: kappan, pulyka, bivaly (utóbbi a világhíres 424-es 
beceneve volt) gőzmozdonyokra, a Zöld Béka, a Zetor, a BOBÓ, a Gokart, a 
Dácsia, a Szergej, a Csörgő, a Púpos, a Gyík és az Apó, Apóka (utóbbi a legendás 
svéd NoHAB mozdonyokat jelentette) dízelmozdonyokra vonatkozott. A vil-
lanymozdonyok egyes típusait Leó, Szöcske, Rezsó, Gigant, Teknő névre keresztelték. 
A Budapest–Moszkva–Budapest vonatpárt „Birodalmi Expressznek” titulálta a 
vasutasság Köztudott volt „jól értesült zárfékezői körökben” (értsd vasutasság 
egésze) is, hogy Kádár János nem szerette a repülést. Az első titkár különvo-
natát „Kék Nyílnak” becéztük. A vonat esetenkénti közlekedését szokatlanul 
nagy – sokszor fölösleges – biztonsági intézkedés-sorozat kísérte. A témában 
született „sínbohóc” vicc szerint azért utazott az első titkár mindig vonattal, 
mert a galambokat nem lehetett a repülőgép elől – hatalmi szóval –  elhessegetni. 

Házasságunk után gádorosi születésű feleségem hozott új, általam isme-
retlen szavakat közös életünkbe. A kuzsu (báránybőr bekecs), a celőke (vékony 
lécdarab), a pócik (billegő bútor alá tett kis darab deszka), a cucálni (kever-
getni, zutyulni), a szulutyka (kotyvalék), a szilke (cserépkorsó szilvalekvár tárolásánál 
használták), a skutari leves (spórolós idők köménymaglevese), botromáskodik 
(sötétben tapogat, járkál, keresgél) beépült a család szókincsébe. Ahogy magvas 
bemondásairól elhíresült nagymamám egyszer megjegyezte: Lesz miért em-
legetnetek, ha elpatkol a vénasszony! Két kislányunk felcseperedése is számta-
lan nyelvi meglepetést tartogatott. Az ujját szopta mindkettő: a nagyobbik a 
plédjéből font kis galacsint forgatta a kis markában, amelynek „szőrike” volt a 
becsületes neve. A kisebbik báránybőr takaróját bögyörgette (tekergette) foly-
ton: a takaró neve ezek után nem is lehetett más mint „udu”. Egy kőszegi ki-
rándulási emlék is a nyelvi emlékek sublótfiókjába kívánkozik. Zrínyi Miklós 

– mint köztudott – kirohant a várból és katonáival együtt kézitusában hősi 
halált halt. Az én panellakásban nevelkedett Kati lányom rögtön rákérdezett 
a vár tövében álló hős szobránál: Apa, és hol van a kézitusa!

Immáron négy unoka ölel körül bennünket és nem tudunk betelni pajkossá-
gukkal, választékos beszédükkel, amely a szülők és a bölcsődékben, óvodákban, 
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általános – és középiskolákban dolgozó – a magyar nyelv megismertetése, meg-
tanítása iránt elkötelezett – pedagógusok áldozatos munkáját dicséri. Flóri 
unokánkkal – kb. 10 éves lehetett akkor, ma 17 éves – gépkocsival utaztunk, 
amikor kisvártatva felkiáltott: nézd Nagyi, pontos j-vel van írva az előttünk 
haladó kocsi rendszámán a lyuk! Eltelt néhány perc, mire elmagyaráztuk a 
három betű, három szám rejtélyét a kis nyelvtudósnak. Az idén érettségiző 
Kornél unokánk lovastáborban volt 10 éves korában, és már a harmadik na-
pon elköltötte a tőlünk (is) kapott zsebpénzét. Mikor rákérdeztünk a gyors 
költekezés és kilátástalan pénztelensége okára, nagy szipogva, de a tőle meg-
szokott választékos beszédével, így felelt: Nagyika! Ez ebből a szempontból 
teljesen mindegy! A kis mötyi (csöppség, picurka kisgyermek a Viharsarokban 
és a Nyírségben) Lilla unokámmal hintázni indultunk a minap. A hinta-palin-
ta közben – hogy ne csak a hintázásról szóljon az ének – felsoroltuk azokat az 
ételeket, amelyeket a kis csöppség a legjobban szeret. Én megkérdeztem hogy 
ki szereti a gyümölcslevest, ő meg fennhangon rávágta: Ééééén! Miután 

kifogytam az általam ismert, általa szeretett étkekből – jobb híján – a nagyszü-
lők, szülők is sorba kerültek. Az utolsó, „ki szereti Édesanyát” kérdésre – a köz-
ben egyre komorabbá váló kis angyal – sírva fakadt. Vigasztalhatatlan volt 
és sokáig nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért sír. Végül nagy szipogva, 
könnyes kis arcát törölgetve kibökte: Sihupapa – ez én lennék, aki büszkén 
viseli az unokáitól, díszsírhelynek is beillő ranggal bíró, vasúti szolgálatom 
elismeréséért kapott nevet – ne együk meg Édesanyát!

Mostanában ismét sokat olvasok. Újra felfedeztem – bár még többször 
tettem volna – Móra Ferencet. Nála igazabban és hitelesebben kevesen írtak 
övéiről, a körülötte élő  egyszerű emberekről és a magyar nyelvről. Nyelvtan-
óra, című novellájában így ír szeretett anyanyelvéről: „Nagy élő víz a nyelv, 
amit nem nagyon kell félteni, mert amennyit öregszik, annyit fiatalodik, min-
dig frissíti magát, s ha gizgaz szemét hull bele, néha annyi, hogy a színét is 
alig látni tőle: elbánik azzal is… Él: ebben benne van a jó és a rossz is.”

