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HAVI GONDOLAT

„Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája – világéletemben, pártban és párton kívül, a nemzet függet-
lenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi 
jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni.”

† GÖNCZ ÁRPÁD

’56 emlékezete

Hősök hozzák el a szabadságot

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, Kis-
kundorozsmán az 1956-os forradalomra és sza-
badságharcra való megemlékezés ünnepi műsorral 
kezdődik és a kopjafa megkoszorúzásával ér véget.

A Himnusz meghallgatása után Ungi Zoltán, 
a Dorozsmai Versmondók Körének tagja szavalt 
verset. Ezután került sor Mihálffy Béla önkor-
mányzati képviselő ünnepi beszédére, amelyben 
kifejtette, a jelen közéletének kitörölhetetlen része 
az 56-os múlt emlékezete. Kiemelte, hogy az akko-
ri emberek pártállástól függetlenül elítélték a kor-
mány tetteit, és közösen, összefogva szerezték vissza 
méltóságukat és döntötték meg az igazságtalan 
hatalmat.

Az Orczy István Általános Iskola diákjai színpa-
di előadásukban a forradalom másnapján uralkodó 
hangulatot örökítették meg, mégpedig a fiatalok, az 
ifjúság szemszögéből. Hiába nézett le az osztályra a 
terem falán lógó Sztálin és Rákosi szigorú arcképe, 
a diákok a szólásszabadság, az állami rablógazdaság 
helyett egy szabad, élhető országot képzeltek el, és 
ledöntögették a szocialista tabukat. A szereplők né-
hol kissé gépiesen eldarált szövege ellenére egyedi, 
a korabeli lélektani hangulatot jól tükröző előadást 
láthatott a teltházas közönség. A gyerekek felkészí-
tő tanárai: Vassné Borbás Andrea és Mészárosné Hor-
váth Erzsébet. A megemlékezők ezután a Dísz térre 
vonultak, ahol Szeged Önkormányzata, valamint 
civil szervezetek és magánemberek helyezték el az 
emlékezés és a kegyelet koszorúit a kopjafánál. A 
Szózattal lezárult az ünnepség.

SOMOGYI GÁBOR

AZ ORCZY-ISKOLÁSOK ELŐADÁSA

MIHÁLFFY BÉLA ÉS LAUER ISTVÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KOSZORÚZÁSA
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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
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MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2015. november 12. (csütörtök) 16.30-17.30 óra
Helye: Önkormányzati Kirendeltség

PAX 50
Bizony, már egy jó emberöltőnyi ideje, hogy 

1965-ben az akkor fiatal diákokból álló dorozsmai 
színjátszó csoport megalakított egy klubot, ami po-
litikai ideológiáktól mentes baráti közösség volt. 
Egyetemisták, középiskolások, ipari tanulók és ifjú 
munkások is tagok lehettek a később „PAX” névre 
keresztelt ifjúsági klubnak, melynek a dorozsmai 
kultúrotthon adott helyet. Ekkor az intézmény igaz-
gatója Sótiné Ica néni volt, aki kotlóstyúk módjára 
egyengette a fiatalok tevékenységeit. A klub veze-
tőjének közfelkiáltással Magyar Istvánt választotta 
a társaság, aki aktivitásával bebizonyította, hogy 
méltó a posztra. Az akkori tagok, ahogy emlékszem 
a teljesség igénye nélkül: Huszár Lászlóné Marika, 
Kenéz Feri, Kenéz Erzsi, Gyuris Mari, Szabadi Laci 
(Garincsa), Dobó Pista (Vizes), Losoncz Misi, Losoncz 
Géza, Nagypál Józsi (Jegenye), Ungi Miska (Pipás), 
Kádár Zsuzsa, Fekete Pista (Tanyám), a Heintz-
lányok, Pusztai Lajos, Soós Zoli, Bihari Jóska, Gá-
bor Gabi, Fekete Laci, Péter Zoli, Márta Erzsi, jóma-
gam és még sokan mások. Elnézést azoktól kiket 
nem említettem.

A kultúrotthon biztosította a szabadidős tevé-
kenységeket, asztalitenisz, csocsó, kártya, fotólabor, 
társasjátékok, kirándulások, vetélkedők. Igazi közös-
ség szerveződött itt. Barátságok, szerelmek kötőd-
tek kulturált körülmények között. A szegedi KISZ 
Bizottság szerette volna, ha ez a klub KISZ-klub-
ként működik de a tagok többsége nem volt ifjú 
kommunista, ami ugye kizáró ok. Régi fényképek, 

kor-dokumentumok, klub napló őrzi az együtt töl-
tött vidám múltat, amit nézegetve hangos élmé-
nyekkel egészítettek ki a találkozón résztvevők.

Tartalmas klubélet folyt több évtizeden és nem-
zedéken át. Még külön klubhelyiséget is kialakítottak 
a 70-es években a községháza jobb oldali szárnyá-
nak picéjében. De a nyolcvanas évek technikája, a 
TV, video, magnó, walkman, otthoni használata le-
szoktatta a diákokat a közösségi összeröffenések-
ről, elhalt a klubélet.

Tíz éve összejöttünk, találkoztunk, akkor na-
gyobb létszámmal, mint most. Akkor a fiatalabb 
korosztály is képviseltette magát. Sajnos már so-
kan a békés égi mezőkről nézték találkozónkat. 
Idén szeptember 12-én egy tizenöt-tizenhat fős 
létszámmal, jó hangulatban emlékeztünk és nosz-
talgiáztunk, hogy boldog ifjú korunkban, Dorozs-
mán volt egykor egy PAX Klub.

VASS JÓZSEF
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A Petőfi Sándor Művelődési Ház október 6-án 
17 órára hívott mindenkit a Dísz térre, az aradi 
vértanuk tiszteletére tartott csendes megemlé-
kezésre. Önkormányzati képviselőinkkel együtt 
mintegy ötven dorozsmai jelent meg a kegye-
lettől teljes eseményen.

Hajdú Géza üdvözlését követően a magyar és 
a székely himnuszokat énekeltük el. Mihálffy Béla 
a Dorozsmai Versmondók Körének tagjaként sza-
valta el Damjanich János Ima kivégzésem előtt című 
imáját, amelyet 1849. október 5-ről 6-ra virradó éj-
szaka mondott.

Beszédet mondott Molnár János író, dorozs-
mai lakos (a nyugalmazott egyetemi docens anyai 
ágon Kiss Ernő dandártábornok leszármazottja). 
Elmondta: a szabadságharc leverése után az áldo-
zatukra emlékezni tilos volt. „A szabadságot eltip-
rók azt akarták belesulykolni a magyarságba, hogy 
minden hiábavaló volt. Azonban fokozatosan az 
eszme, amiért a hősök életüket áldozták, olyany-
nyira megerősödött, hogy már nem lehetett szu-
ronyok mögé söpörni. A kiegyezést követően a 
mártírok előtti tisztelgést már nem lehetett meg-
akadályozni.”

Trianon után Budapesten megvalósították a 
rég tervezett Batthyány örökmécses felállítását, 

de Aradon a mártírok emlékét a hatalom szerette 
volna eltemetni. „1932-ben egy helybeli történe-
lemtanár felfedezte a kivégzés tényleges helyét, és 
megtalálta a helyszínen elföldelt mártírok csont-
jait. A román főügyész azonban meg akarta sem-
misíteni a földi maradványokat. Végül a kisebb-
ségbe szorított magyarság képviselőinek sikerült 
egy családi kriptában végső nyughelyet biztosítani 
számukra. A kommunizmusban újabb megpróbál-
tatások következtek. A Batthyány-örökmécsesnél 
szervezett megemlékezéseket a rendőrség szét-
verte. Míg Aradon a rendszerváltás előtti utolsó 
évben már a hivatalos magyar kormányküldöttség 
koszorúzását is megtiltották.”

A beszéd után Nagy Bernadett és Deli Alex el-
szavalták az aradi vértanúk utolsó mondatait, ame-
lyek meghatóak és egyben megrázóak voltak.

Az 1848-as kopjafánál történő koszorúzást 
mécsesgyújtás követte, a megjelent megemlékezők 
valamennyien mécsest helyeztek el a kopjafánál. 
Végezetül Garamvölgyi Anett Aranypáva-díjas nép-
zenész ősi (kobzon) hangszeren játszott és énekelt. 
A kopjafa környékét szépen rendbe tette a Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. dorozsmai divíziója, va-
lamint kis zászlókat és mécseseket a 48-as utcai 
óvodások is elhelyeztek.

TÍMÁR L.

Kárpátalja 
bemutatkozik

Neves vendége volt szeptemberben a Somogyi-
könyvtár Kiskundorozsmai Fiókkönyvtárának. 
Horváth Sándor író, költő, újságíró, a Kárpáti Igaz 
Szó főszerkesztő-helyettese látogatott hozzánk. 
Előttünk több alföldi helyszínen találkozhattak 
vele az irodalomkedvelők. A deszki Faluházban és 
a kiskunhalasi könyvtárban tett író-olvasó találko-
zója után Dorozsmán mutatkozott be azok előtt, 
akik bepillantást akartak kapni a kárpátaljai ma-
gyarság életéről, nehéz helyzetéről, a magyarság 
ottani képviselőinek munkásságáról, irodalomról, 
költészetről.

Kevesek előtt ismertek az ő műveik: az otta-
ni költők-írók publicisztikái, versei Magyarorszá-
gon nem elterjedtek. Ezért szűk réteg tájékozott 
csak igazán arról, hogy magyar kultúránkat igenis, 
azon a tájon is terjesztik, fejlesztik, életben tartják 
a rendkívül mostoha körülmények és megpróbál-
tatások között. A neves irodalmár a költői estnek 
indult rendezvényen meglepő aktuálpolitikai tájé-
kozottságról tett tanúbizonyságot. Széleskörű is-
meretekkel rendelkezik Kárpátalja történelméről, 
kulturális életéről, magyarországi kapcsolataikról. 
Előadásában naprakészen ismertette szülőföldje 
kortárs magyar irodalmárainak munkáit, ars po-
eticáját, saját világszemléletét, saját maga helyét 
és helyzetét is, egyrészt válaszul a beszélgetőtárs 
kérdéseire, valamint az érdeklődő megjelentek ál-
tal felvetett témaköröket illetően. Megismerhettük 
szavaiból az ottani magyarság súlyos anyagi, meg-
élhetési gondjait is.

Az estet Drávainé Kovács Ágnes széleskörű, 
színes összeállítása vezette be Kárpátalja történel-
méről és nevezetességeiről. Kis műsorral is kedves-
kedtek a Dorozsmai Versmondók és Színjátszók 
Köre tagjai: Vassné Judit, Lászlóné Kalmár Ági és 
Mihálffy Béla, akik a közönségnek és a költőnek 
verseiből, lélekbe markoló novelláiból adtak elő né-
hányat. A jól sikerült találkozó a költő és közönsé-
ge között a tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt az 
aktív érdeklődőknek és Horváth Sándor megkapó, 
színes egyéniségének, előadókészségének köszön-
hetően.

