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HAVI GONDOLAT

„A demokráciának, a nép uralmának előfeltétele az, hogy az alávetettek megszabaduljanak a felet-
tük kialakult hatalmi és uralmi szerkezetek társadalmi... lélektani nyomása alól. Meg kell tapasztalniok, 
hogy az úr és szolga viszonya nem szükségszerű és nem megdönthetetlen.”               BIBÓ ISTVÁN

Ismét a futóké volt az utca!
Május 30-án, szombaton ismét megmoz-

dult Dorozsma apraja-nagyja! Ekkor rendezték 
meg ugyanis már ötödik alkalommal a gyerek-
nappal összekötött Aréna Drink Dorozsmai Fu-
tófesztivált.

Reggel 8 órától gyülekeztek a futók a Jerney 
János Általános Iskola udvarán, ahol bemelegítés 
után, 9 órakor következett a rajt a Kubikos u. és 
a Jerney u. sarkáról. A futókat Szuknai Zsuzsanna 
kick-box világbajnok indította.

A kicsik és a nagyok útvonalait rendőrök 
és polgárőrök biztosították. A felnőtteknek 2,7 km-t 
kellett teljesíteniük, a kicsiknek pedig 800 métert. 
Nevezni lehetett a Legfiatalabb futó, a Legidősebb 
futó és a Legsportosabb család címére, amelyet 
oklevéllel és ajándékkal jutalmaztak a szervezők.

A futás végeztével azonban még nem ért véget 
a nap, az események az iskola udvarán folytatód-
tak. Délelőtt a gyermeknap alkalmából számos szí-
nes program várta elsősorban a kisgyermekeket: 
ugrálóvár, elektromos kisautózás, slicline, box- és 
hipp-hopp bemutató, íjászat, ugróköteles bemuta-
tók, Pepi bohóc műsora, arcfestés és palacsintaevő 
verseny.

A rendezvény támogatói voltak: Kiskundorozs-
mai Részönkormányzat, Jerney János Általános 
Iskola, Orczy István Általános Iskola, Nagybani 
Piac Kft., Sport és Fürdők Kft., Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar Felnőttképzési Intézete.

MUNKATÁRSUNKTÓL

FONTOS AZ ALAPOS BEMELEGÍTÉS! VEZÉNYELTE: SZUKNAI ZSUZSA.
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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: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

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 
11–13-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, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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LAUER ISTVÁN
2015. július 6. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                        15.00-16.00 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                        16.15-17.15 óra, Jerney utca Általános Iskola
Elérhetősége:  06 20/341–4199, e-mail cím: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
Júliusban és augusztusban nem lesz fogadóóra. Legközelebb:
2015. szeptember 10. (csütörtök) 16.30-17.30 óra Helye: Önk. Kirendeltség
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MAGYAROK HISPÁNIÁBAN

Vasárnap délután vár madridi lakásán Rónai Zoltán, akit meg 
szeretnék végre győzni arról, hogy írja meg emlékiratait, gyűjtse 
össze 1945-től dokumentumait. Sokat tudó magyar. A háború után az 
egyetemet már Madridban végezte, sokáig a Spanyol Rádió magyar 
adásainak a vezetője. Az 50-es években Európai Kelet névvel lapot adott 
ki ukrán, lengyel, román emigránsokkal együtt.

Tanácsait is szeretném kikérni, hiszen a szórványmagyarság spanyol 
csoportjairól keveset tudunk. A barcelonai csoporttal már kapcsolatban 
vagyok, ők a katalán-magyar baráti társaságban több százan vannak: 
újabban sok az erdélyi is. Elnökük Brachfeld Péter, ők decemberben 
várnak. Madrid után északra utazom, Asturiasba, ahol egy tenger 
melléki kis faluban él Müller Miklós, aki az egyik legnagyobb spanyol 
fotóművésze a háború utáni korszaknak. Szegeden tanult, egy időben 
Radnóti albérlőtársa és barátja. Müller készítette a fotókat a 30-as évek 
híres falukutatóinak, Féja Géza, Ortutay, Erdei, Szabó Pál műveihez.

1938-ban jött el otthonról. Don Nicolasnak, ahogy itt nevezik, a róla 
elkészült könyv kéziratát viszem. Andrin, ahol lakik, kis falu Európa 
szélén: „ötven ház, négyszáz tehén”, mondja Müller, akinek hű társa egy 
magyar puli. „Magyar kutya, de jól ugat spanyolul”, simogatja meg.

(Az érdekes az, hogy a két legnagyobb spanyol fotóművész 
másika is magyar, Juan (János) Gyenes, aki a színház, a tánc, a 
bikaviadalok fotósa lett.) Sokan – sok százan, ezren? – élnek magyarok 
Spanyolországban, tudnak egymásról. De hogy ennyire?

Madridba érkezésem után, három órával azután, hogy mégsem 
az eredeti panzióban szálltam meg, a panzió tulajdonosa kopog az 
ajtómon, hogy keresnek. Meglepődöm, mert még telefonálni sem volt 
időm senkinek. Kimegyek, a hallban két szegedi tanítványom vár kerek 
mosollyal: most itt dolgoznak és tanulnak Madridban.

– A csudába –mondom magamban és hangosan –, Madrid egy falu, 
itt mindenki tud mindent?! – S hozzáteszem nevetve: Madrid a spanyol 
Dorozsma?            DR. ANDERLE ÁDÁM (1993. december)

Lapunk több írást kapott egy TV-ben letiltott film ügyében. Ezek közül 
az alábbi írást közöljük.

Bár én személy szerint pontosan nem tudom, miről van szó e filmben, 
vagy hogy egyáltalán mit takar Jézus utolsó megkísértése, mégis úgy érzem 

– mivel szerettem volna látni a szóban forgó filmet – beszélni kellene róla 
pár szót. E filmet az idén novemberben adta volna le a Magyar Televízió, de 
bizonyos személyek tiltakozása után levették a műsorról. Mint ahogy az 
előbb említettem, szerettem volna megnézni, többek között azért, hogy 
tanulhassak belőle, és később, életem során, ha kell, a tanultakat felhasz-
nálhassam, a magam javára fordíthassam.

Mert – szerintem – az ilyen filmekből tanulhatunk és okulhatunk, és 
egyáltalán nem káros az, ha megtudjuk, mivel kerülhetünk később mi is 
szembe.

Mert a Gonosz bárkit megkísérthet, és ezt meg is teszi. Én nem akarom 
senki jogát megvétózni ebben a kérdésben, főleg nem a püspök úrét, mert 
nyilván egyházvédelmi okokból kifolyólag emelt szót a film ellen.

De ha szót emelt ellene, akkor látnia is kellett, hiszen hogyan mondhat-
na véleményt olyasmiről, amit nem látott?

Én nem vagyok templomba járó ember, de hiszek a magam módján, és 
így nagyon azt sem tudom, hogy bűnnek számít-e egy ilyen film megtekin-
tése.

De talán gazdagabbak lettünk volna egy tapasztalattal, ha levetítik a 
filmet.

Ezeket a sorokat Gyulay Endre, Szeged–Csanád megyei püspök úrnak 
ajánlom a figyelmébe elsősorban, és előre elnézést kérek tőle, ha esetleg 
személyét sértőnek találja írásom.

PAPP SZILVESZTER ZSOLT (1995. január)

KRISZTUS UTOLSÓ 
MEGKÍSÉRTÉSE
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DOROZSMAI NAPLÓ:
AKKOR ÉS MOST
Cikksorozatunkban megszólaltatjuk mindazokat, akik tevékenyen közreműködtek  
a 25 éve megjelenő újságunk szerkesztésében.

dr. Anderle Ádám: Kilenc év

1991 novemberében költöztünk Dorozsmára, 
s 1992 végén dr. Géczi József parlamenti képviselő 

– ugyancsak dorozsmai lakos – Ács Géza halála 
után megkérdezte tőlem, nincs-e kedvem a Do-
rozsmai Napló munkájába bekapcsolódni: „tudsz 
írni”, szólt a rövid kommentár. Valóban, több 
könyv megírása után, szerkesztői tapasztalattal, 
azt gondoltam, az ilyen feladat segíthet abban, 
hogy kötődjek Dorozsmához, és otthonra leljek 
benne. És talán hasznos is lehetek…

Volt tehát ehhez kedvem, bár ezidőben egye-
temi elfoglaltságaim sűrűsödtek. 1993-ban alapí-
tottam meg a spanyol tanszéket és egy történész 
doktori programot, emellett pedig két nemzetközi 
tudós társaságnak is tisztségviselője voltam.

Ám magam is úgy gondoltam, mint Ács Géza: 
a rendszerváltás után a helyi demokratikus civil 
szerveződés építésének talán leghatékonyabb 
intézménye egy újság, amely segíti polgárainak a 
közügyekbe való bekapcsolódást, s tudatosítja kö-
zös gondjaikat, formálja programjait, tennivalóit.

Ez a kapcsolódás kilenc évet jelentett: szerkesz-
tőként, felelős szerkesztőként vagy csak munkatárs-
ként voltam jelen az újságoknál, előbb a Dorozsmai 
Naplónál, majd rövidebb ideig az Új Dorozsmai 
Naplónál (később DorozsMA) egyetemi munkám és 
külföldi útjaim adta szabadidő függvényében.

Visszatekintve ezekre az évekre, azt gyanítom, 
hogy két tényező is lehetett, ami sokakban, 
főként az „igazi” dorozsmaiakban a velem kapcso-
latos erős ellenérzéseket kelthette fel. „Bevándor-
ló” voltam, akinek viszont határozott véleménye 
volt a dorozsmai sorskérdésekről („függetlenség”, 

„elszakadás”). Emellett, 1995-ös kilépésemig az 
MSZP városi elnöke, majd társelnöke is voltam, 
megspékelve korábbi egyetemi MSZMP-titkári 
múlttal. Ez is komoly bizalmatlanság forrása 
lehetett. Persze, másokban mindez szimpátiát is 
kelthetett. Dorozsma ugyanis ezekben az években 
politikailag erősen megosztottnak tűnt!