SZENTES BÍRÓ FERENC

OLVASÓI LEVELEK

Búcsú Dorozsmától (II.)
A szegedi futball bizony kútba esett a kilencvenes évek elején. A nagyon 

jól muzsikáló Dorozsmai futballcsapat rögtön képbe került az akkor szabadon 
garázdálkodó szerencselovagok számára. A Dorozsmai Egységesből hogyan 
lett szegedi csapat, azt valószínű az akkori vezetők jobban el tudják mondani. 
Nekem nem tisztem nyomozni, és ítélkezni sem! Azt azonban meg kell jegyez-
zem, hogy innen kell számolni a régi foci pálya halálát. Mint telek úgy látszik 
jó pénzt ért valakinek, ott a szétbarmolt, lebetonozott vásártér mellett. A fo-
cisták megkapták helyette Dorozsma legmélyebb rétjét, a lóvásár teret. Ott a 

„háromszögnek” nevezett kanális mellett, ahol még gyerekkoromban az állat-
vásárt tartották, ahol tavasszal és ősszel állt a víz és ahol télen korcsolyáz-
gattunk. Jártam arra az átadás után egy két évvel és láttam, hogy tavasszal a 
bejáratnál bokáig ért a víz, mint régen. Mi lett azóta, nem tudom! Messziről 
jól mutat az öltöző és a pálya is. Egy azonban tény: a focit akkor a dorozsmai 
gyerekek számára tönkretették! Arra a kérdésre, hogy most mi van a focival, 
a dorozsmaiak jobban tudják a választ, mint én.

Valami hasonló történt a kézilabdával is, de erről kicsit többet tudok, lévén 
érintett egy bizonyos szinten. Az eleje szép volt. Valamikor 1957 körül kezdődött. 
Ki kezdte el? Nos, egy nevet kell említsek: Veszprémi Lászlóét, aki Hódmező-
vásárhelyről átkerülve megismertette a dorozsmaiakkal a kézilabdát. Aztán 
még két név, Ács Géza, aki a férfi vonalat és Pusztai Lajos, aki a női vonalat 
folytatta Veszprémi tanár úr után. Később Ács Géza egyedül vitte a női és a 
férfi szakágat is. Amiről beszélni szeretnék, az a 2000-es évek és a mai állapot. 
Felépült egy szép sportcsarnok Dorozsmán, ami most már annak a nevét 
viseli, aki rengeteget tett azért, hogy legyen az a csarnok, Ács Gézáét. Végre 
játszhattak benne dorozsmai kézilabdások, lányok is és fiúk is. A lányok az 
NB I/B-ben, a fiúk az ifjabb Miksi István révén az NB II-ben. Aztán Szegeden 
valahogy kiszaladt a talaj a Pick-Volán (?) kézilabdacsapat utánpótlásának lába 
alól. Kővári Árpádnak a Pick kézilabda csapata felépítőjének – aki emellett az 
alsóbb osztályú megyei kézilabda csapatok sírásója volt – eszébe jutott hirte-
len Dorozsma! Elérte, hogy Dorozsmára jöjjenek a Pick utánpótlás játékosai. 
Ezzel nem is lett volna baj, de lassan kikoptak a dorozsmai játékosok, és 
a dorozsmai gyerekek kézilabdára tanítása sem lett fontos senkinek. Miksi 
Pityu birkózott még egy darabig, aztán ő is feladta. Amikor elfogyott a pénz, 
akkor hirtelen a Pick Makóra áttelepítette az utánpótlását és Dorozsma férfi 
csapat nélkül maradt. A régiek – Polyák Zoli, Bozsák, Tajti Sanyi, Balogh Zoli, 
Halasi – ugyan még játszanak a megye bajnokságban, és szerintem, míg men-
ni tudnak játszani is fognak, de ettől a dorozsmai gyerekek nem kezdenek el 
kézilabdázni. A lányok már régóta csak a nevükben voltak dorozsmaiak, de 
legalább Dorozsmán játszottak. Ha más nem legalább az esély megmaradt vol-
na, ha valakinek eszébe jut, hogy Dorozsmán is vannak kislányok, akiket meg 
lehetne tanítani kézilabdázni, akkor láthatták volna a felnőtt mérkőzéseket! 
Hát az NB I-be feljutással ez is megszűnt, mert a mérkőzések bekerültek Sze-
gedre. Hát így kell a sportot is elrabolni! Igaz, Szeged?

Térjünk azonban vissza 1972 környékére, amikor az ominózus határozattal 
nagyvárosokat kreáltak Magyarországon, a megyeszékhelyekhez hozzácsapva 
a környező községeket, falvakat. Mert nem csak Szeged nőtt meg így, hanem 
sok más megyeszékhely is. Volt Dorozsmán egy MOZI. Igen így nagybetűvel! 
Nem vagyok helytörténész, sajnos nem tudom mikor lett a Nagymihály Gás-
pár gyárából mozi, az is lehet, hogy annak is épült, de azt tudom, hogy min-
den hatvanas évekbéli dorozsmai fiatal itt szagolt bele először az igazi kultú-
rába. Sokan voltunk, akik színházba bejártunk Szegedre, főleg diákként, de a 
mozi egész kisgyerekként ott volt mindenkinek. Páhollyal, erkéllyel és a csat-

togó székeivel varázsolta elénk a legnagyszerűbb filmeket. A nagy olasz lírai 
filmeket, a francia kalandfilmeket, egy-két angol filmet is, na meg rengeteg 
szovjet „műalkotást”. És ott voltak annak az időnek a legjobb magyar mozijai 
is frissen azonnal! Amik nekem, de szerintem sokunknak megmaradtak, azok 
a kosztümös filmek és a vígjátékok. Valamint az akkori szuper filmek, a Sláger 
revü, amiben olyan csodákat láthattunk, mint az Animals együttes, vagy a 
Nashville Teens, a Rita, a vadnyugat réme, amiben az olasz Rita Pavone éne-
kesnő játszott, és Tommy Steel filmje, aminek a címére már nem emlékszem. 
Aztán a nagy Fellini alkotások, Louis de Funes filmjei, a Fantomas-szal az élen, 
a Riói kaland a nagyon fiatal Belmondóval, és így tovább! Aztán valaki hir-
telen kitalálta, hogy a mozi életveszélyes! Össze akar dőlni! Nem bírják a falak a 
zajt, megrepedtek! Aztán egyszer csak a szövőgyáré lett az épület, telerakták 
szövőgéppel, és már nem is volt életveszélyes! Hát így kell mozit rabolni! Igaz, 
Szeged?