T. GY.

DRÁVAINÉ KOVÁCS ÁGNES ÉS HORVÁTH SÁNDOR

Az önzetlen segítség
A minap éppen az országzászló előtt mentem el a Dísztéren, és észrevettem, hogy a néhány éve 

elkészült országalma (szobor) rossz állapotban van. Felhívtam az alkotót, hogy mit tudunk kezdeni 
vele. Megnézte és megállapította, hogy a környező zöld növényzet ránőtt a szoborra és ezért legom-
básodott. Elmentem Petrov András asztalos mesterhez, hogy segítsen megjavítani. Ő gondosan, nagy 
szakértelemmel leszerelte, a rossz részeket kicserélve szépen felújította a szobrot. Kéredzem tőle, 
hogy mivel tartozom. Ő csak mosolygott és azt mondta: Dorozsmáért tettem.

Nagyon köszönjük a segítséget! Elgondolkoztam, hogy nem véletlen, hogy néhány éve megkapta 
a Kiskundorozsmáért Emlékérmet. Jó egészséget kívánunk neki!

H.G.
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A zene világnapján

Október elseje különleges ünnep: Az UNESCO 
Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin hegedű-
művész tanácsára október elsejét a ZENE VILÁG-
NAPJA rangjára emelte. Ennek kapcsán az idén 
is megrendezték Kiskundorozsmán a zenei világ-
napi koncertet.

A Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház 
jóvoltából 2015. október 1-jén délelőtt 10 órakor is-

mét helyett adott a koncertnek a Keresztelő Szent 
János római katolikus templom. Délelőtt 9 órától a 
művelődési ház munkatársai előkészültek az épü-
letben, majd fél tíztől a gyermekek is gyülekeztek. 
Nagy volt az izgalom, szinte valamennyien próbál-
ni kezdtek, és ahogy az egyik előadó mondta: „Be-
melegítették a fázós hangszert”.

Nagy örömünkre megtelt a templom gyerme-
kekkel, ahol a dorozsmai négy óvoda, a Jerney és 

az Orczy Általános Iskola diákjai voltak jelen ne-
velőikkel együtt. A koncertet Pócsai György kántor 
kezdte, majd ezt követően a Király-König Péter Ze-
neiskola, valamint az SZTE Juhász Gyula Gyakor-
ló Általános Iskola növendékei és tanárai működ-
tek közre. Öröm volt látni, hogy több dorozsmai 
gyermek is képviseltette magát valamilyen hang-
szeren. Kovács Vivien Ramóna hegedült, Papp Dávid 
gitározott. A műsorvezető, Pécsiné Pánczél Mária, 
aki a Király-König Péter Zeneiskola vezetője, pici 
riportot készített a szereplőkkel, mielőtt eljátszot-
ták volna műsorszámukat. Mindenki elmondhat-
ta, hanyadikos, hány éve játszik a hangszerén, és 
miért választotta pont azt a hangszert. Senki nem 
ijedt meg a mikrofontól, különféle, talpraesett vá-
laszok születtek. Élményszerű volt így, az előadók 
személyiségét is picit megismerve, hallgatni já-
tékukat. Szeri Dóra először egyedül zongorázott, 
majd tanárnőjével, Iglódi Évával négykezeseztek. 
Ezután Szeri Gergő furulyázott, majd Bindics Boró-
ka játszott csellón. Szkenderovics Ádám zongorajá-
téka után Bindics Blanka fuvolaszólóját hallhattuk. 
A növendékek változatos műsorát Huszár Gergő ta-
nár úr lendületes gitárjátéka követte, majd Pécsiné 
Pánczél Mária hegedűszólója folytatta. Befejezésül 
az Orczy István Általános Iskola felső tagozatosai 
énekelték el a Hazafelé című spirituálét, Tímárné 
Benyovszki Eszter énektanár vezetésével.

A koncert befejezése előtt az Orczy Általános 
Iskola felsős diákjai meglepetéssel készültek, elő-
adták a Hazafelé című spirituálét. Köszönet a fel-
készítő tanároknak és a diákoknak a színvonalas 
előadásért, valamint a Juhász Gyula Gyakorló Ál-
talános Iskola és AMI növendékeinek és felkészítő 
tanáruknak, Nagy Ildikónak. A több mint nyolc-
száz résztvevő nagy tapssal jutalmazta a színvo-
nalas programot.

P. P. M. – H. G.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programok a művelődési házban
2015. NOVEMBER 14. RETRO DISCO, melyre 

a zenét, táncot kedvelő 18 éven felüli  érdeklődőket 
szeretettel várjuk.

2015. NOVEMBER 17-ÉN 10.30-kor hívjuk az 
óvodás gyermekeket a művelődési házba, a Csil-
lagszemű juhász bemutatóra, amelyet a kondorosi 
Százszorszép csoport adja elő. Kérjük szépen az 
óvodákat jelezzék, hogy hány fővel jönnek el a mű-
velődési házba. Belépődíj nincs!

Immár nagy hagyománya van a Dorozsmai 
Versmondók és Színjátszók Köre előadásának, mely-
re ismét sor kerül intézményünkben. A rendezvény 
2015. NOVEMBER 20-ÁN 18 órakor lesz, címe: Égi 
kávéházak szép napjai. Ebben az egy felvonásos mű-
ben Dsida Jenő költő és kortársai elevenednek meg 

a nézők örömére. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. A belépődíj ingyenes.

2015. NOVEMBER 29-ÉN 17 órakor Advent el-
ső vasárnapján szeretettel várjuk a dorozsmai lako-
sokat. Az első gyertyát Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő gyújtja meg. Közreműködik a Széksósi Ut-
cai Óvoda.

ALKONY NYUGDÍJAS KLUB rendezvényei:
2015. november 9-én klubfoglalkozás
2015. november 30-án Erzsébet-Katalin bál 

TÁRSKERESŐK KLUBJA: 
2015. november 13. 16 óra

VÁSÁROK: 2015. november 6., 11., 18., 25.

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.

INGYEN ELVIHETŐ:
– Ülőgarnitúra
– Színes televízió
– Gáztűzhely
– Mikrosütő

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

– Kályhát, háztartási gépeket, kerékpárt, ágyne-
műt, bútorokat, szőnyegeket.

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

Az időseket éltettük

Az idősek világnapjának alkalmából a Petőfi 
Sándor Művelőségi Ház szerevezésében, Lauer 
István és Mihálffy Béla képviselők támogatásá-
val a nyugdíjasokat köszöntötték az Ács Géza 
Sportcsarnokban. Közreműködött a Kárpát-me-
dencei Rendezvényszervező Egyesület Fejes Er-
nő vezetésével.

Miután Hajdú Géza köszöntötte a szépkorú 
megjelenteket és bemutatta a műsorban résztvevő 
zenekart, Mihálffy Béla méltatta idős eleink, szü-
leink nemzet- és családépítő életművét, amelyet a 
fiatalabbaknak is meg kell becsülni. Fontos, hogy 
évente ne csak egyszer emlékezzünk meg ünnepség 
keretében a szépkorúakról, hanem egész évben 
tisztelettel és szeretettel viszonyuljunk hozzájuk.

Bősze Éva szóvivő az Idősek köszöntése című 
versének elszavalása után Fejes Ernő (volt dorozs-

mai lakos) ismertette a nagy magyar nótás, Dankó 
Pista életrajzát. Elmondta, hogy 112 esztendeje tö-

rött el Dankó Pista hegedűje, 1903 március 29-én 
hunyt el Budapesten. Közel 500 dalt írt. Pósa Lajos 
volt a példaképe és későbbi munkatársa, de jó barát-
ság fűzte Ady Endréhez, Gárdonyi Gézához, Móra 
Ferenchez. A beszéd végeztével a vendégművészek ci-
gányzenekar kíséretében híres Dankó- és más nó-
tákat énekeltek mintegy három órán keresztül. Fe-
jes Sándor Pásztóról énekelte a címadó nótát: „Nem 
fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom”. Ezt 
követte Solti Kálmánné „Várjatok még, őszi rózsák” 
kezdetű dala. A Vajdaságból jött Morvai Melinda, a 
felvidékről jött Litmanegger Tibor és a kassai Szitás 
Ida is elkápráztatott bennünket csodálatos előadá-
sukkal. Őket követték: Dobó Katica, Gera Ferenc, 
Szabó D. Zsófi, Nagy Anikó az Ungvári Filharmónia 
énekese énekelte az „Álmodó Tisza-part című dalt. 
Kiemelkedő volt Újvári Marika énekesi előadása és 
ruha összeállítása, aki civilben kántor, szép egyhá-
zi dalai DVD-n a helyszínen megvásárolhatók vol-
tak. Fellépett még a Dorozsmai Nyugdíjas Klubból 
ismert Csóti Kálmánné is.

Az előadás szünetében borkóstoló megvendé-
gelésben részesültek a megjelentek a Zádori és az 
Újvári Pincészet jóvoltából.

Nyugodtan leírhatom, hogy Dorozsmán ilyen 
színvonalú és hosszú választékos összeállítású, 
szórakoztató műsor a szépkorúaknak eddig nem 
volt. Mindannyian jól szórakoztunk, az előadókkal 
együtt énekelhettünk. Köszönjük a jó szervezést 
a képviselő uraknak és a művelődési ház dolgozó-
inak!

TÍMÁR L.



6 XXVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM   •   2015. OKTÓBER 31.

Dorozsmai Tökfesztivál 2015

Már hatodik éve nem képzelhető el az ok-
tóber Dorozsmán tökfesztivál nélkül. Az idein, 
hűen az elmúlt évekéhez, ismét minden a tök kö-
rül forgott a művelődési ház udvarán.

A rendezvénysorozat október 9-én, pénteken 
kezdődött, legfőképpen a kisgyerekeknek szóló 
időtöltésekkel: többek közt ingyen használhatták 
az ugrálóvárat, a forgót, a kisvonatot, valamint a 
szervezők játékos vetélkedőket és sorversenyeket 
ajánlottak számukra. A kicsik kiállíthatták közö-
sen készített kompozícióikat, amelyeket tökből és 
más természetes anyagból készítettek el. Ám min-
denki megmutathatta kreativitását a kézműves-
foglalkozásokon is. Másfajta érzékre volt szükség 
a dorozsmai íjászok standjánál, ahol még egy falo-
vat is meg lehetett ülni.

A programok központi témája természetesen 
a tök volt. A fesztivál ideje alatt tökből készült fi-
nomságokat is kóstolhattak a résztvevők. A ke-
mencében kenyér és tök is sült. A legjobb recepte-
ket kiállították.