Mindezt a rendszerváltás utáni körülmények 
között kell elképzelni, amikor mindenhol erős 
volt a pártosodás, és ezzel együtt a személyes 
ambíciók megjelenése is: bugyborékoló, lüktető, 
olykor konfliktusos évtized volt ez – egyébként 
az egész országban.

Ezt nehéz volt a szerkesztőségen kívül tartani.
Magam két fő témát tartottam fontosnak 

újságírói munkámban. Egyfelől az foglal-
koztatott, hogy a sokaktól áhított „elszaka-
dásnak” vannak-e reális alapjai. Az egyetem 
településföldrajzi szakértőinek is kikértem a 
véleményét, akik szerint egy életképes, független 
Dorozsmának már nem voltak meg a feltételei. 
A vállalkozói adókból befolyó jövedelem igen 
gyenge volt, másfelől Dorozsma 12–13 ezres 
lakosságának – ezidőben – többsége már „beván-
dorló” volt. Továbbá a falu összenőtt a várossal. A 
másfajta együttélés lehetőségeit (pl. kerületi stá-
tusz) viszont Szeged, a „centralizált városállam” 
elutasította. Számos írásom szól e kérdésekről.

„Naplós” éveim legfontosabb eredményének 

azonban azt tartom, hogy meg-
szerveztem a „Kiskundorozsma 
halottai a második világhábo-
rúban” című kutatást és annak 
megjelentetését.

Érzékelhető volt ugyanis 
e nagy hiány a helyi emlékezetben. Korábban 
több kísérlet is történt egy névsor összeállítására, 
de Mádi plébános úr csupán egy 67-es névsorig 
jutott.

Történész vagyok, tudtam, ilyen témák 
kutatásának mik a szabályai, melyek a forrásai. 
Jó kollégám, a hadtörténész-levéltáros dr. Kanyó 
Ferenc éppen ezidőben beszélt arról, hogy Szeged 
városa megbízta e téma kutatásával. Arra kértem 
a szerkesztőségünk egyetértésével, hogy ha 
Budapesten a Hadtörténelmi Levéltárban kutatja 
Szeged halottait, gyűjtse ki a dorozsmai áldozatok 
neveit is a a fellelhető forrásokból. Kanyó egy 
csaknem 500 nevet tartalmazó anyagot mutatott 
aztán be, amelyet a Dorozsmai Napló különszá-
mában rövidítve közreadtunk, kérve, az érdekelt 
családok nézzék meg ezt, s tegyenek kiegészítése-
ket. Magam „a forráskritika mint népi mozgalom”, 
formulával jellemeztem ezt a magyar történeti 
kutatásokban páratlan módszert. És komoly ered-
ménye is volt, 50 új név került a listára.

Voltak megható pillanatok is. Farkasné Irén-
ke mesélte, hogy egyik fogadóóránkon egy idős 
bácsi – hajdani katona –, amikor az asztalhoz 
érkezett, röviden nyilatkozott: „engem húzzanak 
ki”. Harctéri parancsnokainak jelentése ellenére 
ugyanis a bácsi túlélte a háborút!

Szaklektorként úgy ítéltem meg, Kanyó dok-
tor munkája szerzői alkotásként is méltó könyv-
ként való megjelenésre. Könyvvé szerkesztettem, 
amely a Baráti Kör kiadásaként a Hispánia Kiadó 
gondozásában jelent meg, bemutatását pedig 
egy ökumenikus istentisztelet nyitotta meg. Azt 
hiszem, szerkesztőségünk legfontosabb, mara-
dandó eredménye volt e kötet.

Ez alapján születhetett meg aztán a templom-
kertben az emlékmű, amelynek avatásánál már 
mintha elfeledkeztek volna munkánkról. De hát, az 
emlékmű a fontos, amely méltó emléket állított a 
második világháború 530 dorozsmai áldozatának.

Másfajta, különleges hozadéka is volt e felhí-
vásnak. Két, különösen értékes történeti forrást 
kaptam kézhez azokban a napokban. Az egyik 
Schwarz Sándor emlékiratainak kézirata volt.

Schwarz a 30-as évek végén, a zsidótörvé-
nyektől fenyegetettként, családjával elhagyta 
az országot. Baloldali, zsidó munkásemberként 
(szabólegény) úgy gondolta, igazi biztonságot a 
Szovjetunióban kaphat. Ezért családjának több 
tagjával együtt, még a világháború előtt illegáli-
san átlépte a szovjet határt. Ám csalódnia kellett. 
Már a határon letartóztatták, s több mint húsz 
évet különböző munkatáborokban töltött – az 
úgynevezett Gulág-szigeteken. Csak a 60-as évek 
elején engedték haza a szovjet hatóságok. Aztán 
Dorozsmán mozigépészként élt, s megírta visz-
szaemlékezéseit, amelyet lánya adott a kezembe.

Hasonló a történet Kecskés Pétel Pál honvéd 

háborús naplójával. A beso-
rozott dorozsmai férfi a doni 
harcok (1942) egy véres napja 
után, három napon át hátán 
kúszva, megsebesült főhad-
nagyát vitte ki a tűzvonalból. 
Ezért két hét szabadságot 
kapott, amikor a közben meg-
telt füzetét, naplóját, melyben 
a harctér minden napjáról 
beszámolt, itthon hagyta 
családjánál. Visszatért a 
frontra, ahol a doni katlanban 
sok tízezer bajtársával együtt 
elesett. Az ötven évig titokban 

tartott, szép kézírással írt füzetet lánya, Kalmár 
Vincéné, Mária néni bízta rám.

A világháborús történeti forrásaink két értékes 
darabjáról volt szó, ezért az egyetem két történész 
professzorát kértem meg a szövegek gondozására. 
Mindkét kézirat könyvként megjelent. Schwarz 
emlékirata Szegedtől a Gulágig címmel (1997, Prof. 
Dr. Sajti Enikő gondozásában), Kecskés Péter Pál 
írása pedig Honvédnapló a keleti frontról, 1942 
címmel (2002, Dr. Habil. Pihurik Judit). Ma mind-
kettő történeti szakmunkákban idézett könyv.

Az újságot ezidőben író csoport nagyon 
színes volt. Tanárok, tanítók, könyvtárosok, is-
kolai tanuló, szociális munkás, nyugdíjas kántor, 
kőfaragó, lakatos-hegesztő alkotta, írni szerető 
dorozsmaiak, akik között egyfajta munkameg-
osztás is kialakult. Takács János a sportügyekre 
figyelt, Vass József és Farkasné Irénke főleg a 
dorozsmai hagyományokról írt, Ácsné Ilona, aki 
a Baráti Kör elnöke is volt, a kulturális témák 
mellett a közelmúlt keserű változásainak lett 
krónikása. Szakácsné Molnár Mária, a Jerney-
iskola igazgatóhelyetteseként hosszú ideig a 
felelős kiadó is volt, főleg oktatási témákról írt. 
És nagyon korán itt hagyott bennünket!

Mások elsősorban a „klasszikus” újságírást 
művelték (hírek, tudósítások, interjúk stb.): 
Lukovics Gabriella, Máté Mária, Barnáné Gyuris 
Ágnes, Móráné Klárika, aki a hirdetések felelőse 
is volt eközben. Olajos Ágnes versekkel jelentke-
zett, Ollainé Puskás Éva és Jakus Edina írásai pe-
dig különös, torzító prizmán keresztül mutatták 
be napjainkat.

Írásainkat közös szerkesztőségi üléseken 
beszéltük meg, melyek egyfajta műhelyként is 
szolgáltak. Ilyenkor formálódott a következő 
lapszám tematikája is. Törekvésünk az volt, hogy 
a lap bemutassa Dorozsma problémáit, értékeit, 
értékes személyiségeit, hogy később majd hasz-
nos, hű forrása lehessen a Dorozsma történetét 
bemutató kutatásoknak is.

Ez a csoport – a szerkesztőség többsége 
– volt az, amely megelégelve a fel-fellobbanó 
személyeskedő vitákat, 1997-ben úgy döntött, 
kiválik a Naplóból és új, második lapot indít.

Nem volt ez reménytelen vállalkozás, hiszen 
sok példát ismerünk, amikor egy hasonló lélek-
számú település több újságot is eltartott hirdeté-
seivel. Ám az akkor formálódó vállalkozói szféra 
Dorozsmán még nem kellően népes, nem is elég 
erős, így az új, másik lap nem lett életképes.