Aztán volt egy Sziksósfürdő is Dorozsmán! Elég régóta, mert már a nagy-
mamám leánykorában is fürdő volt, pedig az még az 1800-as évek végére 
esett, illetve a századfordulóra. Többször jelentkeztek a megvásárlására, még 
a háború előtt is, de valahogy sosem jött össze. Aki tudja miért, kérem, írja 
meg! Nagyon kedves kis tó volt. A mostani, csónakázó tó felőli végét, mert 
akkor arra volt a mélyebb része, nádas szegélyezte, ami kissé visszafelé is hú-
zódott a Turista szállói oldalon. Két, emberkéz alkotta dolog volt összesen a 
tóban. Egy fából készült úgynevezett trambulin, amit az ötvenes évek végére 
félig szétszedtek, mert több baleset is történt az onnan való ugrálás közben, 
meg egy keskeny téglából készült lépcsősor, ami a vízbe vezetett a tó elején. 
Abban az időben még mozgássérült embereket hordtak oda iszapkezelésre. A 
tolókocsit betolták a vízbe és az abban ülő emberek testét vastagon beken-
ték a tó iszapjával, ami gyógyiszapnak számított! A tó elejénél, a sekélyebbik 
szikesebb végén, ami a mostani bejárat felé eső része volt, állt a fából készült 
kabinsor. Az akkori bejárat is a kabin sorok között volt. Aki emlékszik, annak 
biztosan eszébe jut az a kopogás, amit a fapadlón való lépkedés okozott, nekem má-
ig a fülemben van! Színes, de napszítta T alakú kabinsor volt, és a T mindkét 
oldalán homokos terület, ahol nagy fejelő partik és foci csaták voltak. Ugyan-
ilyen fejelő párharcok a sekély vízben is zajlottak, nádat leszúrva kapuknak. 
68-69-től, fagerendákkal elkerítettek egy részt a gyerekeknek. Emlékszem, ha 
korán reggel mentünk a Szikire, még a békák ott ültek a gerendákon. Amíg 
nem jöttek sokan, vagy a nap vége felé, amikor már gyerekek nem voltak a 
vízben, ez az elkerített rész lett a fejelő pálya. Gyönyörű volt a fenyves, ami 
szegélyezte a tavat. Külön kirándulás volt sétálni a hatalmas fák alatt. Sok 
még most is áll az akkori fák közül. Az úgynevezett csónakázó tó abban az 
időben csak kora tavasszal, vagy belvíz idején volt víz alatt. Egyébként egy 
szikes, kicsit iszapos mély terület volt tele siklóval, békával. Aki most ismerke-
dik a környékkel az szentül meg van győződve, hogy a naturista strandnál 
lévő tó a Sziksós-tó, pedig az egy mesterséges alkotmány. Úgy ásták ki mar-
kolókkal, az időpontot nem tudom, de ’72 után, az biztos.

Rendkívül furcsálltam annak idején, amikor az autópálya még csak terv-
ben volt, hogy miért nem szegedi területen vezetik el. Akkor még senki nem 
sejtette, mit művel egy autópálya a természettel. Mennyire vágja ketté az 
egybefüggő földeket, megzavarva evvel a teljes ökorendszert. Az állatok út-
vonalát, a víz elvezetést, a növények szaporodását. Az ember közlekedéséről 
nem is beszélve. Éppen azért mert nem sejtette senki az autópálya okozta 
problémákat, nem is foglalkoztak vele.

(FOLYTATÁS A 9. OLDALON)
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Harminc éve történt

Az egész országot megrázó bűncselekmény-
ről szóltak a címlapokon harsogó tudósítások 
1984. október 19-én. A Szegedi Fegyház és Bör-
tön – a híres-hírhedt „Csillag” – rabokat fog-
lalkoztató gyárában, az Alföldi Bútorgyárban, 
Richter Richárd elítélt három művezetőt megölt, 
hármat pedig életveszélyesen megsebesített.

A 28. életévét éppen hogy betöltő rab, egy vélt 
sérelem okozta felindulásában, a gyárban, enge-
dély nélkül készített és elrejtett késeivel elkezdte 
ámokfutását. Maga körül vagdalkozva rohanni kez-
dett az üzemcsarnok kijárata felé, s az útjába kerü-
lő, irányítással, munkával foglalatoskodó műveze-
tőket, munkairányítókat hátulról kapta el s döfte 
le őket. A hatalmas gépzaj elfedte az ezzel járó 
kiáltásokat, így sikerült neki észrevétlenül megközelíte-
ni áldozatait. Miközben már rabtársai is üldözték, 
átrohant a másik üzemcsarnokba, ahol folytatta 
véres cselekményét, mígnem utolérték, sokszoros 
gyűrűbe fogták. Ekkor adta meg magát egyik volt 
művezetőjének.

Az azonnal összebilincselt elítéltet egy kárpittal 

vastagon bevont falú speciális elkülönítő helyiség-
be vitték és elkezdték kihallgatását. Ennek befejez-
tével a visszazárt Richter akrobatikus ügyességgel 
felmászott a falon és 3 szöget húzott ki a kárpitot 
szorító lécekből, melyeket lenyelt, illetve magá-
ba szúrt. Heveny hashártyagyulladással szállították 
kórházba, ahol szigorú őrizet mellett kezdték ápol-
ni, hogy tárgyalására egészségesen érkezhessen. Si-
került meggyógyítani, s a bíróság, tettei miatt az 
akkor még érvényben lévő halálbüntetésre ítélte. 
1985. február 26-án, kedden hajnali fél 5-kor szo-
rult meg a hurok Richter Richárd nyakán.