A csúcspont péntek este fél 7-kor érkezett el, 
amikor is elkezdődött a töklámpás felvonulás: kö-
zel négyszázan sétáltak el a templomkertig, majd 
a Kőbárány utcán keresztül vissza. Biztonságos út-
jukat rendőrök és polgárőrök biztosították.

A szombat már a nagyoknak is kihívást jelen-
tett. Miközben a művelődési ház udvarán fellé-
pett többek között a Kokojsza csapat és a Dél-Al-
földi Harmonikabarátok Klubja, a vállalkozó kedvű 
résztvevőket reggel 8-tól estig sörivó, virslievő, 
halászléfőző versennyel is várták. Összesen 54 
bográcsban rotyogott a halászlé, sőt, egy helyütt a 

gyroszsütő berendezésen is forgott a finom hús. A 
nap folyamán dísztök-kiállítás és -vásár, tökfara-
gás várta a családokat, akik tökös ételeket, kürtös-
kalácsot, vattacukrot, gofrit és más finomságokat 
fogyaszthattak. Baráti körök, családok, civil szerve-
zetek települtek ki az udvarra, amelyet a zenén kí-
vül a nyözsgő gyerekek zaja töltött be.

A zsűri döntése alapján a leghosszabb tök 
Bezdány Gézáé, a legnehezebb tök Provics Lajosé 
(Csólyospálosról), a legtöbb tököt behozó Monostori 
Zoltán lett, míg a legfinomabb tökös-mákos rétest 
Vincze Ferencné készítette el. A legszebb tökfaragás 
díját a Kaszper nevű csoport, vagyis az Orczy Álta-
lános Iskola 6. b. osztálya nyerte. A fesztivál tök-
királyává a zsűri Guzsik Jánost választotta. A hallé 
főző verseny nyertesei:

1. hely: Ficsor Mihály, 2. hely: Horváth Szilvia, 
3. hely: Szűcs Tibor. A helyezettek értékes vásárlási 
utalványt nyertek.

A tökfesztivál nem jött volna létre a részön-
kormányzat támogatásával és a művelődési ház 
dolgozóinak odaaodó munkája nélkül.
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Az első íjászverseny

Büszkén számolhatunk be az I. Dorozsmai Íjász-
versenyről, ugyanis szervezői és versenyzői oldal-
ról is egyaránt elmondható, hogy sikeresen zajlott 
le. Sőt, még eltévedt vessző sem volt, így annyian 
távoztak délután a helyszínről, ahányan reggel ér-
keztek.

Összesen 26 versenyző mérettette meg magát, 
a 8 évestől a 63 évesig bezárólag, fiúk, lányok, fér-
fiak és nők vegyesen. A 15 ügyességi pályát nem 
volt olyan egyszerű teljesíteni, viszont cserébe az 
ötletes kivitelezésnek köszönhetően, gyorsan elre-
pült az a 1,5 óra, amennyi idő alatt lement az első 
kör. Az egyik legnehezebb cél a csengettyűs kötél 
volt, mely nem sokszor szólalt meg, viszont az az 
íjász, akinek ez sikerült, méltán zsebelhette be az el-
ismerő tekinteteket. Volt egy második kör is, ahol 
már érezhetően jobbak lettek a pontszámok, így be-
bizonyosodott, hogy szükség volt az első „bemele-
gítő” körre. Ezt követően talán érthető volt, hogy 
ennyi mozgástól a friss levegőn, az ebédidőt még 
jobban várták a versenyzők, mint az eredményhir-
detést. A bográcsban főtt gulyásleves jó étvággyal 
fogyott, míg a szervezők lázasan összesítették a 
pontszámokat a rangsor felállításához.

Ebéd után megtörtént az eredményhirdetés, 
összesen 12 érem és oklevél került átadásra négy 
korosztályban (mini, gyermek, ifjúsági és felnőtt) 

Szunyog Mihály, a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre 
Sportegyesület Elnöke és Lauer István képviselő 
által.

Összegezve a nap eseményeit, elmondható, 
hogy nem csak a levestől, hanem az élmények-
től is jó szájízzel távozott mindenki a versenyről. 
Természetesen ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Hajdú Gézának, aki az esemény kezdemé-
nyezője, rendezője volt, és aki rendelkezésünkre 
bocsátotta a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház területét, továbbá Lauer István és Mihálffy 
Béla képviselőknek, akik támogatásukkal hozzájá-
rultak az íjászverseny megrendezéséhez.

Ezen felül köszönettel tartozunk az íjász csapa-
tunk szervezőinek, segítőinek, hozzátartozóinak, 
a versenyzőknek és nem utolsó sorban az Égieknek, 
akik az esőcseppeket visszatartva engedték, hogy 
száraz időben, méltó módon ünnepelhessük meg 
a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre megalakulásának 
első évfordulóját.

Az Íjászverseny előtt az I. utal arra, hogy terve-
ink szerint jövőre lesz folytatás, ahol reméljük még 
több „alvó” íjász fog „felébredni”, valamint addig is 
tesszük a dolgunkat és célkitűzésünknek megfele-
lően igyekszünk népszerűsíteni az íjászatot mint 
sportolási lehetőséget.

SZABADI PÉTER

Novemberi 
ünnepeink

MINDENSZENTEK NAPJA (november 1.): a ka-
tolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A 
katolikus egyházban az összes üdvözültek közös 
emléknapja, akiket nem avattak szentté, akikről a 
kalendárium név szerint nem emlékezik meg. Az 
ortodox egyházban egy héttel később ünneplik. A 
Marcus Agrippa által Krisztus előtt 27-ben épített 
Pantheont, Rómában 609. május 13-án keresztény 
templommá alakították. Ez adott alkalmat az ün-
nep bevezetésére. Ezen a napon IV. Bonifác pápa 
„Szűz Mária, Vértanúk Boldog Asszonya és min-
den vértanúk” tiszteletére szentelte fel a Római 
Pantheont. November első napja megemlékezése 
napjaként a VIII. században 741-ben Gergely pápa 
idején jelent meg. Egyetemes ünneppé IV. Gergely 
pápa tette 844-ben.

HALOTTAK NAPJA (november 2.): jóval későb-
bi eredetű mint a mindenszentek ünnepe. A halot-
takért való imádkozás szokása 998-ban kezdődött 
Franciaországban és a XIV. században vált általá-
nossá. A november 2-i halottak napja a Sz. Odilo 
clunyi apáttól (962–1048) ered. Ő ezt az emléknapot 
a clunyi anyaszentegyház alá tartozó minden ben-
cés házban bevezette. Ez a rendelete máig fennma-
radt. A XIV. századtól Róma is átvette.

A mindenszentek ünnepe előtt, de a halottak 
napjára az emberek szeretteik, hőseik sírjait ápol-
ják, rendbe teszik, koszorút, virágot, mécseseket 
helyeznek el rajtuk.

A halottak napján mondott imádság a halot-
tak olvasója, amely öt tizedből áll, Jézus öt sebé-
nek emlékezetére. Az elhunyt szeretteinkről való 
megemlékezés az értük való közbenjárás, purgató-
riumbeli (tisztítótűz) szenvedéseinek enyhítésé-
re katolikus hittételen alapul. Egész élvben a ka-
tolikus keresztény hívek emlékmiséket rendelnek 
templomaikban elhunyt szeretteikért, azoknak 
akik Isten kegyelméből hunytak el, de törleszten-
dő bűn és büntetésteher van még lelkükön. Isten 
színe előtt meg kell tisztulniuk. Vigasztalást nyújt 
a hátramaradottaknak, hogy így tehetnek valamit el-
költözött szeretteikért imával, vezekléssel, szent-
misével. A halottak napi gyászmisék az örök élet-
ről és a feltámadásról szólnak.

A halottak emlékezetét a többi keresztény, 
evangélikusok és unitáriusok is hivatalosan elis-
merték, bár nem tartozik fő ünnepeik közé.

T. L.

Meghívó
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-

könyvtára szeretettel vár minden érdeklődőt, 
szülőt, nagyszülőt a 2015. november 25-én, 
szerdán 16.30 órakor kezdődő „Családbarát 
Ország 2015” című pályázat keretében Csikósné 
Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógus, neve-
lési tanácsadó előadására.

KÖNYVTÁROSOK

Képes Dorozsmai Napló
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. hálózatán az Információs csatornán 2015. novemberétől levetíti a te-

lepülésünkön történt szép eseményeket a következő időpontokban:

2015. NOVEMBER 10-ÉN 16 ÓRAKOR a Csongrád Megyei Vadásznapról lesz bemutató, mely a 
Ligetben tartottak 2015. augusztus 29-én.

2015. NOVEMBER 12-ÉN 16 ÓRAKOR vetítik le a Zene világnapja alkalmából megtartott kon-
certet, mely immár hagyománnyá vált a Keresztelő Szent János templomban, melyet a dorozsmai ze-
nészek és gyermekek adtak elő október 1-jén.

2015. NOVEMBER 17-ÉN 16 ÓRAKOR látható a  televízióban a Kárpátalja bemutatkozik cím-
mel Horváth Sándor költővel való beszélgetés, melyre 2015. szeptember 25-én került sor.

2015. NOVEMBER 19-ÉN 16 ÓRAKOR vetítik le a 2015. október 23-án megtartott ünnepi meg-
emlékezést. 

2015. NOVEMBER 24-ÉN 16 ÓRÁTÓL Idősek napja rendezvényről lesz egy bemutató, mely 
három óra hosszáig tartott az idősek örömére az Ács Géza Sport csarnokban, melyet a Kárpát-meden-
cében élő énekesek tettek színessé.

2015. NOVEMBER 26-ÁN 16 ÓRÁTÓL Idősek napja rendezvény levetítése.
2015. DECEMBER 1-JÉN 16 ÓRÁTÓL Tökfesztiválról lesz bemutató, mely 2015. október 9-10-én 

volt, amelyben minden dorozsmai, aki idelátogatott örömét lelte.
2015. DECEMBER 3-ÁN 16 ÓRÁTÓL Tökfesztivál film megismétlése.
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!

„Megszépíti a páciens fejét”
Feje búbjától a lába ujjáig megszépítik, mérsé-

kelt árakon színvonalas kiszolgálással a férfi és 
női fodrászat kiskundorozsmai fodrászatának 
munkatársai. Kozmetikai szolgáltatást, mani-
kűrt, pedikűrt, műkörömépítést is igényelhet, 
megrendelhet a kedves vendég. Szolgáltatása-
ikról, időpont-egyeztetésről, a 62/461–290-es 
telefonon lehet náluk érdeklődni. Naponta reg-
gel 6-tól este hétig tartanak nyitva hétközna-
pokon, de szombaton 7 és 11 óra között is vár-
ják a szépítkezni kívánókat.