Magam 2000 körül váltam ki az Új Dorozs-
mai Napló (DorozsMA) szerkesztőségéből, más, 
sok energiát igénylő új országos tudománypoli-
tikai feladat miatt. Ezekről az évekről ezért már 
nincsenek ismereteim. Az új lap, rövid epizód-
jaként Dorozsma sajtótörténetének, néhány év 
után meg is szűnt.
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DOROZSMAI NAPLÓ:
AKKOR ÉS MOST
Barnáné Gyuris Ágnes

1990-ben kezdtem a Dorozsmai Napló 
szerkesztőségében dolgozni, amikor nagyob-
bik fiammal voltam GyED-en. Szokatlan volt 
az egész napos otthonlét, szerettem volna 
valamiféle közösségi munkát végezni. Ekkortájt 
keresett a szerkesztőség olyan embereket, akik a 
helyi eseményekről, rendezvényekről , változa-
tos témákról cikkeket írnának a helyi lapban, a 
helyi lakosoknak. Hát munkára jelentkeztem. A 
szerkesztőség összejövetelei jó hangulatúak 

voltak, Anderle Ádám főszerkesztő segítségével 
közösen állítottuk össze egy-egy szám anyagát. 
Először összejöttünk „ötletelni” a lapindító 
gyűlésen: mindenki elmondhatta, miről szeretne 
írni, felosztottuk egymás közt, ki , melyik ese-
ményről tájékoztasson. A következő megbeszé-
lésre vittük a kész anyagot legépelve, egymás 
írását átolvastuk. A szabatos, lényegre törő 
tájékoztatás volt a cél. Sok riportot készítettünk 
példaértékű életet élő dorozsmai emberekről. 
Nekem mindig fontos volt a Föld, a környezet 
védelme, szívesen írtam a hulladékgazdálko-
dásról, a dorozsmai hulladék udvarról. Egy-egy 
szösszenetben megírtam, ha valami természeti 
csoda elvarázsolt kerékpározás vagy séta közben, 
hátha többeket is mozgásra serkent írásom és 

Plakátmagányban ázó éjjelek

Mindannyian bevándorlók gyermekei vagyunk
„Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szívem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erőm.” 

(Ady Endre)

Szeged és térsége, mondhatni, alig „egy kö-
pésnyire” fekszik az ország déli határától, így 
a migránshullám itt látványosabb, kézzelfog-
hatóbb jelenség. Nem egy dorozsmai lehetett 
szemtanúja az elmúlt időszakban, hogy illegális 
határátlépők, feltehetőleg menekültek sétáltak 
végig a főutcán. A menekültáradat azokból az 
országokból érkezik, ahol háború, éhínség vagy 
a diktatórikus kormány ellehetetleníti a polgárai 
életét. Jönnek persze kalandvágyból is, és még 
sok más motiváció vezérelheti őket. Vannak, 
akik maguk mögött hagyták eddigi életüket, 
otthonukat és szeretteiket, és elképzelhető talán, 
hogy számukra kicsit nagyobb testi-lelki meg-
terhelést jelent ez a helyzet, mint a számukra 
idegen országban idegen, őket rosszalló tekin-
tettel néző lakosok számára.

Az illegális menekültek és az illegális beván-
dorlók egész Európa-szerte komoly gondot jelente-
nek. A magyar kormány egyfajta lépésként 1 mil-
liárd Forintért konzultációba kezdett, 300 millió 
Forint közpénzből pedig hirdetéseket helyeztetett 
ki óriásplakátokra és más médiumok felületére. 
Tartalmuk, stílusuk nemzetközi szinten verte ki a 
biztosítékot – számol be erről számos nemzetközi 
lap.

Anélkül, hogy saját véleményemet hangoztat-
nám, mindössze költői kérdéseket szeretnék felten-
ni, amelyeken azért érdemes lenne sokaknak elgon-
dolkodnia, mielőtt véleményt formál.

– Ön szerint van, illetve lehet egyáltalán bármifé-
le effektív, a kialakult helyzetre tevőlegesen megoldást 
nyújtó hatása annak, ha az adott problémáról, ame-
lyekkel az illetékesek eleve tisztában vannak, olyan 
plakátokat akasztanak ki, amelyeken magyar nyelven 

szólnak külföldi, idegen nyelven beszélőkhöz? Vagy 
esetleg, ha már magyar nyelvűek a nem túl tisztelet-
teljes, tegező mondatok (paternalisztikus, atyáskodó 
hangnemben), esetleg mégis a választópolgárokhoz 
szólnak – mi céljuk lehet?

– Kevesebb bevándorló fog jönni, illetve csökkenni 
fog-e a bűnözés attól, hogy a kormány megmondja: a 
törvényeit be kell tartani?

– Egyesek számára visszatetszőként hat, hogy 
míg a kormány arra hívja fel a figyelmet, hogy a be-
vándorlók ne vegyék el az állampolgárok munkáját, 
már több mint száz ezer magyar él és dolgo-
zik külföldön és veszi el tulajdonképpen az ott 
élők munkáját.

– Jogvédők sérelmezik azt is, hogy az emberek 
fejében a „bevándorlók” címszó alatt összemosód-
nak a menekültek, az immigránsok, a külföldről 
betelepült itt dolgozók és az illegális határátlépők. 
Jót tesz az ügyüknek, ha bűnözőkkel, terroristák-
kal említik őket egy lapon?

– 1.300.000.000,- Forintot költöttünk arra, hogy 
a kormány olyan evidenciákat közöljön velünk (mivel 
magyar nyelven fogalmazták meg), hogy a törvénye-
ket be kell tartani. Az ellenzék szerint kérdéses, hogy 
megérte-e ennyit költeni.

Szívből üdvözlöm tehát azt a civil kezdemé-
nyezést, amely a lakosság xenofób hajlamainak 
felkorbácsolása helyett a probléma magjára tereli 
a figyelmet. Szívből üdvözlöm a civilek politikai 
véleményének hathatós kinyilvánítását. Elítélek 
mindenkit, aki csak azért, mert nem egyezik a vé-
leményük, elhallgattatná őket.

Helyesnek tartom azt is, hogy hozzáértő szak-
emberek is megnyilvánulnak a témában. Az MTA 
Kisebbségkutató Intézete nyilatkozatában ezt írja: 

„Aggodalommal követjük, hogy az utóbbi hónapokban 
felerősödött a kisebbségi csoportokat megbélyegző, 
az ország kulturális sokszínűségét tagadó politikai 
beszédmód. Ezzel ellentétben mi azt állítjuk, hogy 
a kulturális sokszínűség Magyarországon tény. (…) 
Történeti perspektívából még nyilvánvalóbb tény [ez], 
hiszen a közép-európaiak, közöttük a magyarok iden-

titásában fontos szerepet játszik közvetlen felmenőik 
sokfélesége, amit az emberek és államhatárok ván-
dorlása és az azt követő változó lojalitások csak még 
jobban színesítettek.”

Az egyik helybéli, kormánypárti önkormány-
zati képviselő egy fórumon elismerte, a környéken 
átvonuló migránsok nem követnek el bűncse-
lekményeket, nem zaklatják a lakosokat, vagyis 
nem bűnözési szándékkal jönnek Magyarországra, 
sőt, a magyar lakosok között vannak olyan bűnö-
zők, akik kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket. 
A Délmagyarország cikkéből tehát megtudhatjuk, 
hogy ha ezek a „különböző színű emberek”, aho-
gyan Nógrádi Tibor fogalmaz, ártatlanok, akkor – 
és ezt én fogalmazom már – nem az emberekkel, 
hanem a helyzettel van a gond: az a félelemkeltő. 
Ezen helyzet javításán kellene a kormánynak érdem-
ben munkálkodnia.

Már csak a helyzet súlyossága miatt sem enged-
hetjük meg magunknak, hogy keverjük a szezont a 
fazonnal. A hazai és külföldi rendőrségi jelentések 
szerint az elfogottak zöme menekültnek mond-
ja magát. Jó lenne, ha nem megint az ártatlanokat 
hibáztatnánk: többek közt a hazánkba tartósan tele-
pült külföldieket, akik a statisztikák szerint magasab-
ban képzettek, többet dolgoznak, kevesebbet bűnöznek, 
mint egy Magyarországon született magyar.

Tudom, a menekültüggyel nehéz megbirkózni, 
hát még a valósággal! Egy olyan elcsórósodott or-
szágban, mint a miénk, ahol a GDP mértéke az eu-
rópai átlaghoz képest csak Romániáét, Bulgáriáét és 
Horvátországét előzi meg, elementáris erővel je-
lentkezik a bűnbakkeresés szüksége. Hagyjuk ezt?

„Gémes kút, malom alja, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók.
A Tisza-parton mit keresek?” 

(Ady Endre)

SOMOGYI GÁBOR
(a cikk a szerző véleményét tükrözi)

észreveszik ők is az élet apró örömeit. Írtam 
pedagógus tüntetésről, balesetről, vadasparki 
eseményekről. Miután visszamentem dolgozni a 
munkahelyemre, egyre ritkábban vettem részt a 
szerkesztőség munkájában, majd be is fejeztem 
ottani ténykedésemet. A szerkesztőségi tagok 
anyagi ellenjuttatás nélkül, szívesen és lelkesen 
tették dolgukat. Nagyra becsültük azoknak a 
munkáját, akik a hirdetők felkeresésével előte-
remtették a mindenkori megjelentetés anyagi 
oldalát. A karácsonyokat közösen is megünne-
peltük. Szívesen emlékszem vissza összejöve-
teleinkre, a munkára, a szerkesztőség tagjaira, 
akikkel ma is jó viszonyban vagyok.

Sok sikert és jó munkát kívánok a jelenlegi 
szerkesztőségi tagoknak!
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Programok a művelődési házban
KIÁLLÍTÁS

Wilhelm Laura fotókiállítása egész hónapban 
látható az intézmény nyitvatatási idejében.

JÚLIUS 11-ÉN SZOMBATON  21–02 ÓRÁIG
Retro disco – zártkörű rendezvény
Dj: Reiner Péter

JÚNIUS 11-ÉN SZOMBATON 14 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Családi nap a szélmalomnál

VÁSÁROK:
Július 3. péntek, 9–13 óráig
Július 8. szerda, 9 –11 óráig
Július 14. kedd, 9–12 óráig
Július 24. péntek, 9–16 óráig.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A 86. Ünnepi Könyvhét Dorozsmán
Nagyívű kulturális fesztivál a könyvhét, amely 

középpontjában a kultúra és a tudás nélkülözhe-
tetlen találmánya, a könyv áll.

A dorozsmai fiókkönyvtár és a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház közös rendezésében mutatták be 
a Dorozsmai füzetek 14. számát.