Dorozsmai illetőségű az az idős, egykori mun-
kavezető, akinek megadta magát és dorozsmai az 
is, aki a rabot hónapokig őrizte a kórházban és a 
siralomházban is. Bár nem szívesen emlékeznek 
erre a borzasztó esetre, de egész életükre kihatás-
sal van. Sok minden elhalványult az óta, de ez az 
esemény olyan élességgel vésődött be emlékeze-
tükbe, akárcsak tegnap történt volna. Pedig ennek 
már bizony pontosan harminc éve…

TÓTH GYÖRGY

Búcsú Dorozsmától
(FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL)

Talán még az is megfordult a fejekben, hogy majd 
fellendül az idegenforgalom a Szikin, ha ott vezet 
az autópálya. Hát nem úgy lett! Érdekes módon senki-
nek nem jutott eszébe az egyébként adódó lehe-
tőség, hogy ha már felüljárót építenek, miért ne 
tervezhetnének egy lehajtót is? Hogy ez véletlen 
vagy érdekvezérelt azt nem tudom, de tény, a Szik-
sósfürdőre semmilyen fejlesztést nem terveztek 
szegedi nagyjaink! A bordányi útról kivágott hatal-
mas jegenyék helyébe sem sikerült fákat ültetni.

Az 1980-as évek óta ugyanúgy néz ki a fürdő, 
csak a tavat sikerült megfordítani. Mert az oldalfal 
kidőlése után kitalálták az okosok, hogy homokos 
partot hagynak az oldalfal helyén. Remek! Maga 
a megoldás nem rossz, csak a régi dorozsmaiak moso-
lyognak, hogy újra megfordult a tó. Először mikor 
kibetonozták a szélét, akkor fordították meg, igaz 
akkor az alját a tetejére. A néhány száz éve lerakódott 
iszapot, amit gyógyiszapként használtak elődeink, 
markolóval kidobálták a partra. Majd miután kibe-
tonozták az oldalát, szépen visszadobálták! Hát elő-
ször így fordult, írhatom, hogy „FEL” a Sziki. Má-
sodszor, mint ahogy írtam, az iránya fordult meg, 
s most a csónakázó tó felől lehet befutni a vízbe! 
Az ide gondolt idegenforgalom pedig Mórahalmot 
élteti, mióta ott fürdő van.

Tulajdonképpen minden funkciót, ami Dorozsmáé 
volt régen, azt Mórahalom vett át. Szegednek, a für-
dők városának sajnos nem telik egy kis fejlesztés-
re, a dorozsmai Szikire. Hát ez is az ellehetetlenítés 
egyik fajtája! Persze, ha kamionos találkozó van, ak-
kor rögtön szegedi a megnevezés, pedig a dorozs-
mai sziksós fürdőn tartják. Tény, az utóbbi időben 
a Tisza-parton is van felvonulás. Még szép! Nem fogom 
tudni végig mondani, és nem is akarom mindazo-
kat a dolgokat, amik az én szememben visszásak ebben 
a kérdésben. Sőt az egész dorozsmai kérdésben!

Én a magam részéről néhány apróságot meg-
tettem, hogy egy kicsit felrázzam Dorozsmát a fá-
sultságból. Amikor Ács Géza elindította a Dorozs-
mai Naplót, jómagam is írtam bele cikkeket, már 
akkor is kiállva az önállósodás mellett. Később há-
rom évig ingyen edzősködtem a női kézilabda csa-
patnál, feljuttatva azt az NB-I/B-be. Félreértés ne 
essék, nem egyedül az én érdemem, hiszen olyan 
lányokkal dolgozhattam, akikkel élmény volt a ké-
zilabdát csinálni. Talán nem rója fel nekem senki, 
ha itt leírom a nevüket: Vasas Erika, Vastagh Kata-
lin (Cérna), Csorba Pálné, Varga Andrea,Dudás Ág-
nes, Korbely Szilvia, Török Ildikó, Kothencz Edina, 
Tajti Tünde, Farkas Szilvia, Fődi Erzsébet (Mőci), 
Antal Imola, Tóth Éva, Dudás Mónika, Szalai Móni-
ka. Kerültek föl az ifi csapatból később játékosok, de 
ez az a csapat, akikkel feljutottunk. Ezek a lányok 
ugyanúgy sportszeretetből, ingyen játszottak, mint 
ahogyan én edzettem őket. A vezetőkről már ezt nem 
tudnám elmondani. De hagyjuk!

(folyt. köv.)
TÓTH PÉTER

„VIGYÜNK KÉZZEL MÁSOLT SZEGEDI 
BIBLIÁT FERENC PÁPÁNAK!”
Ezt a programot Benyik György teológus, a 
Szegedi Biblikus Konferencia szervezője és kö-
teteinek szerkesztője, a Tátra téri Szent Gellért 
templom plébánosa hirdette meg a templom 
építésének 40. évfordulója alkalmából. 2015. 
február 16-án Kiskundorozsmáról 14 személyt 
kértek fel erre a nem mindennapi feladatra. 
Szent Jakab apostol levelét kellett kézzel leírni, 
amit a dorozsmaiaknak rekordidő alatt sikerült 
teljesíteni. A levélből mindenki annyit írt le, ami 
egy A4-es sima lapra fért, majd kézjegyével 
látta el. Benyik György tervei szerint az elkészült 
kéziratot szeptember 20-án mutatják be a Szent 
Gellért templom felszentelésének jubileumán, 
majd egy szegedi zarándoklat keretében elviszik 
Rómába, ahol átadják Ferenc pápának. Így a 
kiskundorozsmaiak kézzel írott levele a pápa 
kezébe fog kerülni.