Gedeon bácsi, a női fodrász figuráját – Szenes 
Iván örökbecsű szövegével – Szécsi Pál slágere re-
pítette az országos hírnév felé. Kiskundorozsma 
lakosságának zöme – főleg mi, férfiak – a városrész 
központjában lévő fodrászatot látogatjuk, amikor 
már nemcsak „fazonigazításra” szorulunk, vagy 
valami különleges alkalom miatt azonnali „fi-
nom-metszés” válik esedékessé. Jómagam, immá-
ron 26. éve járok a Dorozsmai út 193. szám alatti 
„szépítészeti intézménybe”. Fodrásznőm szívesen 
válaszolt – igaz szerénységből, neve elhallgatását 
kérve – a szakmáról, a vendégekről, hajvágási szo-
kásokról, divatról, különleges „hajszobrászati” kí-
vánságokról, a munka szépségeiről.

A központban, a nagy ABC-vel szemben lé-
vő épület egy részét az IKV Zrt.-től bérli egy-egy 
munkatársuk és egyéni vállalkozóként dolgoznak 
az üzletben, fizetve a bérleti és üzemeltetési költ-
ségek rájuk eső részét. A férfiakat két műszakban 
négy fodrásznő szépíti, a hölgyeknél hatan dolgoz-
nak, akik a kozmetikai és a „körmös” szolgáltatást 
is végzik.

Szegeden kezdte tevékenységét, majd Kiskun-
dorozsmára került és most is itt dolgozik. Eszkö-
zeiket saját maguknak vásárolják és tartják karban. 
Az eszközök, ollók élezése, karbantartása már rég-
óta gond: Kecskemétre küldik megfelelő szakember-
hez, mert a környéken nincs olyan késes-köszörűs, 
aki minőségi munkát végezne.

Már a múlté az az információ, hogy a fodrászok 
egészségügyi képzést kapnak, mint régen a borbé-
lyok, akik eret vágtak és még fogat is húztak. Csak 
a legszükségesebb – elsősegéllyel kapcsolatos – 
képzéseket tanítják évek óta a képzés során. Beszün-
tették a borotválás szolgáltatást, elsősorban az AIDS 
megjelenése miatt.

A vendégek száma hullámzó: van amikor 2-3 
hajnyírás van csak műszakonként. Bizony megfo-
gyatkoznak a fiatal frizurakészíttetők az iskolakez-
dések előtt: sokba kerül a beiskolázás, nem futja 
fodrászra. Sokan vannak, akik saját maguk oldják 
meg frizurájuk kialakítását: a hajvágó gépekkel, 
otthon készített „fércmunka” – kivétel talán a 
„tarvágás”, azaz a kopaszra nyírás – bizony olyan 
is. Úgy látja: több a városrészünkben a fodrászati 
szolgáltató, mint amennyi szükséges lenne, és ak-
kor még nem is beszéltünk a bejelentetlen, házhoz 
járókról. Mint ahogy minden kolléganőjének, neki 
is van állandó vendégköre, akiket név szerint is-
mer és évek óta hozzá járnak. Egyébként a fiatalok 
gyakrabban és szívesen jönnek, ami a divat válto-
zásainak is betudható. Nála nincs kedvenc életkor: 
szívesen készít frizurát fiatalnak, idősnek, ám a gye-
rekeknek is. Bemutatókra járva, szaklapokat, divat-
lapokat tanulmányozva követi a frizuradivatot, 
melyről az a véleménye: visszatérnek a régi hajvi-
seletek, hullámzik a hajviselet trendje.

Manapság a női hajdivatot – főleg az ifjú höl-
gyeknél – a fiús, férfias, rövid hajviselet jellemzi, 
a férfiaknál a rövid és a hosszú haj egyaránt meg-
található. A TV-közvetítések jóvoltából közvetlen 
közelről mutatott sportolók, filmsztárok hajvisele-
te – fiúknál a felnyírt, és a fejtetőn hosszúra hagyott, 
zselézett haj – sokaknak szolgál mintául „arcula-
tuk” kialakításában.

A frizura kialakítását megbeszélik a vendéggel 
és amit lehet, megvalósítanak. Néhány extrém ké-
rést – elsősorban megfelelő eszköz, idő és a szol-
gáltatás magas ára miatt – nem tudott teljesíteni: 
ilyen volt, amikor nevet kellett formálnia a vendég 
hajába, vagy csíkokat szerettek volna a hajba „te-
lepíteni”.

A szakma jövedelmezősége alacsony, ezért kevés 
a férfi ezen a területen. A sztárfodrászok ugyan 
férfiak: nekik megfelelő menedzserek, és komoly 
reklám és anyagi megalapozottság segít a szakma 
csúcsára kerülni. Egy-egy hajvágás közben szó-
ba esik a haj gondozása, ápolása: szívesen ad ta-
nácsot, nyújt segítséget kuncsaftjainak például a 
korpásodás megelőzése érdekében is.

A családja apraja-nagyja bejön az üzletbe, és ő 
ott szépíti meg a „fejüket”, amikor szükségessé vá-
lik a szépítészeti beavatkozás. 

SZENTES BÍRÓ FERENC

Közeleg a tél…
Lassan elnéptelenednek a sziksóstói, subasai 

kiskertek, ahonnan a csak időszakosan ott lakó 
tulajdonosok visszaköltöznek városi lakásaik-
ba. A magukra hagyott hétvégi házakat, szer-
számoskamrákat kifigyelő betörők, tolvajok 
ilyenkor lépnek „akcióba”. A tavaszi nyitásig 
alig néhányszor kilátogató gazdák többször ke-
serűen tapasztalják, hogy ingatlanaikat feltör-
ve találják, akár a hajléktalanok, akár a lopási 
szándékkal felkeresők. Néhány jó tanácsot osz-
tunk meg Önökkel, hogy ezt megelőzhessék, el-
kerülhessék. 

– Az ingatlan körüli kerítést tartsák jó állapot-
ban, a kaput, bejárati ajtót mindig zárják kulcsra! 
Ne hagyják, hogy bárki észrevétlenül elbújhasson 
a kertben, ezért vágja vissza a sövényeket, bokrokat, 
fákat!

– Akár tartósan kint laknak, akár sem, az ingat-
lan nyílászárói legyenek jól zárhatóak, hosszabb 
távollét esetén szereltessenek rájuk rácsokat! A 
nagyobb értékű ingatlanokba – ha módjuk van rá 
– szereltessenek biztonsági berendezéseket, hasz-
náljanak riasztót, mozgásérzékelőt, biztonsági ka-
merát, udvari világítást. Az ingatlan bejáratánál 
helyezzenek el erre figyelmeztető jelzést! Értékei-
ket tárolják biztonságos helyen, lehetőleg rögzített 
széfben! Vezessenek listát értékeiről, azok egyedi 
azonosításra alkalmas sajátosságairól!

– Figyeljenek környezetükre, ismerjék szom-
szédjaikat, ápoljanak velük jó viszonyt! Egymás 
értékeit tartsák szemmel. Gondoskodjanak arról, 
hogy postaládájuk mindennap ki legyen ürítve!

– Az ősz, a tél alatti hosszú távollét esetén, ne 
hagyjanak értékes műszaki cikkeket a házban, gé-
peket a szerszámtárolóban. Ha lehetőségük van, 
ezeket szállítsák magukkal haza! Lehetőleg szerel-
tessenek biztonságos rácsozatot a nyílászárókra! 

– A kiskertekben folyamatosan lakók segítsék 
a rendőrség munkáját! Ha gyanús személyeket lát-
nak, figyeljék meg őket, írják fel a járművük forgal-
mi rendszámát, típusát, színét! Ha bármi gyanú-
sat észlelnek, hívják azonnal a rendőrséget a 107, 
vagy a 112-es központi segélyhívó számot, illetve 
bennünket!

– Továbbra is számolni kell idegen, házaló fa-
árusokkal. Ezekkel ne kössünk üzletet, mert több 
lakótársunkat vagy a mérésnél, vagy a fizetendő ösz-
szeg kiszámolásánál csapták be jelentős összegek-
kel. Tűzifát lehetőleg helyi vagy régebbről, mások 
által megbízhatónak ismert vidéki kereskedőtől 
vásároljunk. Kérjünk róla számlát, írjunk a pénzről 
átvételi elismervényt, írjuk fel a gépkocsi rendszá-
mát és az eladó személyi adatait panasz, reklamá-
ció esetére.

– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lapunk szep-
temberi számában közölt Rigómező utcai kismotor 
lopási ügyet a rendőrség kinyomozta, a tettes is-
mertté vált.

– Ugyancsak a szeptemberi számunkban kö-
zölt Tas utcai ablakon való behatolás, lopás elkö-
vetője nyomozati eljárás alapján ismertté vált, az 
eltulajdonított tárgyak meglettek.

– Ha migránsokat látnak Dorozsma területén 
vagy máshol, jelentsék a rendőrségnek a 107-es 
vagy 112-es számra.

POLGÁRŐRSÉG



XXVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM   •   2015. OKTÓBER 31. 9

Hírek a Jerney-
iskolából

PEDAGÓGUSOK TANULTAK PEDAGÓGUSOK-
TÓL

Szeptember és október folyamán szegedi, rösz-
kei, makói és hódmezővásárhelyi iskolák pedagó-
gusai érkeztek hozzánk, hogy az itt kifejlesztett új 
pedagógia gyakorlatokkal ismerkedjenek.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont TÁMOP–3.1.4. B–13/1–2013–0001 „Köz-
nevelés az iskolában” országos kiemelt projekt 
„Mentoráló intézményi működés kialakítása” 
programja keretében Lovai Ágota tartott nagy-
sikerű drámapedagógiai foglalkozásokat, míg 
a TÁMOP–4.1.2.B.2–13/1–2013–0008 orszá-
gos MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM részeként 
Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna mutatta be – szintén 
nagy sikerrel – új matematikai módszertani mo-
delljét.

CSALÁDI SPORTNAP
Október első szombatján rendeztük meg a ha-

gyományos családi sportnapunkat. Az iskolaudvart 
megtöltő mintegy 400 fő előtt egy mexikói peonza 

Igen! Gimnázium Dorozsmán!
Meglepve tapasztaltam, hogy még az idei 

tanévkezdés környékén is akadt olyan helybéli 
ismerősöm, aki csodálkozva kérdezett vissza, ami-
kor a tizenegy éve alapított intézményt említet-
tem: „Gimnázium Dorozsmán?!”

Igen! Bizonyára a többség tudja, hogy az Orczy 
István Általános Iskola épületében felnőttoktatá-
si gimnázium is működik, ahol a beiratkozásnak 
nincs felső korhatára.

Többé-kevésbé jogos napjaink társadalmának 
elvárása, az élethosszig való tanulás. Ezzel kapcso-
latos hogyanokra és miértekre kerestem a választ 
a „gimis” felnőttek körében.

Először az intézményvezető tanárnőt, Máhigné 
Stefanovits Mártát kérdeztem az iskola alapításá-
ról és működési rendjéről.