A füzet rendhagyó. Először is, mert a régi do-
rozsmai nevezetes emberek karikatúráit ábrá-

zolja, másodsorban pedig azért, mert fekvő alakú és 
egy 80 évvel ezelőtti kiadvány újraszerkesztett 
változata. Elkészítésének nagy munkáját Bezdány 
Márta és Vass József végezte. A Dorozsmai füzet 
június 5-én került bemutatásra, ahol Hajdú Géza, 
a művelődési ház igazgatója mondott bevezetőt a 
kiadványhoz. Ezután Farkas Lászlóné, a könyvtár 
vezetője köszöntötte a szépszámú közönséget. 

Az 1936-ban Dönczy Lukács Ödön által készített 
karikatúra album bővített, kiegészített változatát 
Vass József méltatta, majd Bezdány Márta beszélt 
a linómetszésről és a karikatúráról, amely „olyan 
humoros vagy gúnyos célú képi ábrázolás, főként 
rajz vagy lenyomat, amely egy ember jellegzetes 
vonásait vagy valamilyen jelenetet szándékosan 
túlzó módon, torzítva mutat be.” A közönség sora-
iból többen felszólaltak, akik a füzetben szereplő 
egyénekről mondtak életrajzi adatokat, egy-egy 
anekdota kíséretében. A jó hangulatú kora esti ren-
dezvény dedikálással fejeződött be, ahol a részt-
vevők az új füzet egy példányát ajándékba kapták.

Nyertünk!
Szeged Önkormányzata pályázatot írt ki helyi 

civil szervezetek számára kulturális célú tevékeny-
ségeik támogatása céljából. A 7,9 millió forintos  ke-
retet a közgyűlés Kulturális, Oktatási, Idegenfor-
galmi és Ifjúsági Bizottsága osztotta fel 53 pályázó 
között.

A lapunkat kiadó egyesület, a Dorozsmai Napló 
Baráti Kör is pályázatot nyújtott be működési tá-
mogatás címén, a bizottság 50 ezer Forint támo-
gatást ítélt meg számunkra. Egyesületünkön 
kívül más dorozsmai szervezet is eredményesen 
pályázott: a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták 70 
ezer Forintot, az Elszalasztott 1000 Év Egyesület 
50 ezer Ft-ot kapott.

Az ifjúsági alapból az Orczy István Általános Is-
kola alapítványa és az Elszalasztott 1000 Év Egye-
sület 150-150 ezer Forintban részesült.

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik már 
önerejükből nem képesen talpra állni.

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYOZÁSRA:
Mosogatógépet, centrifugát, kályhát, háztartási 

gépeket.
INGYEN ELVIHETŐ:
Íróasztal.
Felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 

Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

Felhívás!
Ismét feltűntek Dorozsmán a magukat faipa-

rosoknak, ellenőröknek kiadó csalók, akik pénzt 
csalnak ki hiszékeny emberekből! Figyeljünk oda, 
ne fizessünk előre idegeneknek!

POLGÁRŐRSÉG

Nosztalgia
A május hónap úgy elrepült, pedig jöttét alig 

vártam. Kész lesz a Tisza-parti rakpart, gondoltam 
mindig, úgy hiányzott! Kurta sétáink a Stefániá-
ban elszigetelődve a Tisza-folyó látványától varázst 
vesztettek voltak.

Most a részben már kész új megemelt sétá-
nyon – még padok nincsenek – de látni a folyót 
lábmagasságból. Nincs hét, hogy a kertvárosból 
visszaszökve szülővárosomba ne szakítanák időt 
egy nézelődésre. Mintha valamit kitéptek volna a 
szívemből. A Dugonics utcai gyermekkori ottho-
nomban a közeli hömpölygő folyó zúgása ringa-
tott álomba, a 4-es villamos csilingelő hangja zene 
volt számomra. A város fényei mindig káprázattal 
töltöttek el. Az akkor „Papp” cukrászda fagylaltjának 
ízét ma is érzem. A Hungáriában szüleink táncában 
a hatalmas bálterembe, a nagy ablakokon belesve 
gyönyörködtünk, miközben ők abban a tudatban 

lehettek, hogy a csitri kamaszok már párnák között 
álmodnak.

Mennyi emlék, amely a városhoz köt, és visz a 
gyermekkor egy életen át.

De néhány évtized után, amikor felcsendül a 
nóta, mely azóta jelenlegi otthonomhoz köt, vala-
miféle kettős kellemes érzés tölt el. Ajándék talán 
a sorstól?

Lelkem megremeg, és jó hazajönni, mert „kinn 
a dorozsmai határban de sok pacsirta madár dalol...”

GRANDPIERRE CECÍLIA
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Magyarország bezárkózik?
Mivel a közmédiában és a kormány tájékoz-

tatóiban rengeteg, olykor ellentmondásos in-
formáció lát napvilágot a bevándorlókérdéssel 
kapcsolatban, még a tájékozottabbak sem tud-
ják mindig, mit is gondoljanak. Az összeállítást 
tájékoztatás és gondolatindító gyanánt adjuk 
közre, a teljeskörűség igénye nélkül.

A ZÖLDHATÁRÁTLÉPŐK TÚLNYOMÓ 
RÉSZE MENEKÜLT

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy van-
nak külföldről betelepültek, akik itthon alapítottak 
családot, kezdtek új életet, dolgoznak és élnek. Velük 
nincsen semmi probléma, ugyanolyan adófizető 
állampolgárok, mint bárki más. A határon illegáli-
san átkelők zöme menekült, illetve annak mondja 
magát. Gond a rendkívül nagy létszámukkal van. 
Ők nem veszik el az itthoniak munkáját. Egy-
részt nincs is munka, másrészt abba is bele kellene 
az ilyen szólamokat hangoztatóknak gondolniuk, 
hogy a magyar nyelven nem tudók, nem ittho-
ni lakosok, akik ráadásul bizonyára képzetlenek 
is, hogy volnának képesek egyik napról a másikra 
erőszakkal elvenni bárki munkáját is?

NEM MARADNAK A MENEKÜLTEK TARTÓSAN 
MAGYARORSZÁGON

Az illegális migránsok zöme nem akar ha-
zánkban maradni, ha tehetik, nagyon rövid ideig, 
mindössze pár napig tartózkodnak itt, mert útjukat 
folytatják a nyugat irányába. A célállomás legfőkép-
pen a gazdagabb országok. Ha a határon elfogják 
őket, persze visszatoloncolják hozzánk.

MENNYIEN LÉPIK ÁT A HATÁRT?
Felmérések szerint rossz tippelők vagyunk: 

tizedannyian sem lépik át a magyar határt a me-
nekültek, mint amennyit a megkérdezett magya-
rok feltételeznek. Persze, hogy mennyi a sok meg 
a kevés, az relatív. De még így is, a beszámolók sze-
rint naponta több százan lépik át a határt.

NEM ZÚDÍTJA RÁNK AZ EU AZ ELFOGOTT 
MENEKÜLTEKET

„Potenciálisan 160 és 200 ezer közé tehető 
azoknak a száma, akiket nekünk [nyugatról] visz-
sza kellene fogadnunk.” – nyilatkozta Kósa Lajos, a 
Fidesz alelnöke a tévében. Ez azt jelentené, hogy 
még nyugatról is hozzánk lökdösnék vissza ezeket 
az összeférhetetlen embereket.

A Dublin III. Rendelet értelmében a menekült-
ügyi eljárást lehetőleg abban az uniós országban 
kell lefolytatni, ahol a menekült először került 
kapcsolatba a hatóságokkal. Ennek értelmében ha 
a hazánkból tovább vándorolt menekültet mondjuk 
Berlinben elkapják, akkor akár vissza is hozhatják ide.

Csakhogy: a menekültek ezek az alapon csak 6 
hónapig küldhetőek vissza, utána már nem! Vagy-
is: ezek a 160, 200 ezres számok túlzóak. Tavaly 
42 ezer menekültügyi eljárás indult itthon, és eh-
hez képest kb. 800 embert küldtek vissza hozzánk 
nyugatról. Idén pedig a 41 ezerből mindössze 500-at!

A MEGOLDÁS: SZÖGESDRÓT?
A kormány végső megoldásként falat emelne 

a szerb határ mentén. A menekültek elől lezárt 
olasz határ és a Csatorna partján rendőri köz-
belépés nélkül megrohamozott kamionok képei 
riasztóak. A biztonságpolitikai szakemberek vé-
leménye szerint egy biztos: a menekültek okkal 
menekültek el, semmiféleképpen nem kívánnak 
hazájukba visszatérni. Amit mégis leszűrhetünk 

ezekből a híradásokból, az az, hogy ezzel a fallal egy 
nagy gond lesz: hiába húzunk fel egy 180 kilomé-
teres kerítést, ha azon – nem lévén határőrség! – át 
lehet jönni! És egyelőre ez a helyzet. Egy kerítés 
látványa azonban megnyugtató lehet: a bizton-
ság érzetét növeli. Olyan ráadásul, amelyet lévén, 
hogy nem egy Kínai Nagy Fal, simán meg lehet 
kerülni, és meg is fogják kerülni, ha már átmászni 
nem tudnak rajta.

A probléma tehát rendkívül nagy: tény, hogy 
Európa nem tud mit kezdeni ennyi menekülttel. 
A legrosszabb megoldás viszont, ha még jobban 
súlyosbítjuk ezt az amúgy is súlyos helyzetet.

Az biztos, hogy még nincs itt a végső megoldás. 
Az is biztos, hogy e végső megoldás nem alapulhat 
a gyűlöletre és a félelemre, mert ahogy a történel-
münk mutatja, az effajta politika kikövezett út a 
pokolba. Persze, ez már az én véleményem.