DELI ALBIN

ADÓ 1%
A dorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia 
által létrehozott Sztriha Kálmán Közhasznú 
Alapítvány a tavalyi évben kulturális tevékenysé-
get végzett. Többek közt a majális, a Szt. Martin- 
koncert, a Tökfesztivál és az adventi készülődés 
szervezésében is részt vett.
Ezt szeretné idén is folytatni, ehhez kérünk se-
gítséget. Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
nem képez plusz kiadást, viszont nagyon sokat 
segítene nekünk! Támogatásukat köszönjük!
Adószám: 18142251-1-06

HAJDÚ GÉZA
az alapítvány elnöke

OLVASÓI LEVELEK

Kerékpártároló
Olvasónk arról panaszkodott, hogy a művelő-

dési háznál a kerékpárokat régen be lehetett fedett 
helyre tolni az eső elől, ez a lehetőség azonban egy 
ideje megszűnt, a helyén raktár áll.

Hajdú Géza művelődésiház-igazgató elmondta, 
eddig sem volt kifejezetten fedett biciklitároló. A 
ház végében lévő művészbejáró előtt azonban lehe-
tőség van a kerékpárok fedett helyen történő táro-
lására.

Tavaszi megújulás
Bármi történjék is, akármilyen nehéz is volt 

az előző év, tavasszal mindig újra és újra megújul 
a természet, megmozdul körülöttünk minden.  Az 
embernek is minden évben újra és újra van lehető-
sége az újrakezdéshez. Összegezni az elmúlt évet, 
rendet rakni, kitakarítani kívül és belül, új terveket 
szőni, új magokat elültetni.

Ilyenkor van a legnagyobb erő a külső-belső 
megújuláshoz. Ennek van itt az ideje. Ha kihasznál-
juk a természet energiáit, erőt kaphatunk terveink 
megvalósításához.

Nem véletlen a tavaszi nagytakarítás szokása, 
hiszen, ahogy kint, úgy bent. Ha a környezetünkben 
rendet rakunk, kitakarítunk, helyet csinálunk az 
újnak, ez támogatja a testi-lelki-szellemi megújulást 
is. Ha tudatosan segítjük ezt a tisztulást, ez is kihat 
a környezetünkre.

Mindenképp legyünk sokat a friss levegőn, szívjuk 
magunkba a napfény, a rügyező, bimbózó természet 
erejét. Kertészkedés, séta, kirándulás, biciklizés, az 
örömmel végzett tevékenység energiával tölt fel. Ha 
valaki mozgásában korlátozott, a szabadban végzett 
légzőgyakorlatokat javasolom.

A tavaszi böjt is nagy lehetőség a testi-lelki meg-
tisztulásra. A megfelelő folyadékbevitelre mindenképp 
figyeljünk oda, komolyabb böjtöt csak felügyelettel 
vállaljunk.           VIRÁGOS LILLA
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a Dorozsmai Naplóval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért Gordos Ferdinánd plébános, a szerkesztésért Deli Albin felel.

Farsangi bál
A kiskundorozsmai a Keresztelő Szent János 

Római Katolikus Plébánia, februárban is lelki ese-
ményekben gazdag hónapot mondhatott magáénak.

A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Ró-
mai Katolikus Plébánia szervezésében rendhagyó 
módon megtartották a 2015-ös farsangi bált.

2015. január 31-én 18 órai kezdettel Kiskun-
dorozsmán, az Ács Géza sportcsarnokban került 
megrendezésre, ahol 255 személy tisztelte meg ezt 
az eseményt és kedvére táncolhatott.

A bál a következő programokból állt: Mihálffy 
Béla egyházközség tanácstag és Kiskundorozsma 
önkormányzat képviselője nyitotta meg az estet 
és konferálta a műsort. Tanács Attila, a dorozs-
mai egyházképviselet világi elnöke köszöntötte a 
vendégeket. Beszédében elmondta, hogy ez már 
sorrendben a16. farsangi bál, ami a jelenlévők szá-
mából ítélve továbbra is töretlen nagy népszerű-
ségnek örvend. A zenés táncos est első programja 
egy farsangi hangulatú versel kezdődött, amelyet 
Mihálffy Béla szavalta el. Ezután operett ária és ka-
baréjelenetet mutattak be Baracskai Judit, Szilágyi 
Annamária és Szélpál Szilveszter ismert szegedi 
művészek előadásában. Zongorán közreműködött 
Koczka Ferenc, a Szegedi Nemzeti Színház zenei 
vezető karnagya. A farsangi bál nyitótáncát a Forma 
DSE formációs csapata adta elő ahol bécsi keringőt 
mutattak be.

Ezek után kezdetét vette a bál, ahol a jó zenét és 
dalokat Szakács József, magyarbánhegyesi kántor 

szolgáltatta. Vacsora előtt elénekelték a magyar 
himnuszt, majd ezt követően Mihálffy Béla minden-
ki helyett elmondta az asztali áldást és mindenki-
nek jó étvágyat kívánt a vacsorához. Svédasztalos 
vacsora volt, amiről a kiskundorozsmai Szélmalom 
Vendéglő gondoskodott nagy figyelemmel.

A táncmulatság csak a tombolahúzásnál állt meg 
egy kis időre. Tombolán mindenki próbára tehette 
a szerencséjét. Ezen a napon itt mindenki nyert. Aki-
nek a számát nem húzták ki, az is nyert egy csodá-
latos szép estét, ahol együtt szórakozhattak, beszél-
gethettek, táncolhattak, ameddig csak a lábuk bírta.