– A Kiskundorozsmai Középfokú Oktatásért Ala-
pítvány hozta létre ezt a gimnáziumot 2004-ben, 
és szerződtette ide a tanárokat. A kistérség régiójá-
ban, a környező településeken élőknek is megadjuk 
a lehetőséget, hogy lakóhelyükhöz közeli középis-
kolába járhassanak. Utazási és egyéb kedvezmé-
nyekre jogosító diákigazolvánnyal segítjük minden 
tanulónk életét. Diákjaink családi pótlékra is jogo-
sultak 21 éves korukig. Felnőttoktatásra szerve-
ződtünk, de a tankötelezettségi korhatár csökken-
tése miatt nem utasítjuk el a 16 és 18 év közötti 
korosztályt sem, bár úgy gondolom, nekik még jobb, 
ha nappali tagozatra járnak.

A képzés nálunk is négy évig tart, hetenként 
három délutánt igénybe véve, általában 15-től 20 
óráig. Az érettségi tárgyakat nagyobb óraszámban 
tanítjuk, hogy biztos alapot nyújtsunk a majdani 
vizsgához, esetleg továbbtanuláshoz. Évközi vizs-
gák nincsenek, tanulóink leginkább a szokásos dol-
gozatírással szerzik meg a félévi és az év végi minő-
sítéshez szükséges osztályzatokat.

Minden évfolyamra  van pótfelvétel még no-
vember elején is. A jelentkezési lap letölthető a 
„Dorozsmai Gimnázium” elnevezésű honlapunkról 
– tájékoztatott készségesen a magyar–történelem 
szakos tanárnő, aki kezdettől fogva a gimnázium 
lelkes pedagógusa.

Időközben megérkeztek a diákok is. Legtöbben 
dorozsmaiak, de jöttek Szatymazról és Csólyospá-
losról is – nekik ismerősök ajánlották ezt az isko-
lát.

Különböző korosztály, különböző élethelyze-
tek... Egy filigrán asszonyka – közel a hatvanhoz 
– csak angol órákra jár be, hogy nyelvtudását to-
vábbfejleszthesse. Neki már van érettségije, de an-
nak idején nem állt módjában ebből a nyelvből 
vizsgázni, így most nagy örömmel fogadta ezt az 
ingyenes lehetőséget.

Másik két „névtelen diák” a 10. évfolyamról 
a teljes, öt tantárgyas érettségire készül, egyikük 
a jobb munkahely és magasabb pozíció reményében, 
másikuknak a meglévő munkájához szükséges a vizs-
ga. Családjuk és munkahelyük nagyon toleráns és 
segítőkész. Gabi nevű csoporttársuk ilyen szempont-
ból nehezebb helyzetben van. Ő kisfiát és kislányát 
is arra ösztönzi, hogy idejében tanuljanak, ne kell-
jen ilyen későn. Végső célja érdekében azonban 
– hogy asszisztensképzőt végezhessen – vállalja a 
nehézségeket.

Még komolyabb problémákkal kell megküzde-
nie a végzős Orbánné Tarsoly Editnek.

– Kisdiák koromban speciális iskolába jártam, 

ahol csak gyengénlátó gyerekek tanultak. A tan-
anyag azonos volt a normál általános iskoláéval, 
csak a tanítási módszerek különböztek. Továbbta-
nulási lehetőségem akkor nem volt. Felnőttként, 
munka mellett több tanfolyamot is elvégeztem. 
Három évvel ezelőtt kaptam egy szórólapot a Do-
rozsmai Gimnáziumról, akkor határoztam el, hogy 
érettségizni fogok. Sok nehézséggel kell még addig 
megküzdenem, de kicsit könnyít a helyzetemen, 
hogy tanáraim és osztálytársaim is figyelembe ve-
szik egyéni problémáimat. Ha sikerül az érettsé-
gi vizsga, megpróbálok szociális gondozó képzésre 
menni.

Dajka Mónika határozott továbbtanulási szán-
dékkal jelentkezett a gimnáziumba.

– Önmagamnak szeretnék bizonyítani! – mond-
ta a GYES-en lévő anyuka. – Úgy érzem, felnőtt-
ként az ember jobban megérett a tanulásra, az 
élettapasztalata is segíti, talán az érdeklődése is 
erősebb, mint régen. Párom és a kislányunk biztat, 
támogat, hogy majd felsőfokú intézményben is 
folytassam tanulmányaimat. A gimnáziumi évek 
sok sikerélményt, rengeteg önbizalmat adtak, ma-
gam sem hittem volna, hogy ezekre képes vagyok 
– zárta szavait Mónika. Terveinek realitását alátá-
masztja kitűnő bizonyítványa is.

Utolsó kérdésemre, hogy „Megfelel-e az elvárá-
saiknak ez az oktatási forma?” mindannyian igen-
nel válaszoltak, felemlítve a kitűnő tanári kart és a 
szimpatikus diáktársakat is.

– Ha jó egy közösség, jobban megy a tanulás is! 
– állapította meg Gabi.

Az esti tagozatos gimnázium diákjaival együtt 
én is remélem, hogy ez a nagyszerű kis közösség 
tovább fog bővülni, mind többen veszik majd a 
bátorságot, hogy felnőttként beüljenek az iskolapad-
ba, továbbfejleszteni tudásukat és személyiségüket.

OLLAINÉ PUSKÁS ÉVA

világbajnok tartott bemutatót, majd közös beme-
legítést követően a családok akadályversenye kö-
vetkezett. A versengés után került sor a tanárok, 
diákok, szülők közötti labdarúgó és kosárlabda 
mérkőzésekre. A program az osztályok és szülői 
közösségeik közös bográcsos főzésével, grillezésé-
vel egészült ki.

A sportrendezvény támogatói voltak: Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselő, a Trompos Hungary 
Kft., Bodor Gábor és Süveges Tamás karate edzők, 
Iván Gerda hiphop táncoktató, Gyuris Lilla jóga-
oktató, Virágos Lilla kineziológus.

AZ ELSŐ VERSENYEREDMÉNYEK
A „Rímbe szedett természet” városi szavalóver-

senyen 2. helyezett lett Kovács Virág, 3. helyezést 
ért el Cselédes-Horváth Sarolta és Gregus Lilla, 
különdíjat kapott Kovács Vivienn és Zádori Fanni.

A XII. Cikádor Kupa országos karate versenyen 
Kovács Norbert arany-és bronzérmet, Tolnai Gábor 
ezüstérmet, az I. Hungarian Open nemzetközi ka-
rate versenyen Pesti Péter aranyérmet, Milankovic 
Bence ezüstérmet szerzett. Szalai Gréta a Halas Ku-
pa országos karate verseny megnyerése után az or-
szágos Dorog Kupán is aranyérmes lett. A Vértes 
Kupa nemzetközi gyorskorcsolya versenyen Ocskó 
Kata az előkelő 8. helyezést érte el.

A Nemzetközi Tiszai Halfesztivál halfőző ver-
senyén a Csizmadia Krisztina, Nacsa Vivienn és 
Teiszler Loretta alkotta csapatunk 3. helyezett 
lett, míg a XIII. Hattyas Kupa megyei horgászver-
senyen Kátai Patrik ért el 3. helyezést.

Veszelovszki Adrienn:

Ég és föld
Szép Magyarország ez a hazám
Itt születtem, itt élek ma már
Gyerek vagyok még, homályos a kép
Sokat kell tanulnom – mondják még.
Új országot látogatok meg
Repülővel Angliába megyek
Ma még a földön járok, és várom,
Milyen lesz a repülőgépjárat nyáron.
Izgulok és örülök, hogy szép legyen
Tanulmányomért kaptam ezt a hetet.
Poros az út, süt a nap, kék az ég,
Félelem, izgalom, öröm – mi lesz még?
Felszállunk a magasba, felettem az ég,
Zöld erdő, kicsiny piros házak – látlak még?
Olyan vagyok, mint a madár, ki magasan száll
Repül, és új utat keres, vagy hazát, ha talál.
Egyesült Királyság, Anglia, más világ ez
Nyugalom, szeretet, udvariasság jellemez.
Ezt láttam mindenhol, megtetszett nekem
Lehet, hogy pár évvel később én is itt leszek
Az új családomnak ezúttal azt üzenem,
Hogy megérte tanulnom, kitartott mellettem.
Jártam fenn az égen magasban, de a földön 

élek,
Mindent nektek köszönhetek, hálás vagyok 

érte.

*

Veszelovszki Adrienn vagyok, 13 éves. Az Or-
czy István Általános Iskola 6.a osztályos tanulója, 
Öreghegyen élek. A versem az életem legszebb ki-
rándulásáról szól.
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Bocsánat… Tessék mondani, én még magyar vagyok?
Évek óta figyelem a KÖZ megnyilvánulásait, a Nép, az Istenadta Nép hang-

ját szerte e honi földön. Aki oly boldog ’rajt, mint a barom, melyet igába hajt 
(Arany János után szabadon). Évszázados „boldogságunkban” – pláne, ami-
kor zivataros évek köszöntenek ránk, történelmünk mutatja, mikor mit tettünk, 
teszünk. Nos, mi mást, mint magyarkodni kezdünk, mert ez belénk gyökere-
zett sajátság. Ezzel még nincs gondom, sőt! Így volt ez Trianon – mint vízvá-
lasztó – előtt, után, és nem sokkal azután néhány röpke évtizedig. Mondjuk, 
a II. Világháború végéig. Bár a divat akkoriban a szmoking, a frakk, a cilinder 
volt, akikre felnéztünk (fel kellett néznünk) selyem atillában, kócsagforgós 
süvegben, nyusztprémes mentében, panyókára vetett zsinóros dolmányban 
feszítettek a Főméltóságú Úr körül sürgölődve.

Azután csend lett. Igaz, a csendet oroszul rendelték el, mi sokáig hallgat-
tunk rá. Akkor más volt fontos: nem magyarnak lenni, hanem beolvadni a 
Nagy Szocialista Nemzetközösségbe. Az is elmúlt egyszer, és a Bye, bye, Szá-
sa dallamára integetéssel párhuzamosan támadt fel újra magyarságunk. S ez 
fejlődött, cseperedett szépen. Sudárrá nőtte magát és délceg, fekete ruhás, 
kopaszra nyírt legények jelentek meg melldöngetve: „Itt vagyunk mi, magya-
rok!” Aztán még tovább fejlődött, nagyobbra nőve, s már azt mondták: „Mi 
vagyunk az Igazi magyarok!” Aki pedig nem így gondolja, az már nem magyar, 
korcs nemzedék szüleménye. Majd csökkent kissé ez a hevület, amikor né-
hány kormány besokallt erre a nagy nekibuzdulásra, törvénnyel szabályozva, 
hogy kisebb magyarnak is elég lenni.