Összeállította
SOMOGYI GÁBOR

Az osztrák példa

Mi a helyzet tőlünk nem kicsit nyugatabb-
ra, Ausztriában? Az osztrák belügyminiszter 
múlt heti bejelentése alapján négy tartomány-
ban új menekültbefogadó helyeket hoznak 
létre, illetve készek a hadsereg laktanyáinak 
megnyitására is. Az osztrák kormány stratégi-
ai tervében szerepel további menedékhelyek 
létesítése, a menekültek integrációjának előse-
gítése, az embercsempészek elleni küzdelem 
erősítése és kiállás az Európai Unió területére 
érkező menekültek méltányos elosztását célzó 
kvótarendszer bevezetése mellett. Így is lehet 
csinálni! (Forrás: MTI)

„Ma ontják véremet”

A címadó Pilinszky-idézet jól tükrözi azt az általános félelmet napjainkban, 
amelyet a többségi társadalomtól – legalábbis a vélt többségtől – akár csak 
jelentéktelen mértékben különböző ember érezhet szerény országunkban. A 
jelenlegi kormány illiberális „utópiájában” emberek különböző csoportjainak 
megbélyegzése az elmúlt időszakban ijesztő méreteket öltött.

Kezdjük mindjárt az időrendben legfrissebb kirohanásnál: a kormány nem-
régiben 300 millió forint közpénzből indította be gyűlöletkampányát; ennyit 
költöttek ugyanis a bevándorlókat megszólítani kívánó plakátokra. Ellenség-
gyártás, értelmetlen, demagóg, minden logikus alapot nélkülöző háborús retorika: 
a kormány új elterelési stratégiája; elterelés valós, létező, érezhető, súlyosabb 
problémákról. Teszem azt, érdemes lenne jobban aggódni a kivándorlás miatt.

Bizony, igen bő lére kéne ereszteni ezt a cikket, ha szépen sorban minden 
stigmatizált csoportot végig akarnánk venni. Az egyiket azonban igen részle-
tesen kifejtettük az előző hónapok írásaiban: értelmiségiek, „romkocsmában 
merengő bölcsészek”. Az okot is megneveztük, amely igen egyszerűen „a tu-
dás hatalom” szállóigével írható le. Tulajdonképpen ide sorolhatjuk a „drogos 
újságírók” csoportját, hisz mi sem egyszerűbb módja a kritikus gondolkodás 
csírájában való elfojtásának, ha különböző jelzőkkel illetjük, mocskoljuk műve-
lőit. Innentől a többieket tulajdonképpen könnyebb lenne csupán felsorolni: 
diákok, hajléktalanok, menekültek, civilek, melegek, kommunisták, liberáli-
sok… utóbbi kettőt akár bárkire ráhúzhatjuk bármiféle téma kapcsán bármi-
féle szövegkörnyezetben, különösebb eszmetörténeti jártasság nélkül is. Hi-
szen a féltudás, a tudatlanság felment a felelősség alól, akárkit elhordhatunk 
akárkinek, figyelmen kívül hagyva akár csak puszta tényeket is.

A legnagyobb veszélye azonban az efféle politikának az, hogy rendkívül 
populista. A különféle frusztrációit kivetíteni vágyó, önként vállalt tudatlan-
ságban élő tömegember képes minden további nélkül hitelt adni az efféle 

megbélyegzéseknek, intelligensebb polgártársait agymosottnak, az ellenkező 
oldal – bármelyik is legyen az, megjegyzem, sokszor ez is homályos marad – 
bábjainak titulálja. S ezzel már kész is a szakadék a polgárok között, amely 
a teljesen ellentétes a kormány által oly szívesen hangoztatott romantikus 

„egység-ideáljával”. A kérdés, hogy miután végigrágjuk az említett kategóriá-
kat, és elmerengünk kicsit a polgárok között tátongó lyukon, tulajdonképpen 
ki marad? Mi lenne az az embertípus, ami egy efféle politikának száz száza-
lékban megfelel? A tisztességes, hűséges, keményen dolgozó (?), nem gondolko-
dó, nem túl sokat ugráló bólogató János? Ez lenne az igaz állampolgár, az igaz 
magyar, az erkölcsileg felsőbbrendű ember? Meglehetősen homályos képzet. 
Azonban elmondhatjuk, hogy még emögött is van legalább valami idea, bár-
mennyire is 19. századi, bármennyire is homlokegyenest szembemegy a való-
sággal, és nemzettől függetlenül az emberi természettel. Az igazság azonban 
ennél is egyszerűbb: a kormány azt a magyart fogadja el magyarként, amely 
képes vele, mint politikai csoporttal azonosulni. „Aki nincs velünk, az ellenünk 
van.” Ezzel a retorikával számtalanszor találkozhattunk, különösen az utóbbi 
időben, és úgy ragad rá a magyar ember általános mentalitására is, mint a piszok; 
ezzel együtt elterelve figyelmét létező problémákról.

Az intézményesített demagógia kapcsán még csak nem is kell a 30-as évek 
Németországáig visszamenni; nyilvánvalóan a keleti nyitás által diplomáciailag 
újonnan megcélzott „testvér országainkhoz” készülünk hasonulni az irracioná-
lis, illogikus gyűlöletkeltéssel és általánosítással. Nem érdemes sokat ragozni, 
hogy ez miért rossz, rövid- és hosszútávon egyaránt. Talán Martin Niemöller 
német protestáns lelkész sokat idézett szavai többet mondanak:

„Először a zsidókért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok zsidó. Azután 
a kommunistákért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok kommunista. Az-
után a szakszervezetiekért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok szakszer-
vezeti. Azután értem jöttek, és nem maradt senki, aki szólhatott volna.”

MOLNÁR BALÁZS

OLVASÓI LEVELEK
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Teleszemetelt világ, teleszemetelt Dorozsma
Június 5. – Környezetvédelmi (?) 
Világnap

Az ENSZ első, „Ember és bioszféra” címet vi-
selő környezetvédelmi világkonferenciáját 1972. 
június 5-től 16-ig tartották Stockholmban. A vi-
lágszervezet közgyűlése még az évben nemzetközi 
környezetvédelmi világnappá nyilvánította június 
5-ét. Célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetszeny-
nyezés következményeire, segítse elő az együtt-
gondolkodást és a közös cselekvést, energiataka-
rékosságra szólítson fel. Azért, hogy hasznosítsuk 
a megújuló természeti forrásokat, csökkentsük a 
szemét- és hulladékképződést, előzzük meg a kör-
nyezetszennyezést.

Hangzatos fogalom ez a cím. Nemes célok ve-
zérlik, mondják. Ám menjünk ki az utcákra-terekre 
és nézzünk szét, mit is akar képviselni az a törekvés, 
amelyről már nemzetközi egyezményt is létrehoz-
tak! Mit látunk? A szemét elborít bennünket, úton, 
útfélen. Látjuk az autót lassítani, amint a letekert 
ablakon ürítik az úttestre a teli hamutartót, a kis-
gyerekre sem szól rá az anyja, amikor a boltban vett 
csokoládé papírját lebontja és elhajítja, a dohányo-
sok nemes egyszerűséggel pöckölik el csikkjeiket 
bárhol vannak, a fiatalok a kiürült kólás palackot 
sem a szemetesbe, hanem a park füvére, utca kövé-
re dobják és sorolhatnánk példákat tízezer számra. 

A szennyezés itt zajlik az orrunk előtt, sőt, mi 
mindannyian nap mint nap műveljük. Lehet az-
zal védekezni, hogy nagy része a szegénységnek 
tudható be, mert a háznál keletkező hulladékot – 
műanyagzacskók, tárgyak, mosószeres flakonok, 
elhasznált műszálas ruhák égnek el a kályhában 
mérgező gázokat termelve. S nem kell a mun-
kanélkülinek a drága szenet, fát megvásárolni, tü-

zelik azt, ami van, nem számít, csak meleg legyen. 
Gyűjtjük a hulladékot, sőt szelektíven! De mit gon-
dolnak, hová kerül ez a mérhetetlen szemét? Leg-
többünknek mindegy: csak el innen a háztól. De 
ne menjünk messzire, csak pl. Sándorfalváig. Ha-
talmas szeméttelep és hulladék feldolgozó találha-
tó ott, gondoljunk bele, hány háza van Szegednek 
az összes városrészével s azoknak hány kukája, 
amit hetente ürítenek? S ezt mind oda hordják, 
hegybe és tapossák, tömörítik. Mit gondolnak, mi 
történik ezzel? Szépen elkezd bomlani – már ami 
elbomlik, mert a műanyag ezer év alatt bomlik el. 
A többi igen, elenyészik, miközben gázt – metán-
gázt termel ezer köbméter számra. Ami a légtérbe 
jut. S ezt jobbára a háztartások termelik meg. De 
mi van az üzemekben, és mi van ez szerte a világ-
ban? A metán egy részét – bárhogy tagadják – a 
gázszolgáltatók kinyerik a hulladéktelepek aljáról 
és ez egy részét képezi a háztartásokban a gázellá-
tásnak. Jó, tiszta energia ez – mondják. Elégetése 
révén pedig széndioxid és szénmonoxid képződik. 
Majd megnyugtatnak mindenkit, hogy ezeket a 
betelt területeket rekultiválják, földdel befedik, fü-
vesítik. Szép lesz…Tudják, olyan ez, mint amikor a 
kutya odapiszkít a bokor tövébe, majd hátsó lábá-
val földet kapar rá. El van fedve, nem látszik, de ha 
rálépsz, bizony büdös lesz a cipőd talpa…

A Kiotói Egyezmény egy 1997-ben aláírt, a fejlett 
országokat tömörítő nemzetközi megállapodás, 
amelyben a résztvevő államok kötelezik magukat 
arra, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást 
követő évtizedben 5,2 százalékkal csökkentik, 
hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés 
hatásait enyhítsék. 2006. végéig 169 állam csatla-
kozott az egyezményhez, ám a világ legnagyobb 
légszennyező állama, az USA, valamint a szintén 

nagy szennyező, Ausztrália nem csatlakozott az 
egyezményhez. Kína pedig – bár nagy hanggal 
preferálja környezetvédő tevékenységét – rohanó 
ipara révén a világ legerősebb környezetszennye-
zőit is felülmúlja. Kanada értelmetlennek tartja 
ezt az egészet, Oroszország pedig másra mutogat, 
mondván: ha oly sokan nem tartják be a védelmi 
javaslatokat, ő miért tartsa be akkor? Nálunk a 
nagy áruházak leállították a nylon szatyrok ingye-
nes biztosítását a vásárlóknak, mondván: vissza 
akarják szorítani a környezetszennyezést. De ez 
álságos intézkedés, mert fizetés (pár Ft) ellené-
ben biztosítják ezt a vásárlóknak. Most kezdődik 
a nyár és látjuk, hogy a PET- palackos ásványvíz-
vásárlás az egekbe szökken. Mi lesz vajon ezzel a 
milliónyi zacskóval, palackokkal? Hová megy ez? 
Lassan belefúlunk. 