*

A tombolaajándékokkal az alábbi vállalkozók 
és intézmények támogatták a bál megrendezését: 
Vadliba utcai vegyi diszkont, Zöld Sziget gyógynö-
vény szaküzlet, Kelet Varázsa ajándéküzlet, Coop 
ruhásbolt, Nagy S. Optika, Thurzó Patika, Szt. István 
Patika, Bányai Cukrászda, Stop Cukrászda, Alex divat, 
Mini ABC, Méry vegyi diszkont, Somorjai Sz.-né 
kisállat kereskedő, Gyurisné Erzsike virágos, Un-
gi Bt., Vecsernyés Zsuzsi műkörmös, Tóth Ildikó 
masszáz, Puri-Med Kft. Fehér Lóránt, Mardel Markett, 
Lajkó Edit fodrász, Vadliba Vendéglő, Röfi-ker Hús-
bolt Kft., Tas utcai szépségszalon, Újvári Pincészet, 
Nagymihály István, Dorozsmai úti fitnesz szalon, 
Márta József vasboltja, Baba Bazár, Rácz József vita-
min szalon, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Somo-
gyi-könyvtár, Szélmalom Kábeltévé Zrt.

Az ajándékokat ízlésesen, mutatósan becsoma-
golta Petrovné Sándor Mónika virágos. Köszönjük 
támogató munkáját. Az ajándékok összegyűjtését 
Tahiné Tünde végezte, megszervezte a tombola hú-
zását és családjával segédkezett, köszönjük odaadó 
munkájukat. A vendégek személygépkocsija biz-
tonságáról id. Virág László és csapata gondoskodott.

Az egyházközség köszöni a szervezők munká-
ját. Köszöni a nagylelkű tombola ajándékozóknak 
felajánlásaikat. Tartsa meg az Isten szokásukat és 
adjon helyette százszor annyit.

Jövőre veletek ugyanitt!

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY 
Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után 
bemutatta a jeruzsálemi templomban a gyermekét 
(megtisztulás ideje fiúgyermek születésekor). A je-
lenlévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágo-
sítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered 
az egyik legrégebbi szentelmény a szentelt gyertya 
és a gyertyaszentelés szokása is.
2015. február 2-án a kiskundorozsmai templom-
ban Gordos Ferdinánd plébános megszentelte 
azokat a gyertyákat, melyeket a hívek az oltár elé 
helyeztek. Gyertyaszentelés után meggyújtotta 
a gyertyát és ezt a lángot osztotta szét a hívek 
között gyertyáról gyertyára, majd a körmenet élére 
állt és végigvonultak Isten házában. Plébánosunk 
beszédében azt üzente, hogy ezt a fényt nekünk 
vinnünk kell. Nagyon sok családhoz kell eljuttatni 
ahol szenvedés, nélkülözés, sírások, betegségek 
vannak, hogy világossá váljon mindenki számára, 
a krisztusi fény által van remény a gyógyulásra és 
minden rendbe jöhet. Ez a fény lehet egy szép szó, 
köszönés formában,vagy egy érdeklődés afelől, 
hogy vannak,szükségük van-e valamire,vagy egy 
apró jó cselekedet is amit egymásért tehetünk. 
Jó értelemben törődjünk egymással! Ezeken a 
szentelt gyertyák lángjain keresztül, mint a világ 
világossága úgy vigyük a fényt, a reményt a 
családunk otthonába, mert e szomorú világban is a 
hitbéli remény lobogjon az emberek szívében.

KARÁCSONYFA ÉS BETLEHEMBONTÁS 
Általában a keresztény szokás szerint a családoknál 
vízkereszt napján szokták elbontani, de a dorozs-
maiak 2015-ben február 5-éig gyönyörködhettek a 
csodálatos karácsonyfákban, mely templomunk-
ban volt felállítva. A karácsonyfa bontást Deli 
Albin, Gyuris Gábor egyháztanácstagok, valamint 
egyházi gondnok id. Virág László, ifj.Virág László és 
Tóth Antal végezték el. Bálint István tiszteletbeli 
egyháztanácstag is segítőszándékkal kereste fel e 
szorgalmas társaságot. 
Ugyanezen a napon délután 16.30-kor a Hozsanna 
Kórus tagjai, egyháztanács képviselői, egyházunk 
gondnoka, kertésze és a lelkes hívek elbontották 
a betlehemet is. A betlehembontásnál szemre-
vételezésre került a díszlet, melynek szerkezete 
megerősítésre szorul. Az elmúlt több mint 60 
év alaposan megviselte. A hátlemezek cserére 
szorulnak a festése már kopott, de mivel Sztriha 
Kálmán időszakából Kormos Ferenc keze munkáját 
hirdeti, ezért a teljes átfestés helyett a kopottas 
részek restaurálása és a felület teljes portalanítása 
és színtelen felületkezelő védőréteg anyaggal 
való lekezelése ajánlott, annak érdekében, hogy 
azt eredeti állapotában megőrizzük az utókornak 
is. A bontást azok a személyek vezették, akik már 
évtizede végzik és ismerik ennek a menetét, így 
szakszerűen, gyorsan zajlott le. Munka befejezése 
után a sekrestyében meghitt baráti beszélgetések 
zajlottak, majd mindenki elégedetten és békes-
ségben ment haza családjaihoz. Köszönjük az 
áldozatos munkájukat!