Egy a lényeg: merjünk nagyot álmodni. Nem kell itt kérem bakancsba, 
Árpád-zászlóba öltözni, hogy megmutassuk a nem így öltözöttnek, mihez 
tartsa magát – mondták. Ám fordult a kocka. Nézetek iránya változott Észak, 
Kelet, Dél felé, amely irányba kisebb népvándorlás kezdődött, melynek célja 
nem volt más, minthogy tanuljunk meg újra magyarnak lenni! Utazási irodák 
tömegének kapacitása és jövedelme ugrott hatalmasra az Erdélybe (különösen 
oda), Felvidékre, Kárpátaljára, kisebb buzgalommal Délvidékre-Bácskába, Bánát-
ba szervezett utak által. Érdekes, Őrvidéket valahogy kihagyták ebből (oda a 
még a Nagy Hűtőgépvásárlások idején vándoroltunk). Nagy, nagy barátságok 
fonódtak. Pártok, állami, polgármesteri küldöttségek tucatjai indultak e kies 
vidékekre, begyűjteni testvérvárosi, testvérfalu kapcsolatokat, fennen hirdet-
ve a csonkolt Magyarország elszakadt népeinek mindennél nagyobb kiválósá-
gát. Nincs is ezzel még semmi baj. E népek megérdemlik a megkülönböztetett 
figyelmet, törődést, dicséretet. Mert nincs annál nehezebb sors, mi osztályré-
szükké jutott, ép ésszel megérni-megélni az Anyaországtól való elszakadást, 
az idegen uralom alatt is életképesen tartani az anyanyelvet, a szokásokat és 
viseletet, felvállalni a bátorságot. Kimondani ott, hogy magyar vagyok, ott, 
ahol magyar szóra bicskák nyílnak, sörösüvegek csattannak fejeken, ott, ahol 
magyar szóra már nem adnak kenyeret a boltokban. Ahol mindent besároz-
nak, lefestenek, lerombolnak, ami a magyar múltra emlékezteti az ingyen ka-
pott ország lakosát. Oda bátorság és mindennél nagyobb hazaszeretet kell. 
Ez pedig becsülendő!

Igen és igen! Újra és újra megerősítem: igen! Ez magyarság, úgy is, mint 
főnév, úgy is, mint jelző, úgy is, mint főhajtás. Ők igazi Magyarok. DE! (és 
bocsásson meg az Olvasó!) Kezdem magam rosszul érezni a bőrömben. Kezdem 
magam idegennek érezni az otthonomban, országomban. S ezzel nem vagyok 
egyedül. A Média nagyhatalom ám, közvéleményt befolyásoló, sőt kialakító hatá-
sával harsogja minden fórumán, interneten, a lapokban, a tévékben fülünkbe 
folyamatosan, most itt, most amott, most mindenütt székely-adományozta 
kopjafákat emeltek. Megemlékezések folynak, ahol a Székely Himnuszt már-
már kötelező együtt énekelni a magyarral. Lebiggyesztett ajakkal megvető-
en nézik, aki még nem ismeri azt. Híradók mutatják: magyar zarándokokkal 
zsúfoltak a feldíszített vonatok, melyek a Csíksomlyói Búcsúra visznek, pedig 

néhány évvel korábban bizony… hm. Mutatják, látjuk a kocsiból, mily szép 
székely faragások keretezik városaink, falvaink várostáblái melletti cseresz-
nyeszín-pirosra pácolt üdvözlő állványokat. Rovásra változtak a települé-
sek neveit magyarnak, külföldinek adó tájékoztatók, sugallva „szakértőink” 
szerint több ezer éves, sumér, asszír, szkíta, babiloni (?) stb. mi minden ere-
detünket, s aki tudni akarja, hol járunk, hát tanuljon üstöllést rovásul, mert 
ez a mi nyelvünk, írásunk, úgy biza! Aki nem akar, hát menjen innen a fené-
be. Párt és kormánydelegációk hada utazik ez elszakított részeinkre, milliókat 
adományozva iskoláik, egyetemeik, egyházaik, kultúra ápolására, fenntartásá-
ra, működtetésére, ami szintén dicséretes dolog. Jó. Mindez jó és helyén való, 
hiszen ők a véreink, nem hagyhatjuk őket veszni, sorvadni.

De – és újabb de! Nálunk, itt maradt csökött népünket Magyarországon 
(vajon merjem-e még Magyarországnak nevezni hazámat?) fenti közfelfogás 
teljesen eluralja. Átmossa az agyakat, hovatovább aki itt él, egyre inkább kez-
di kétségbe vonni magyarságát, a propaganda harsogásának hatására, mert-
hogy leszakadt véreink az Igazi Magyarok! Akik – bizony mondom néktek 
– mind kiválóbbak nálunk, kiválóbbak akárkinél, s mi meg sem csókolhatjuk 
poros lábuk nyomát. Mert azt a szintet, mi – itt rekedt honi népség – meg 
sem közelítjük. Azt a nemességet, fensőbbséget, melynek képviselői határa-
inkon kívül rekedtek. Igaz, ők csak csendben nézik a mi nagy hevületünket, 
s nem tudják, nem is értik miért, nem is tartják önnön magukat különlege-
sebbnek, csak mi emeljük piedesztálra őket. Ők – mondják – olyanok, ami-
lyenek. Mint akárki. Ugyanolyanok, mint a szomszéd faluban lakó román, 
vagy ukrán, vagy tót, rác parasztember. Egyszerűek, hallgatagok, akik előbb 
gondolkodnak, aztán még tovább gondolkodnak, aztán – talán – majd szólnak 
valamit, ha akarnak. Míg a nagypolitika nem bőszíti őket egymás ellen. Meg-
fontoltak és teszik a dolgukat. Talán nekünk igazán ebből kellene mintát ven-
nünk. De nem. Mi nem ilyenek vagyunk, mi csak szeretnénk ilyenek lenni, 
vagy szerettünk volna ilyenek maradni – ha egyáltalán voltunk ilyenek. 

Kérdés: ezek tükrében meddig létezhetünk itt még, mondjuk másodran-
gú emberként, hiszen tudósok hada bizonyítja, hogy itt bizony századok óta 
olyan és annyi keveredés volt… József Attila is megénekelte versében, meny-
nyiféle vér is buzog ereiben: „Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, 
vagy tán egészen az. (…) török, tatár, tót, román kavarog (…)”. Nos, igen. Meg-
fordult itt vallon, spanyol, olasz, német zsoldos had, osztrák uralom, negy-
ven évig az orosz, keveredtünk a környező népekkel, feltöltődtünk sváb be-
vándorlókkal… Tehát ha azt vesszük, sem genetikai, sem erkölcsi alapon, itt, 
az Óhazában már egy lélek sem nevezhetné magát becsülettel magyarnak. 
Nem ám így Északra, Délre, Keletre! Bizony, ott vannak még az Igaziak! Mert 
ott nem keveredtek (igaz, egyes Székek területén Erdélyben úgy mondják: 
mi nem magyarok, hanem székelyek vagyunk). Aztán meg… időnként mi is 
átnevezzük saját magunkat: voltunk Magyar Népköztársaság, aztán Magyar 
Köztársaság, aztán szimplán Magyarország – köztársaság nélkül – s vajon mi-
kor jön el – mert belehaladtunk (belehalunk) a nagy Unióba, ahol ugye felol-
vadnak a nemzetek, a határok – az idő, hogy Vegyes Társaság néven lépjünk a 
világ színpadának repedező-recsegő deszkáira. A külföld már amúgy is gyüle-
vész népségnek, Európa rákfenéjének tart minket… Ezért kérdezem meg új-
ra, óvatosan, tessék mondani: egyáltalán magyar maradhatok még? Nevezhe-
tem magam annak? Meddig? Ha bátorkodhatom érdeklődni? (Apropó, majd 
kifelejtettem: újra hódít a nyusztprémes díszmagyar az esküvőkön. Mert az 
„olyan cool”. Persze csak abban a rétegben, akik ott sündörögnek a Főméltó-
ságú Úr körül…) Bocsánat, bocsánat: csonka hazánkon belül, foglalkozik még 
velünk is valaki? Mondjuk, a NAV-on kívül…

TÓTH GYÖRGY

„Hontalan vagyok...”
Naponta látom az út szélén az embercsoportokat, akik hazánkat is las-

san ellepik, és a hontalanság érzésén gondolkodom.
Sétám során leülök a Tisza-folyó rakpartján, az augusztusi napfény már 

titkos készülődésbe kezdett, hamarabb tér nyugovóra. Szinte fájdalmat ér-
zek, hogy múlik s nyár, előre fázom. Mint a didergő király csodára várok. Az 
emberek elhidegültek egymástól, anyák siralmairól, családok széthullásá-

ról, gonoszságról, szélhámosságról....s még sorolhatnám hallani, miközben 
hiábavalóan én is egy jó szóra vágyom. 

Az emberek a jobb élet, megélhetés reményében elmennek itthonról, 
míg mások éppen azt remélve hazánkba, vagy azon keresztül vándorolnak. 
Itt születtem, itt élek, itt halok (talán), van hova haza mennem, van enniva-
lóm, meleg ágyam, „fürdőkamarám”..., de fülembe egy sugallat minduntalan 
Wass Albert sorait juttatja eszembe:

„Hontalan vagyok, mert hiszek a jóban, igazban, szépben. Minden vallásban 
és minden népben és Istenben, kié a diadal.”

GRANDPIERRE CECÍLIA
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Csodálatos Erdély II.

Világviszonylatban is ritkaságszámba megy a 
parajdi sóbánya. Korond-Parajd-Farkaslaka útvo-
nalon érhetjük el. Itt a sóbányászat már 1405-ben 
elkezdődött, de iparszerűen az 1700-as évektől 
művelték. A leírások szerint az ős sóstenger kiszá-
radásával, a napfény hatására jött létre. A sótömb 
mérete 1,2 x 1,4 km (nem tévedés, kilométer). Ellip-
szis alakú és a földben 2700 méter mélyen gyöke-
rezik. A só összetétele 84-fajta elemet tartalmaz. 
A kibányászott sót jelenleg ipari, út sónak használják 
többnyire, de finomított formában étkezési, für-
dősó választék is készül, kapható a mintaboltok-
ban. Készítenek sólámpát is gyógyászati célokra. 
A bányába autóbuszokkal egy 1250 méteres, sötét 
alagúton keresztül lehet bejutni, ahonnan még kb. 
350 falépcsőn lefelé haladva érjük el a sóbánya 
hatalmas folyosóit. Található a bányában ökome-
nikus kápolna, só múzeum, étterem, gyógyászati 
szanatórium, kalandpark és a szabadidő eltöltését 
szolgáló sport eszközök. Érkezésünk alkalmával 
az ökomenikus kápolnában éppen református is-
tentisztelet volt. Befejezésekor a fiatal tiszteletes 
megkérte a résztvevőket, hogy maradjanak a helyü-
kön, míg ő a bejárathoz kimegy és mindenkitől kéz-
fogással „áldás békesség” köszönéssel elbúcsúzott.