Eközben bőrünkön érezzük a globális felmele-
gedés hatását. Idősödő emberek még emlékeznek, 
hogy a fiatal korukban 30–31 Co fok már őrületes 
kánikulának számított, a múlt nyarak pedig már 
produkáltak 40 fok közeli hőmérsékletet. Nézzük a 
híradót, látjuk az özönvízszerű esők okozta áradá-
sokat akár közvetlen szomszédainknál, de nálunk 
is. Látjuk azt is, hogy a magas hegyek országaiban 
levő gleccserek lassan elfogynak, hogy a Jeges-tenger-
be óránként zuhanó-olvadó, Fogadalmi templom 
nagyságú jéghegyek, vagy az Antarktisz hóval-jég-
gel borított partjai milyen mértékben olvadnak el. 
Teljesen felborul a természet rendje. Mivel lehet-
ne zárni ezt a gondolatot? Igen, ezt MI okozzuk! 
Mintha az emberiség mára már csak azért lenne, 
hogy elpusztítsa a Földet, vele együtt saját magát. 
S nekünk mára még környezetvédelmi minisztéri-
umunk sincsen. Minek az…?

TÓTH GYÖRGY

Én, a járókelő

A buszmegálló nincs messze, két hosszú, két 
rövid sarok. Naponta kétszer teszem meg, oda és 
vissza. Van egy kis időm mindig széjjelnézni, látni, 
mi van a lábam előtt. Közben békésen elmélkedek.

Már a mi kis utcácskánk húszméternyi szaka-
szán az árok benőve gazzal, az arra járók folyama-
tosan telehajigálják mindenféle szeméttel. Egy lakó 
kerítés menti járdáját is felveri a gaz, de a régi tu-
lajdonoshoz képest, az újakat nem érdekli a ház 
környéke. A Vadliba utca két oldalán is van árok, itt 
félméteres, a túloldalon mélyebb. Az úttest mellett 
nagy bokor, a gazda szépen nyírja. Akkurátus em-
ber. A vesszőt kévébe köti és a bokor mellé, az út 
szélére helyezi, majd Istenre bízza, mert a kukások 
ugyan sosem szállítják el. Fél év eltelik, közben szá-
rad, az eső rothasztja, majd egyszer csak valahová el-
tűnik. Netán egy szegény ember elviszi gyújtósnak? 
Ki tudja?

A járda viszont tipikus dorozsmai. Mi különb-
ség más járdák és a dorozsmai között? Talán az, 
hogy másutt járható. Betonkockás. Neem, nem 
aszfalt. Nem Gutenberg utca ez kérem, hanem mint 
mondom: Dorozsma. Hézagos, csorbult, lesüllyedt, 
kiálló. Botladozunk benne. Folyton. Vajon miért megy 
ki minden dorozsmai ember a kocsiútra? Hiszen 
ott balesetveszélyes, mégis jobb, mert ha időben 
félreugrik, nem ütik el. A járdán viszont léptenként 
hasra lehet esni, a babakocsiból kizökken a gyerek. 
De lehet kapni gurtnit, hát kötözze bele az a fele-

lőtlen szülő! Az autóban is be kell kötni a gyereket, 
nem? Az árokban gyűlik a szemét. Döglött macs-
ka, mosószeres, cigis doboz. Ugyan, tudja-e valaki, 
hol kapható ez a frappáns, féldeci pálinkás műanyag 
flakonocska? Olyan kis cuki. Lám, itt is, meg itt is 
négy, amott, fentebb, már-már a zöldséges sarká-
nál több tucat. Jó találmány, nem olvad el az esőn, 
nem semmisül meg. Ezer évig sem. Itt meg sörös 
üvegek, biztosan a hajléktalanoknak gyűjtik ide. 
Lám, milyen jó szándékú emberek laknak erre, di-
rekt odateszik, szépen az árok aljára, hogy a sze-
gények visszaválthassák! Jó ember a dorozsmai, 
gondol másokra. A közmunkások is gondolnak 
rá, amikor jönnek a gazt lenyírni az árokból. Meg 
édes szüléikre. Ötletes szerszám ez a nyírógép. A 
zöldet és az abban megbújó üveget fel- és szétcsapja, 
ki az út közepéig. Jó, mert nem marad az árokban, 
s láthatják a munkavezetők, milyen szépen kivágták 
az árkok belsejét. Az útról pedig úgyis lefújja a szél, 
ha megszárad a gaz. Az üvegcserepet meg úgyis 
feltakarítják. Volt egy kéthónapos időszak, amikor 
a Virág utca sarkán kötelező haladási irányt mutató 
KRESZ-tábla feküdt, gondosan az árokkal párhu-
zamosan. Csodálkoztam is, hiszen áloménium…

Lám, jó érzésűek laknak errefelé is. Oda helyez-
ték, ahol nincs útban, nem hajt rá jármű, nem botlik 
át rajta ember. Ballagok tovább, egy kapukijáróhoz 
érek. Traktornyom vezet ki az útra, szép vastagon, 
rajzosan. Itt tartják a gazdák a traktorjukat az udvar-
ban. Átlépem, nem babonából. Az itt lakók szere-
tik a Természetet. Ha az Úr esőt adott, adott vele 

sarat is, és ott kell hagyni, ahol van. A lángosossal 
szembeni kicsike zsákutca sarkánál az út szélén 
mindig ott egy szemetes zsák. Tele. Volt. Míg a kó-
bor kutyák ki nem cincálták és szórták szét a tar-
talmát az úton. Amit kiraknak, már nem az övék. 
Az a kukásoké. Ahhoz meg senkinek semmi köze. 
Ez biztosan így van jól, tisztelni kell a magántulaj-
dont, és másoknak is munkát kell adni.  Apropó, 
úttest: még mindig a lángososnál, az alig pár éve 
aszfaltozott útszegély szép cakkosan, már méternyi-
re leszakadozott – a készítők munkáját dicsérve… 

Lassan a kenyérbolti sarokhoz érek, befordulok 
a buszmegállóhoz. A földön bokáig ér a cigaret-
tacsikk. Itt senki nem felügyeli, hogy cigiznek a 
megállóban. Mert a megálló járda is egyben, ahol 
közlekednek. A járdán pedig szabad dohányozni. 
Egyébként meg: ez is csak a hajléktalanokon segít. 
Tudja vajon mindenki, mennyibe kerül ma egy doboz 
cigi? A dohányosok szolidárisak a hajléktalanokkal, ők 
húsz csikkből már kisodornak egy egész spanglira 
valót. Ahogy látom, félóránként összejön nekik egy 
napra való. De milyen jó találmány is ez a plexitből 
levő buszváró: menedéket nyújt a hajléktalanoknak! 
Biz oda élő ember, ki buszra várnál, le nem tudnál ül-
ni… Hopp, már itt a busz, szaladnom kell. Előbb a 
falig ugrok, mert a járdaszegély mellett összegyűlt 
esővizet a busz odáig spricceli, de hát magára vessen 
utas, járókelő, miért nem jár a patika felőli oldalon, 
ott szélesebb… A buszon ülve töprengek, miért va-
gyok ilyen rosszindulatú. Biztosan csak ez az utca 
ilyen. A többiben pedig minden rendben van.      TGY
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OLVASÓI LEVELEK
Szemét, szemét mindenütt

A minap voltam a kiskundorozsmai temető-
ben és meglepődve láttam, hogy már a temetőben 
is szárnyra kapott a szemetelés. Már a kútnál lévő 
betongyűrűbe is beledobálják a szemetet, pedig 
alig egy méterre ott van mellette a szeméttáro-

ló. Szerencsére, még nem sok szemét van benne, 
de van egy mondás: „kicsi rakás nagyon kíván”, 
ennek elkerülése érdekében szeretném, ha a Do-
rozsmai Naplóban megjelenne a kép a szemétről, 
figyelemfelhívásként, hogy ne legyen belőle na-
gyobb szemétrakás.