EGYHÁZI 1%
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:
0011

BALÁZSÁLDÁS Február 8-án a templomban 
a dorozsmai hívek balázsáldásban részesültek. A 
balázsáldást Gordos Ferdinánd plébános végezte. A 
hívők mellett öröm volt látni, hogy az első két padsor 
gyermekekkel telt meg. A balázsolás a katolikus 
egyház egyik áldása. A pap a szentmise vége után két 
gyertyát tart a hívek álla alá („Y” alakban összeillesz-
tett), és e szavakat mondja: „Szent Balázs püspök 
és vértanú közbenjárásával mentsen és őrizzen meg 
téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól 
az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. 
Amen.” Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt kö-
vető vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök 
és vértanú emlékére, ki Diocletianus és Licinius római 
császárok idején sok csodás gyógyítást vitt véghez.
HAMVAZÓSZERDA Február 18-án a templomban 
Gordos Ferdinánd híveken elvégezte a hamvazást. A 
szentmise keretében a plébános hívek homlokára 

szentelt hamuból keresztet rajzol, majd ezt mondja: 
„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” 
A hamu az előző évi virágvasárnapi körmeneten 
használt barkának hamvaiból készült, melyet a 
plébános szentelt vízzel megszentelt (hamvazás), ami 
a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. Hamvazószerdán 
a 40 napos böjt kezdetét veszi, ezzel megemlékezve 
Jézus 40 napos böjtölésének, illetve kínszenvedé-
sének időszakáról. Böjt idején tilos volt a lakodalom, 
bál, mindenféle zenés, hangos mulatság. Böjtben 
gyóntak, áldoztak, a haragosok igyekeztek kibékülni. A 
nagyböjti bűnbánati időben a lányok és menyecskék 
egyszerűbb, sötétebb színű ruhákat viseltek. Keresz-
tény hit szerint 18 éves kortól 60 éves korig mindenki 
naponta háromszor ehet, és csak egyszer lakhat jól. A 
nagyböjtben a hívő katolikusok húst, zsíros ételeket 
nem fogyasztanak, olajjal, vajjal főznek. A böjt az Úr 
napjára, vasárnapra nem érvényes.
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AZ ÚR 2015. ÉVÉNEK MÁRCIUS HAVÁNAK 14. NAPJÁN 19 ÓRÁTÓL

KAPUPÉNZ: 4500 ARANYFORINT
UDVARI MUZSIKUS: LAJKÓ VILI

2015.
MÁRCIUS

14.

Akció a Bányai Pizzériában!
Minden kedves vendégünk, 

aki 1500 Ft felett vásárol, 
a palacsinta mellé 

somlói galuskát is kap 
ajándékba!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as 
telefonszámon.

ELADÓ öregház, részben felújított, 
lakható, összkomfortos

Irányár: 5,8 mFt.
Telefon: 06 62/460-143

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

BÁNYAI ATTILA ÉS CSAPATA ÖNT IS VÁRJA!

(Ál)hírek
(egyelőre…)

MIUTÁN az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umában ezentúl tilos lesz a „szegény”, a „szegény-
ség”, a „mélyszegénység” és más negatív szavak 
használata, Kerényi Imre az ügy mellé állva hama-
rosan kiadja a javított, NER-konform Bibliát, fedő-
lapján az alábbi igével: „Boldogok a lelki rászorulók, 
mert övék a mennyeknek országa”. Ezek után ha-
marosan íróink és költőink műveinek újrakiadása 
is várható, csak néhány címet említve: Kosztolányi 
Dezső: A rászoruló kisgyermek panaszai, Lázár Er-
vin: Rászoruló Dzsoni és Árnika és Jókai Mór: Rá-
szoruló gazdagok.

A II. VILÁGHÁBORÚ végén a Magyarországot 
megszálló szovjet csapatok emlékművének meg-
koszorúzása után Putyin orosz elnöktől elnézését 
kért a magyar kormány az 1956-os magyar felke-
léssel a szovjet vezetésnek okozott kellemetlenségekért.

A NAGYOBB BOLTOK vasárnapi bezáratásának 
mintájára a Négyheréjű Kandúrpárt népszavazási 
kezdeményezést nyújtott be a politikusok vasárna-
pi bezárásáról, ám az utolsó pillanatban megelőzte 
őket Szepessy Zsolt egy hasonló témájú kérdéssel.

A NAPKOLLEKTOROK megadóztatása csak az 
első lépés volt az átlátható adózási rendszer kiépíté-
sében, áll a NAV nyilatkozatában. Az adóhatóság 
a közeljövőben kezdi meg vizsgálatát a Napnál, 
amely során arra keresik a választ, miből futja 
a csillagnak a több milliárd éve tartó folyamatos 
tüzelésre. A NAV azt is aggályosnak tartja, hogy 

az országunkba érkező ingyen fényről és hőener-
giáról a Nap sosem adott – 1 forintos – számlát. 
Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy ha jelentős 
szabályszegéseket tárnak fel, a kormánynak azt 
javasolják majd, hogy ezentúl más forrásból sze-
rezzük be az energiát. Bennfentesek szerint az 
oroszoktól rendelnénk meg egy mini Nap beüze-
melését, az elképzelések alapján Simicska Lajost 
lőnék fel az űrbe és gyújtanák be.

SG

Köszönet!
Ezúton szeretnénk megköszönni én és családom 

azt a csodálatos meglepetést amire nem is számítot-
tunk.

Köszönet a Jerney utcai óvoda pedagógusa-
inak, akik javaslatot tettek és a Délmagyarország-
Rotary Klubnak, akik munkájukkal segítették.

Amikor elhívtak minket az ünnepségre, minden-
ki csak azt mondta, fontos, hogy ott legyünk, az 
egész család, de mást nem árultak el. Azt hittem, 
hogy azért kell ott lenni, mert az ovisok fellépnek 
meg télapó ünnepség lesz, és a kicsik esetleg mi-
kuláscsomagot kapnak. Ezzel szemben nagyon 
meglepődtem, mikor meghallottam a párom nevét 
és utána kérték, hogy fáradjunk fel a színpadra. 
Sajnos a párom nem tudott részt venni rajta, mert 
másik városban volt.

Fent a színpadon megkaptuk az oklevelet, ami-
ben a Pappas Magyarország kft. támogat minket a 
Délmagyarországi-Rotary Advent keretében. Ezzel 
a támogatással kaptunk egy emeletes ágyat, amit 
a lányok már nagyon szerettek volna és egy íróasz-
talt. További támogatást is kaptunk, élelmiszer-
csomagot meg színházbelépőket, aminek nagyon 
örültünk.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni 
mindenkinek, aki érintve volt abban, hogy ezt lehe-
tővé tegyék a számunkra. NAGYON SZÉPEN KÖ-
SZÖNJÜK!