Erdély Hargita megyei következő úti célunk 
Szováta üdülő és fürdőhely volt. Ezt mindenkinek 
látni kellene egyszer. Viszonylag meredek hegyol-
dalban ékszerdoboz szépségű üdülő házak épültek 
és épülnek folyamatosan. Itt található a „Med-
vetó”, amelynek sós a vize, egyik oldala szép nagy 
szállodákkal van beépítve. Amikor régebben ott jár-
tunk, akkor Mádi atya azt mondta viccesen, hogy 
ott nyaksálban kell fürödni, mert a víz teteje hideg 
és mélyebben pedig meleg. Az idén szeptember 
11-én már minden szabadtéri fürdő zárva volt. 
A tavat sétáló úton lehet körbejárni, ahol kb. egy 
méter széles Tartan futópálya szegélyezi a sétáló-
utat. A szállodák szomszédságában van egy kicsi 
ékszerdoboz kinézetű templom (kápolna) és mel-
lette Erdély mártír püspökének, Márton Áronnak 
bronzból készült nagyméretű mellszobra.

Szovátáról Farkaslakára hazafelé menetben 
útközben Korondon átnéztük a butikok kínálatát. 
Kb. 4-500 méter hosszon az út mentén kétoldalt 
esztétikus faházakban árulják a korondi fazekasok 
termékeit. Van itt sokféle népművészeti termék, 
csergék, gyapjú takarók, nagyon szép fonott vesz-
szőkosarak kaphatók jó áron. Itt lehet venni a „Gá-

borok” által használt, széles karimájú, jó minőségű 
keménykalapokat. Farkaslakán viszont a butikban 
bocskai öltöny kapható holtszezonban jó áron. El-
fogadnak a lejen kívül forintot és eurót is fizető-
eszközként.

Szeptember 12-én, Mária neve napján a Csík-
somlyói kegytemplomban búcsús misét mutatott 
be a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség-
től Tamás József segédpüspök. Ez volt elsődleges 
úti célunk, ezen vettünk részt. A szentmise végén 
a búcsúsoknak lehetőségük van a szentélyben elhe-
lyezett 500 éves Mária kegyszobor lábának meg-
érintésére, kegytárgyak hozzáérintésével.

Mivel szeptember 12-én Hargita megyében a 
Csíki medencében jó idő volt, ellátogattunk a Gyil-
kos-tóhoz és a Békás-szorosba. Ezt az utat azok-
nak, akik még nem jártak ott, inkább autóbusszal 
vagy bent ülő utasként javaslom. A meredek szer-
pentinúton a gépkocsi vezetőjének nem sok ideje 
marad nézelődni. Nem ritka a kettős hajtűkanyar. 
Több helyen le van törve az utat szegélyező korlát, 
ott valaki nekiment, vagy le is eshetett. Gyönyörű a 
látvány a Békás-patak által megdolgozott szorosban. 
50-100 méteres meredek, vagy függőleges szikla-
falak mellett, alatt halad az út több kilométeren ke-
resztül. Érdekesség, hogy itt is vannak korondi, 
parajdi, farkaslakai árusok, a sziklafalak alatt kí-
nálják portékájukat. Találkoztunk a meredek úton 
egy lovas szekérrel, mely kettő pár gumi kerékből 

és azt összekötő tengelyből és ezeket középen ösz-
szekötő fagerendából állt. Nem volt a kocsinak al-
ja, oldala, szekrénye. A tengelyeket összekötő 
gerendán ült az egy gebe lovat hajtó fiatal ember. 
Szinte felfoghatatlan, hogyan tudta magát ezzel a 
tákolmánnyal a lóval meredek lejtőkön átvonszol-
ni. Nálunk régen ezt a jármű formát „bakity”-nak 
nevezték. Hosszú fák, gerendák, erdei szálfa szállí-
tására használják. Kétszer találkoztunk vele, egy-
szer gyalogolt, vagy kímélte a lovat, vagy fázott, 
ugyanis a szorosban 5–6 C fok volt.

Utunk utolsó napja vasárnapra esett, pihenő-
napot terveztünk. Ellátogattunk a Parajdtól kb. 20 
km-re lévő Vármező nevű hétvégi kiránduló cent-
rumba, melynek nevezetessége a pisztrángos. Itt le-
het horgászni. Talicskával öntözték be a pisztrán-
got a tavakba, két lej ellenében percenként lehet 
egy halat kihorgászni, annyi van benne. Örömteli 
látvány volt a horgászó, pisztrángokat kifogó, bol-
dog gyermekarcokat, csillogó szemeket látni. Itt le-
het étkezni, frissen sült pisztrángot fogyasztani. 
Nagy a forgalom, udvarias a kiszolgálás, magyarul is 
beszélnek a felszolgálók. Házigazdánk elmondása 
szerint Hargita megyében kb. 90%-ban magyarok 
élnek és magyarul beszélnek. Érdekesség, hogy Ko-
rondon a butikban a fizetendő összeget a fiatal eladó 
lánnyal románul próbáltam megbeszélni. Pedig, mint 
kiderült, magyar iskolába járt és nem tanult meg ro-
mánul, nincs is rá szüksége a családi vállalkozásban.

Hétfőn reggel hazafelé vettük utunkat, de nem 
Déva és Arad, hanem Királyhágó felé, Marosvásár-
hely, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad, Szalonta érin-
tésével. Sokkal jobb az út. Igaz, hogy csak 50 km-
en van autópálya Marosvásárhely és Torda között. 
Bánfihunyadon lefényképeztünk néhány „cigány pa-
lotát” az út mentén, amelyek több emelet magasak 
és tornyos, fényes lemezből készült tetőzetük van. 
Fellegvár látványát keltik. 15 évvel ezelőtt még csak 
5-6 ilyen épület volt, most már kb. 15-20 is van be-
lőlük. A szomszédok elmondása szerint utazó ke-
reskedők házai, keveset vannak otthon, járják az 
országot és a világot, ügyes emberek.

Ötnapos utunk véget ért. Egy nap oda, egy nap 
vissza 10 órás gépkocsi vezetéssel fárasztó. Viszont 
a látvány és élmények feldolgozásával, újra meg-
élésével megérte. Mindenkinek ajánljuk, aki tehe-
ti, életében legalább egyszer látogasson el Erdély-
be. Autóbusszal olcsóbb és kényelmesebb.

TÍMÁR L.
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Cigányként élni
Dr. Szirtesi Zoltán Kiskundorozsmára va-

ló 1975-ös költözésünk óta a háziorvosa a csalá-
dunknak. Megboldogult Wagner Viktória védőnő 
és szociális nővér lakásában annak idején gyakran ta-
lálkoztunk. Ott volt a körzeti orvosi ügyeleti lakás 
is, doktor úr ott ügyelt. Viktória nővér keresztény, 
szociális és karitatív elkötelezettsége engemet 
is „megfertőzött”. Postai dolgozóként évente 24 
mázsa csomagot ingyen küldhettem, vagy fogad-
hattam. Az előre hitelesített csomag szállítókat le-
vélben elküldtük az ország különböző városaiba, 
ahonnan a karitász szervezetek 5-10 zsák ruhákat 
küldtek részemre csomagokban. Ezeket Wagner 
Viktória néni átnézte, elosztotta vagy megmondta, 
kinek kell a Trabantommal elszállítani. A legtöbb 
ruha a Búza, később Árpa utcába a cigányok részé-
re került kiszállításra. Ez a kapcsolat és szolgálat 
egy bizalmi tőkét kovácsolt Szirtesi főorvos úr a tele-
pi cigányok és közöttem. Azóta kapcsolatunk több 
mint orvos–beteg kapcsolat. 

2015. június 24-én az orvosi rendelőben jár-
va a főorvos úr megajándékozott legújabb kiadá-
sú könyvével, melynek címe: „Milyen cigányként 
élni”. Örömömre szolgál és nagy megtiszteltetés 
számomra a dedikálás szövege: „Tímár Lajosnak 
barátsággal, Dr. Szirtesi Zoltán”, amelyet ezúton 
is köszönök! A barátság arra kötelez, hogy közös 
ügyünk érdekében, amely a cigányság sorsának ja-
vítását szolgálja, írjak a könyvéről. A könyvet el-
olvasva, felvértezve mentem el a Szegedi Közéleti 
Kávéház augusztus havi rendezvényére, ahol Sza-
lai István volt polgármester vezetésével a könyv-
ben foglaltak témánként Szirtesi főorvos úrral és 
feleségével Zsuzsa asszonnyal alaposan megbeszé-
lésre kerültek. A Szeged című, havonta megjelenő 
kulturális lapban Polner Zoltán író 4 oldal terjede-
lemben méltatta a könyvben foglaltakat. Cikkének 
felvezetőjében a következő olvashatók:

„Keresve se találnék az orvosnál közéletibb 
embert az országban. Ő aztán valóban ott van a 

gondok, a bajok forrásánál. Ha pedig ez az orvos 
cigány, akkor százszorosan igaz ez a megállapítás. 
Természetesen már önmagában az is különleges-
ség, hogy az orvos cigány. Kiváltképp az manap-
ság, amikor évtizedek óta mást sem hallunk, így a 
cigánykérdés, úgy a cigánykérdés! Különben ez is 
jelzi, hogy a probléma a mai napig nincs megoldva, 
csak a szőnyeg alá van söpörve. Igen ám, kérdez-
heti az olvasó, de van-e megoldás?”

Előre kell bocsátani, hogy a könyv nem irodal-
mi mű. Tartalmában egy tanulmány, mely bemu-
tatja a cigányság eredetét, vándorlását, Magyar-
országra való betelepülését, nyelvét, fajtáit (oláh, 
kárpáti és lovári), életformáit, társadalmi beillesz-
kedésüket, fejlődésüket és tragédiájukat. A könyv 
nem a nagyközönségnek íródott: történeti korrajz, 
éles szociográfiai társadalmi metszet, mely a szak-
embereknek, politikusoknak szól. Érdeme az írás-
nak a szakmaiság, nagy realistás-érzék, nyíltság 
ahogy a problémákról önkritikusan beszél. Növeli 
a könyv megállapításainak hitelességét a Kiskun-
dorozsmán eltöltött 45 éves körzeti, háziorvosi 
szolgálat; az a tény, hogy a kezdetekkor már ön-
ként a cigányok gyógyítását elvállalta. Általános 
háziorvosi gyakorlata mellett képzett az ideg- és 
belgyógyászati területen is. Lelkiismeretes, min-
denkin segíteni akaró orvosként írta be magát Do-
rozsma történetébe. Ezért élvezi betegeinek bizal-
mát és a köz megbecsülését.