(Név és cím a szerkesztőségben)

Adományozás

A kiskundorozsmaiak biztosan többször ta-
pasztalhatták, hogy a lakásokba becsöngetve vala-
milyen jótékonysági dologra adományokat kér va-
laki. A minap is egy, a beteg gyerekekért dolgozó, 
mórahalmi telephelyű alapítvány nevében csön-
getett be egy fiatalember, szinte ő maga is gyerek 
volt, és nagyon udvariasan elmondta, hogy miért 
jött: bemutatta hivatalos papírjait is. Különböző 
tárgyakat pár száz forintért meg lehetett vásárol-
ni, ill. csekket is tudott adni annak, aki csekken 
tudna adományozni számukra. Van aki vásárol, 

van aki csekket kér. Ezen nagyon elgondolkodtam, 
hiszen ez a fiatal is járja az utcákat egy remény-
beli pénzadomány érdekében a beteg gyermekek 
számára, hogy az alapítvány működése könnyeb-
bé tudja tenni ezeknek a beteg gyermekeknek az 
életét. Ekkor föltettem magamban azt a kérdést, 
hogy vajon egy-két plakát, egy-két méter drót ára 
nem jobb helyen lenne az ilyen alapítványoknál, a 
beteg elesetteknél? Hiszen aki tud még, az segít, 
de sok jó szándékú ember adományozási lehetősé-
ge egyre jobban beszűkül.

(Név és cím a szerkesztőségben)

„Amit én nem tudok, azt tudja a családom”

Tíz éve hirdeti magát a Dorozsmai Naplóban, 
tíz éve kezdte vállalkozását. Mondják, ért min-
denhez. Rákérdezek, elmosolyodik Bata István. 
Éppen redőnyjavításra hívtam, eközben faggatom.

– Mi az alapszakmád egyáltalán?
– Géplakatosként végeztem, s ehhez van még 

egy érettségi vizsgám – válaszol szerényen – amit 
még tudok, az úgy ragadt rám, ahol jártam. 1983-

ban építettem a házamat, s nem dicsekvésképpen 
mondom, de a villanyszerelésen kívül mindent én 
készítettem el rajta.

– Hol tanultad azt a többit, amivel hirdeted magad? 
– Ahol csak megláttam – akár az utcán – egy 

szakiparost dolgozni, rögtön leszólítottam és egy-
részt ellestem a szakma fogásait, és alaposan ki is 
kérdeztem, mit, hogyan, miért végez úgy, ahogy. 
Tizennégy évig dolgoztam az építőiparban, sok 
munkakörben, ott a legkülönfélébb feladatokkal 
láttak el, többféle szakma mestereivel dolgoztam 
együtt, volt időm kitapasztalni, mi, mivel jár, mi 
kell hozzá, miként zajlik. Ezért mindenbe bele me-
rek állni, amiről úgy gondolom, meg tudom csinál-
ni. Egyedül – mint már mondtam – a villany- és 
a gázszerelést nem vállalom. De pl. a vízszerelést, 
faipari munkát már igen. Új dolgok készítését sem, 
csak a javítását, felújítását annak, ami elromlott. 
De az akármi lehet. Van persze ez alól is kivétel: pl. 
egy konyhai munkalap cserét, vagy kisebb, új anya-
gokkal való pótlást, beépítést is elvégzek, elvállalok. 

– Hol tudod megmutatni, milyen munkát végzel, 
van-e referencia területed?

– Igen, kapásból, a Tas utca 69 sz. házat meg 
lehet nézni, az is az én kezem nyomát őrzi. Adó-
zom, tehát számlaképes vagyok. Néha az ár tekin-
tetében elszámolom magam, úgy kalkulálok, kijön 
annyiból, amennyiért elvállaltam. Aztán persze 
többször tapasztalom, elszámítottam magam, 
nem is olyan egyszerű, mint ahogy első nézésre 
gondoltam, mindig közbejöhet valami negatív té-
nyező. Ilyenkor próbálok az ügyféllel korrekt lenni, 

ha veszítek is rajta valamennyit, nem korrigálom 
az árat, maradok a megállapodásunknál. 

– Mi van akkor, ha olyan feladatot kapsz, amihez 
nem értesz?

– Nem esek zavarba, a családomra tudok tá-
maszkodni, melyben többféle iparos is ténykedik. 
Öcsém szobafestő, fiam kőműves és burkoló, tehát 
ilyen munkákat is fel tudok vállalni, legfeljebb kéz 
alá dolgozok majd nekik, de nagyon kevés olyan 
megbízás van, melyet elhárítok magamtól. Így 
együtt több mindenbe belevághatunk, s remélem, 
akiknél eddig dolgoztam, nem okoztam csalódást.

– A család hogyan tolerálja a munkádat? Sokat 
vagy távol tőlük?

– A családi életem nagyszerűen működik, a 
napi 8 óránál igyekszem nem többet dolgozni, ezt, 
ha nagyon kell, néha átlépem. A hétvégeken pedig 
nem vállalok, az a családomé. 

– Hogyan tudsz igényes, elfogadható munkát végezni?
– Teljes igyekezettel és precizitással próbálom 

ellátni a dolgomat. Ez az egyik fele ennek. A má-
sikhoz egykori mesterem szavait idézem: „a helyes 
technológia és a jó szerszám megválasztásán mú-
lik minden”. Ilyen feltételekkel dolgozom. Konf-
liktuskerülő ember vagyok, megtalálom a hangot 
bárkivel. Lehet az ügyfél akármilyen természetű, 
kukacoskodó, tudálékos ember, szót értek vele, 
mert szót KELL érteni az emberekkel. Ezt az elvet 
egyébként az élet minden területére is értem. Te-
hát bátran mondhatom a reklámban vállalt szlogent: 
hívják Batát!

TÓTH GYÖRGY

Teltház a Retró Szikin
A strandok telt házzal üzemeltek szinte min-

denhol a elmúlt korai nyárban. A Szikiben ez már a 
parkolóban látszott. Mint kiderült, jól jártak, akik 
a retró hangulatú strandolást választották, 2015. 
június 14-től visszavonásig minden vasárnap 50% 
kedvezményt adunak a szegedi lakcímkártyával ér-
kező vendégeknek. Az akcióban az egész napra meg-
váltott, teljes árú felnőtt belépőjegyek és kedvezmé-
nyes (diák, nyugdíjas) belépőjegyek vesznek részt. 
Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.

Itt ugyan 15 éve szinte nem változott semmi. 
Igaz, a víz még egy kicsit hideg volt, de ez sem ron-
totta el a hangulatot. Míg a legkisebbek a homokos 
parton üldögéltek, a többiek csúszdáztak és a mó-
lóról ugráltak. Sokan járnak ide évek óta. Több az 
árnyék és tömeg sincs, meg persze közel van, olcsó 
is. Voltak, akik születésnapot ünnepeltek: ők az 
egész hétvégét a Szikin töltötték. Faházat béreltek, 
főztek maguknak, és persze strandoltak.

Már több mint 10 éve, hogy a fürdő egyik partját 
homokpart szegélyezi, a tavat medencévé szűkítő 
betonpartot elbontották. A modern kor igényeit 
kielégítő aquapark élményfürdői és óriáscsúszdái 
hiányoznak ugyan, de a tómedencében tizenkétszer 
négy méteres napozóstégen lehet heverészni és 
kisebb csúszda, strandfoci- és rögbipálya is a ven-
dégek rendelkezésére áll. Sokan könnyen összeté-
vesztik a fürdőt a Naturista Strand és Kempinggel, 
pedig a kettő két különálló strand! Noha a Natu-
rista Strand később alakult ki a szikin, ott mégis 
nagyobb a fejlődés, vannak már wellness szolgál-
tatások is, mint az infra- és hagyományos szauna, 
jacuzzi és edzőterem is.        O-NÉ
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Templombúcsú és a jubiláló házaspárok köszöntése

Keresztelő Szent János születésnapjához, 
június 24-hez köthető a dorozsmai templom 
védőszentjének tiszteletére rendezett templomi 
búcsú és körmenet. Hagyományosan e naphoz 
közelebb eső vasárnap kerül megtartásra. Így 
volt ez június 21-én vasárnap 9 órakor is. 

Ez alkalommal kerültek köszöntésre a jubiláló 
házaspárok is, akik ebben az évben 5 éve vagy 
ennek többszörösének évfordulóját ünneplik. Az 
idén 20-an voltak. A legidősebbek között volt Györ-
gyi József és felesége Erzsike, akik 55. házassági 
évfordulójukat ünnepelték az idén.

A búcsúi szentmisét Joó Balázs mórahalmi 
plébános úr mutatta be. Szentmise szándékát a 
dorozsmai hívekért ajánlotta fel. Prédikációjában 
elmondta, hogy Keresztelő Szent János az Ószö-
vetség és az Újszövetség történelmi határán szü-
letett és élt. Apja Zakariás, édesanyja Erzsébet elő-
rehaladott korban voltak, de az isteni gondviselés 
eredményeként megszülethetett János, aki Jézus 
működésének előfutára volt. János születésekor 
az ott lévő rokonok nem akarták a János nevet 
adni, mert ezt a nevet a rokonok között nem vi-
selte senki sem. Néma apjának írótáblát adtak és 

azt írta rá, hogy János a neve. Utána apja nyelve 
megnyílt, újra tudott beszélni.

A búcsúk csak a lényegre összpontosítanak. 
Nehéz volt a próféták küldetése. Nehéz volt Keresz-
telő Szent János élete is, de igent mondott az úr 
akaratára. Vannak nehézségek, de ezek megtisztí-
tanak bennünket. Életünkben a gátló kövek nem 
hiábavalók, általuk üzenetet küld az Úr. Ott kell len-
ni a kőnek az utunkban, hogy megálljunk, elgon-
dolkodjunk. Példaként hozta Joó Balázs atya ez 
évi csíksomlyói útját. Fáradság és áldó fájdalmak 
Keresztelő Szent János példája nyomán a Szűz-
anyához és Krisztushoz vezetik az embert. János 
vízzel keresztelt, de azt mondta, hogy aki utána 
jön, az a Szentlélekkel fog keresztelni és Ő annak a 
saruszíját sem méltó megoldani. Ezzel a mondásá-
val Jézusra utalt. Ha nehézségeink vannak, ne Is-
tent, hanem magunkat okoljuk. Bánatodat, pana-
szodat homokba írjad, a mester is ezt tette, elfújta 
szél. Emlékeid is homokba írjad. Jézus a tékozló 
asszony bűnét is a homokba írta. Keresztelő Szent 
János is a homokba írta az emberek bűnét, Jézus 
is az emberek bűnét homokba írta, szél elfújta, Jé-
zus és Isten elengedte, megbocsátotta.