FARKAS TIBOR ÉS CSALÁDJA

OLVASÓI LEVELEK
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Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-19-45
Sz-P: 8.30-10.00

Kip-Kop ÉFT Klub 
ÉFT = Érzelmi Felszabadító Technika:
03. 04. és 03. 18. szerda, 17.30-18-30

Harangozós-Lazítós Meditációs Est:
03. 25. szerda, 17.30-18.30

Részvételi díj: 700 Ft
Bejelentkezés szükséges!

Egyéni terápia, Skype terápia
06-70-559-9890, 06-20-509-1792

Bővebben a programokról:
www.viragoslilla.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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.500 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

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

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

alatti ügyvédi irodám nyitva 
tartása a következő:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.
Telefon:

62/461–602, 06 20/9268–943
E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

Tisztelt Dorozsmai Magyar TestVéreim!
Mindazok számára akik rendelkeznek internettel, ajánlom figyel-
mükbe az alábbi Magyar nemzeti Honlapok látogatását! A Kubinyi 
Tamás honlapján cenzúra nélküli élő adás van minden nap 18-20 
óráig, ahol bárkinek lehetősége van a véleményét elmondani.
http://www.kubinyitamas.hu
http://www.hungarianrealnews.com/news.php
http://prohungarianemzetiportal.ning.com
http://szeszkgyulablogja.blogspot.de
http://www.puzdra.com/news.php
https://www.youtube.com/user/mihi1944/videos
http://www.szittya.com/

Olyan időket élünk, amikor minden igaz Magyarnak 
tudnia kell, hogy>”Magyarnak  lenni büszke 
gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat!” 
Sajó Sándor< 
Igaz Magyar szeretettel teszem ezt a felhívást!

Fodor Antal
vegsokig.kitartott@gmail.com

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

 Szegedről és Kiskun-
dorozsmáról induló 
busszal Ausztriába ki-
rándulunk az Unesco 
Világörökség részét ké-
pező Wachau völgybe.
Időpont:
2015. április 18-19.
Utazási költség: 
12.000 Ft/fő
Jelentkezni: 
Gorzás Ágnesnél a Jer-
ney Iskolában (délelőt-
ti időpontban)
Tel.: 06-70-631-2529

 Ingyen elvihető:
járókeret, szobavé-
cé, villanytűzhely, 
íróasztal.
Elfogadunk: kályhát, 
mosógépet, centrifu-
gát, kerékpárt.
Tel.: 30/621-6254
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
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

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
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TeL.: 62/461–170,
06 30/316–4464

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, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200

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.

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak kedvezmény!

Költő József
70/503–9709

Andi Szépségszalon
Szent János tér 3. sz. alatt

(templomi buszmegállóval szemben)

06 30/562 0823
Új szolgáltatás!!!

– KOLLAGÉN FÉNYTERÁPIA
Ránctalanítás, bőrproblémák kezelésére, 
ízületi gyulladás, depresszió ellen, immun-
erősítés stb.
– FLABÉLOS
Fogyni vágyóknak, ízületi problémák keze-
lésére, ülőmunkát végzőknek stb.
– ÁLLÓ SZOLÁRIUM
– GÉPI HÁTMASSZÁZS
– MŰKÖRÖM
– PEDIKŰR

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

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

GYÓGYPEDIKÜR
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

Tel.: 06 70/394-1117
(a Panoráma Üzletházban)

Várom régi és új vendégeimet!
Rita
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Mardel Market

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

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:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 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: 8-16.30, Szo.: 8-12

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

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, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198 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.

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

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!

BETEGEK ÉS IDŐSEK TELJES KÖRŰ 
ÁPOLÁSÁT ÉS FELÜGYELETÉT 

VÁLLALOM.
ESZTER OTTHONI ÁPOLÁS

TEL.: 06 30/300-3485

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.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

Ábrahám Gyöngyi okl. építészmérnök
– Családi házak építészeti, belsőépítészeti 

tervezése
– Kiviteli tervek és látványtervek készítése

E-mail: abraham.epitesz@gmail.com
Tel.: 06 20/476-5705
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata

halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
 hétfőn és szerdán   de. 9-11 óra között
 kedden és csütörtökön   du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok 
árusítását és rendelésfelvételét.

Tritikálé, árpa, zab, lucerna, vetőmag kukorica
(Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, 

kutyatáp is kapható!)
Nyitva tartás: H-Cs: 7.30-16, P: 7.30-15

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma,

Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62/556-130

Hoya rétegkezelt lencsék már 1750 Ft-tól
Hoya vékonyított lencsék már 4270 Ft-tól

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
minden fémkeret árából!

Diákigazolványra a keret árából 
50% kedvezmény!

Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön üzletünkben!
Kontaktlencse ápoló folyadék kapható.

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.

Ajánlatunk:

– borászati eszközök
– befőttes és díszüvegek, boros, pálinkás kínálók
– műanyag hordók, ballonok
– tavaszi műtrágyák, virágföldek, cserepek, lemosók
– festékek, festőszerszámok
– dughagymák, virághagymák

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–16.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

A Kreatív Família Papír-
Írószer-Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal 

és választékos árukészlettel!
IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, 

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

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. Ebédszünet: 12-13-ig.

Bőrös félsertés: 648 Ft/kg
(csak rendelésre)

Kolbászhús (70-30): 899 Ft/kg
(5 kg-tól)

Csevap, pljeskavica, mititei
(készre keverve, szerdától vasárnapig)

Megnyitottuk új takarmányboltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat

Kínálatunk:
CGF, szója napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, 

szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány keverékek, 
kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00, P: 07:30-15:00

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62/556-130
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!