Isten jeleket küld számunkra, üzenetét észre 

kell vennünk. Saját élete példáját hozta fel. Egy 
szentmise keretében való minisztrálás közben kapott 
meghívást a papi hívatásra. Feladta fogtechnikusi, vi-
lági életét és Krisztus követését választotta. Min-
denkinek meg van a maga jele és küldetése, akkor 
szép a világ, ha mindenki a maga helyén teszi dol-
gát, teljesíti küldetését.

A prédikáció után az oltár előtt 20 jubiláló há-
zaspár felsorakozott, az atya megkérdezte hány 
éves házasok és az úr áldását kérte és adta életük-
re. Ajándékul minden pár virágot és szentképet 
kapott. A szentmise a felajánlás, úrfelmutatás és 
áldozás után körmenettel folytatódott, melynek 
menetvonalát a polgárőrség biztosította. A körme-
netről való bevonulás után himnuszok elhangzása 
után a búcsúi szentmise a hívek oltáriszentséggel 
való megáldásával fejeződött be.

A templomkertben Joó Balázs és Gordos Ferdi-
nánd plébános atyák és a Baba-Mama Klub anyu-
káinak közreműködésével agapé, szeretetvendég-
ség, megvendégelés volt, ahol édes kalácsot és 
ásványvizet fogyaszthattak a résztvevők kellemes 
társalgás közepette.

TÍMÁR L.

Sikeres európai uniós projektmegvalósítás  
a Jerney iskolában

Végéhez ért a kétéves futamidejű, 92 millió forint támogatottságú 
TÁMOP-3.1.4-1262-2012-0079 „Fejlesztések a Jerney János Általános Isko-
lában” projektünk. A megvalósítási időszakban iskola valamennyi pedagógu-
sa továbbképzéseken vehetett részt, minden tanuló legalább egyszer eljutott 
4-5 napos erdei iskolába, közel 80 tanuló számára tartottunk fél-fél éves in-
gyenes úszásoktatást, két alkalommal került sor egyhetes nyári idegen nyelvi 
táborozásra, 60 tanuló ECDL-vizsgára felkészítő informatikai szakkörön vett 
részt (akiknek vizsgái – kivétel nélkül – első nekifutásra sikerültek). A hely-
történeti szakkör az egy éves gyűjtő-rendszerező munkája eredményeként 
az általános iskolai helyi történelem tantervhez segédkiadványt szerkesztett, 
melynek példányait mindkét dorozsmai iskola könyvtárában elhelyeztünk.

A fenti programokat idegen nyelvi témahetek és vetélkedők, konfliktus-
kezelő tréning, egészségnapok, közlekedésbiztonsági, családi életre neve-
lő, médiaismereti és elsősegélynyújtó projektnapok egészítették ki, továbbá 

– szintén az európai uniós támogatásnak köszönhetően – 17 millió forint ér-
tékben sikerült interaktív táblákat, illetve szemléltető és kísérleti eszközöket, 
taneszközöket beszereznünk.

JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-19-45
Sz-P: 8.30-10.00

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: 4690 Ft
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

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:  2.800 Ft/m2

Pala 158x110: 3050 Ft/db

Bontott beltéri ajtók 8000 Ft/db
15 kg-os fa brikett 850 Ft
Bontott KOPOLIT üveg 500 Ft/db
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

Kétfalcos Bohn cserép 
kb. 2500 db eladó.

Érd.: Bródy M. u. 16.
Tel.: 06 20/923-4668

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban! 06 20/470-6587

KÖKAR Kft. 
forgácsoló szakmunkást keres 

kiskundorozsmai munkahelyre.
Érd.: 30/488-0251

Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Szemes takarmányok, apró magvak

Purina tápok teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Kiszállítás igény szerint. 

Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12
Cím: Szeged, Adél köz 1.

Akadálymentessé vált a 
Szegedi Egészségügyi Központ

KORSZERŰ, „BETEGBARÁT” BEJÁRAT, MODERN BETEGFELVÉTELI 
IRODA LÉTESÜLT

2015. április 16-án délelőtt a Vasútegészségügyi NK Kft. Szegedi Egész-
ségügyi Központjában ünnepélyes keretek között adták át az önerőből elké-
szült korszerű beruházásokat. Farkas László, a magyar kerekesszékes rögbi-
válogatott tagja vágta át a nemzeti színű szalagot és hajtott fel elsőként az 
akadálymentesített épület feljáróján, a meghívottak kíséretében.

A vendégeket Dr. Berecz Zsuzsanna, a Vasútegészségügyi NK Kft. szegedi 
divízió orvos igazgatója köszöntötte, majd elmondta: a rendelő 2011-
ben sikeresen részt vett egy rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó 
pályázatban, melynek megvalósítása során a Vasútegészségügyi NK Kft. 
Szegedi Rendelőintézetében a pszichiátriai rehabilitációs ellátás kialakítása 
korszerű infrastruktúrafejlesztése és eszközbeszerzése történt meg. Így ha-
tékonyabbá vált a gyógyítás és a munkafeltételek is jelentősen javultak. A 
Vasútegészségügyi Kft., mint konzorciumi tag részére nyújtott támogatás 
összege 30,5 millió Ft volt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A pályá-
zatban a Vasútegészségügyi NK Kft. vállalta, hogy a rendelő bejáratát 2015. 
tavaszáig önerőből akadálymentesíti. A munkálatok 2014. őszén megkezdőd-
tek és az épület akadálymentesítése mellett, a betegfelvételi iroda teljes felújí-
tására és korszerűsítésére is sor került. Ez a beruházás 60 millió forintot tett 
ki és önerőből, a Társaság saját megtakarításaiból valósult meg, készült el. Az 
orvos-igazgató asszony megköszönte a rendelő betegeinek és kollégáinak az 
átalakítás alatt tanúsított türelmét, és büszkén jelenthette be a beruházás 
eredményeit: akadálymentesített parkoló, rámpa, elő-lépcső, fotocellás ajtó, 
átépített szélfogó, előcsarnok, a gyengénlátók számára vezetősávval. Továb-
bá – ezen kívül – akadálymentes beteghívó és információs rendszer is kiépült, 
a földszinti WC és a lift is akadálymentesítve lett. Megújult a betegfelvételi 
és információs irodaközpont és a büfét is modernizálták. Szebb lett a kerék-
pártároló, megújult a homlokzat egy része, és a bejárat körüli zöld terület. 
Gyönyörű virágok kerültek a bejárathoz és az épület portálja is megszépült. 
Az ünnepség végén Szaplonczai Miklós főesperes megáldotta az épületet.

Az érdeklődők és a meghívottak az új beruházás megtekintése és birtok-

bavétele előtt meghallgathatták az Arany Ezüst Kvartett Vonósnégyes és a 
Zeneművészeti Központ két művésznövendékének műsorát, valamint meg-
tekinthették a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány fotógyűjteményének felhaszná-
lásával – Nagy József kuratóriumi titkár által – összeállított kamarakiállítást is.

Az csak természetes, hogy 
a betegek fogadását, felvé-
telét és a betegellátást az 
ünnepség nem befolyásolta. 
Csak egy pillanatra állt meg 
a munka, egy nagyon fon-
tos és régen várt pillanatra. 
Mi, az Újszegedi Rendelő-
intézet kiskundorozsmai 
betegei és a vasutasok nagy 
családja köszönjük ezt a pil-
lanatot, és még sok ilyen fel-
emelő pillanatot kívánunk 
az Intézet dolgozóinak és 
magunknak is!

SZENTES BÍRÓ FERENC

Álhír

A kormány döntött arról, hogy a hét legutol-
só napjának neve, feloldva azt az ellentmondást, 
hogy a vásári nap után vasárnapnak keresztelt na-
pon éppen nem lehet itthon vásárolni, a jövőben 
nixvasárnap lesz.              SG
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

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

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

50 MBIT-ES INTERNET 
+ 

60 CSATORNÁS KÁBELTÉVÉ 
 

MOST CSAK 3990 FORINTÉRT!* 
* Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával új tévé és internet előfizetés vásárlásakor érvényesek! 
A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps. 

 

Digisport 1 és 2 
már plusz 300 Forinttól! 
 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 

KÖSSE MEG SZERZŐDÉSÉT MÉG MA! 
Hívja most a 765–444-et! 

 
 
 
Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekről és akcióinkról 
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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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 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

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

ÚJ CSÖVEKKEL INDUL 
A SZOLI SZEZON 
A ZÖLD SZIGET 

GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!
Csokibarna szín – leégés nélkül

Bejelentkezés: 06 30/573–9235 számon 
vagy a Dorozsmai út 191. sz. alatt.
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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

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8378
Nyitva tartás: 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

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!

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.

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

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

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721
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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!

JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG
Fényre sötétedő lencsék
óriási kedvezménnyel!

Egyfókuszú fényre sötétedő lencse
20% kedvezménnyel!

Multifokális fényre sötétedő lencsénél a 
sötétedő réteg ingyen!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(Az akció további részletei az üzletben!)
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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást, 
kertápolást, 

favágást, 
hegesztést 
vállalok.

Tel.:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

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.

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