Arról, hogy miért írta meg a könyvet, így vall: 
„Ezt a tanulmányomat soha meg nem írtam volna, 
ha nem lennének olyan csoportok, akik a szélső-
séges politikai eszme parazsát fújják és félő, hogy 
lángra is lobbantják. Ezt a tanulmányomat meg 
nem írtam volna, ha mindenki tudná, hogy ha a 
kisebbség egy országban veszélyeztetett helyzetbe 
kerül bármilyen ok miatt, akkor a többség védelmét 
kell, hogy kérje, ugyanis a többség felelős a kisebb-
ségért. Ezt a tanulmányomat meg nem írtam vol-
na, ha a cigányokat a különböző pártok meg nem 

osztják a szavazatokért. Végül a tanulmányomat 
azért is írom meg, mert a mai napig nem ismernek 
eléggé bennünket. Nem hajlandók tudomásul ven-
ni, hogy minden népnek, nem csak a cigányoknak, 
a kiemelkedő nagyjain kívül van középrétege és 
vannak lenti lumpen csoportjai is. Mi, cigányok 
abba a helyzetbe kerültünk, hogy sokan a lumpen, 
az elmaradott rétegünkön keresztül ítélik meg 
egész népcsoportunkat. Általánosítanak rajtunk 
keresztül. Mi viszont nem általánosíthatunk… Bí-
zunk abban, hogy lesz még közös megegyezés, bé-
ke mint régen. Legyünk ebben a kis országban kö-
zösen büszkék cigányok és a nem cigányok a nagy 
elődökre és a jelen nagyjainkra is, hisz mindegy, 
hogy nem cigány, vagy a cigány kisebbséghez tar-
tozó a tisztelt személyiség. Közös hazában élünk, 
közösek az érdemeink és szellemi törekvéseink is”.

(Folyt. köv.)

TÍMÁR LAJOS

SZILVESZTER 2015
a Petőfi Sándor Művelődési Házban

(6791 Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.)
2015. december 31-én 19 órától hajnalig.

Aperitif  (ágyas pálinka, Baileys)
Svédasztalos vacsora a Vadliba vendéglő ajánlata:

Kárpáti csirkemell csíkok,
Elzászi csülök, marhapörkölt,

Bakonyi sertésszelet, széksósi töltött karaj,
vegetáriánusoknak: vega tál

tepsis burgonya, rizi-bizi, galuska,
éjfélkor: pezsgő

mini töltött káposzta, juhbeles virsli,
tejföl, mustár, ketchup.

Büfé nincs, a fogyasztandó italt
mindenki hozza magával!

Tombola

Asztalfoglalás a művelődési házban: 62/463–112 
vagy Némethné Katinál: 30/254–1039
Belépődíj: 3500 Ft + vacsora 3500 Ft
A jó hangulatról a CARLO BAND

(Márta Károly és Szathmáry Gábor) gondoskodik!

Töltse színvonalas helyen az év utolsó napját!

Készül a szélmalom villámvédelme. Igaz, hogy 194 év alatt egyszer sem csapott a villám a szélmalom-
ba, de ha most rászerelik a fém vezetőt, tuti, hogy bele fog csapni. Az én meglátásom, hogy a vizesblokk, 
WC- mosdók létesítése százszor fontosabb lenne! (XXI. századi kiállítóhely és műemlék!)

VASS JÓZSEF malom gondnok
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SZILVESZTER
A

VADLIBÁBAN!
Ha kedd, akkor TORKOS KEDD!

(20% kedvezmény á la carte ételeinkből)

Ha vasárnap, akkor SVÉDASZTAL!
(1990 Ft/fő)

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK, LAKODALOM ESETÉN A 
VENDÉGLÁTÁST BÍZZA RÁNK!

Vállalom gyermekek felügyeletét pedagógusi 
tapasztalattal, idősek vagy betegek ellátását, 

betegségek lelki okainak feltárását, reiki 
beavatottként gyógyító energia közvetítését.

Tel.: 30/364-3812

Ammóniamentes hajfestés és 
keratinos kezelés

a Dorozsmai Szépségszalonban

Bejelentkezés: Szabó Edinánál 
a 06 30/512-0794-es számon.

Reumatológiai szakrendelés
Dorozsmán!

Dr. Hegedűs Béla
osztályvezető főorvos

reumatológus-fizioterápiás, mozgás-
szervi rehabilitációs szakorvos

Rendelési idő: szombat 09–13 óra között
Csak előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont kérhető a Thurzó Patikában.
Egyéb információ a 06-70-279-70-99 

telefonszámon.
Cím: Balajthy u. 1.

KÖNYVEK KÖZÖTT

Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
A 2015. évi irodalmi Nobel-díjat a Svéd Aka-

démia Szvetlana Alekszijevicsnek ítélte. A fehér-
orosz írónő megjelent műveit 35 nyelvre fordí-
tották le, Magyarországon egyelőre Az utópia 
hangjai ciklus két darabja, A háború nem asszo-
nyi dolog és a Fiúk cinkkoporsóban című re-
gényei kaphatók. Elhordott múltjaink című kö-
tete a jövő hónapban várható az Európa Kiadó 
gondozásában, Iván Ildikó fordításában.

Az Akadémia indoklása szerint az írónő több-
szólamú írásaiért érdemelte ki a díjat, amelyben 
korunk szenvedéseit és bátorságát ragadja meg. 
Mindezt az egyszerű ember perspektívájából teszi, 
sajátosan ötvözve a tényfeltáró irodalmat a szép-
irodalommal: a Fiúk cinkkoporsóban című könyve 
például az afganisztáni háborút megjárt férfiak, il-
letve fiaikat elveszített asszonyok vallomásaira épül, 
míg A háború nem asszonyi dolog a Vörös Hadsereg-
ben szolgált nők beszámolóit állítja a középpont-
ba. Új regényének témája a kommunizmus bukása 
és a Szovjetunió szétesése.

A regény alapvetően két szólamra épül, amelyet 
a Szovjetunióhoz való ellentétes viszonyulás hatá-
roz meg. Egyrészről megjelenik a Szovjetunió pol-
gárának rettegéssel teli, boldogtalan élete, másrészről 
ott az ellenkező véglet, amely nosztalgiával gondol 
vissza a rezsimre és fájdalommal tekint annak bu-
kására. Alekszijevics arra hivatott rámutatni, hogy 
a posztszovjet ember életét és világképét így vagy 
úgy még mindig óhatatlanul meghatározza a szov-
jet gondolkodásmód és ideológia, és ez a fajta be-
rögződés a társadalom egészében és a politikában 
is visszaköszön mind a mai napig. 

Alexijevics műve kapcsán érdemes figyelmet 
fordítani Dosztojevszkij 150 évvel ezelőtti gondola-
taira, amelyeket A történelem utópikus értelmezése 
címmel megjelent tanulmánykötet (Osiris Kiadó – 
Gond, 1998) egyes értekezéseiben fogalmazott meg. 
Az Egy szlavofil vallomásaiban az orosz irodalom 
meghatározó alakja nyíltan vallomást tesz az össz-
szlávság (pánszláv) eszméjébe vetett feltétlen hi-
téről. Víziója szerint Oroszország zászlaja alatt, 
annak kitüntetett közreműködésével egyesül min-
den szláv nép, amely a részben szellemi szövetség 
értelmében kinyilatkoztatja majd szavát a világnak. 
Történeti kontextusként fontos tisztában len-

ni a ténnyel, hogy az értekezést Dosztojevszkij az 
1877-es orosz-török háború kirobbanásakor írja, a 
tanulmány kvázi apropójaként erre számtalanszor 
visszautal a szövegben. Érvelését arra építi, hogy 
a háború végső soron az elnyomottak felszabadí-
tásáért zajlik, nem pedig puszta hódítás céljából. 
Ekkor kész szembekerülni a nyugat-európai civili-
zációval, amely bizonyára nem lesz képes meg-
érteni az orosz nép célkitűzései mögött megbúvó 
valói eszmeiséget, noha, Dosztojevszkij sugalla-
tai szerint az azokra a problémákra is megoldást, 
legalábbis mintát kínálhatna, amelyekkel Európa 
küszködik. Feltűnően hangoztatja önön és társai 
Európa iránt tanúsított testvéri szeretetét, aggodal-
mát, ami részben ironikus, tekintve, hogy annak 
elkerülhetetlen bukását jövendöli, és kijelenti, a nagy 
igazságot csak akkor nyilatkoztatják ki számára, 
amikor a nyugati civilizáció már a pusztulás szélén áll. 
Másik írásában (A történelem utópikus értelmezése) 
hasonló gondolatokat fogalmaz meg; Oroszország 
az „igazság” hordozójának szerepében tűnik fel, 
afféle népek Krisztusaként. Ugyan elismeri Európá-
ban domináló eszméket, gyakorlatban a sajátját tart-
ja az egyetlen egyetemes igazságnak, amellyel az 
emberiség javát szolgálhatja.

Ez a fajta gondolkodás alapvetően határozta meg 
az orosz politikát Dosztojevszkij idejében, a cári érá-
ban, ugyanakkor továbbélt a Szovjetunióban és óha-
tatlanul az azt követő években is. Az orosz ember 
képtelen megszabadulni nyakára ültetett elnyo-
móitól az általuk kínált ígéretek révén. Csapdába 
esett múltjában, utópikus ideáiba vetett hitében, 
amelynek valószínűleg még az elkövetkező gene-
rációk is rabjai lesznek. Vlagyimir Putyin az utób-
bi években tulajdonképpen a szovjet mintához 
tért vissza, amely tökéletesen kielégíti a túlnyomó 
többség utópia iránti vágyát. Csakhogy a többség 
nem feltétlenül lát tovább az ideák világán, így 
nem látja ennek árát, hova tovább, a puszta való-
ságot sem. Ennek értelmében pedig kész üdvözöl-
ni akár vérontást is (ukrán konfliktus), minden to-
vábbi nélkül képes azonosulni a fennálló hatalom 
legtorzabb arcával is, nehogy az ideákba vetett hi-
te talaját veszítse. Az álomvilág működését pedig 
képes azon érvekkel igazolni, hogy „virágzik a gaz-
daság”, illetve, hogy erkölcsileg az országa a Nyu-
gat felett áll, ami elég ahhoz, hogy szemet huny-

jon a hatalomgyakorlás legtorzabb formái felett is. 
Alekszijevics regénye részben ezt a fajta szellemi 
beállítottságot hivatott ábrázolni hamarosan nálunk 
is megjelenő művében.

MOLNÁR BALÁZS
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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 
akár 61 csatornás kábeltévé 
most 990 Ft havidíjért!* 

 
 

* Az akciós havidíj december 31-ig 990 Ft, 2016. január 1-től 4490 Ft. Az akció  
2 éves hűségidő vállalásával érvényes új internet és kábeltévé előfizetés esetén! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire 
vonatkoznak. A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében  
12,5/1 Mbps. 

Triotel Start telefon 
1290 Forinttól! 

VAGY 

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 részletekért 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

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

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.
Tel.: 06 30/219-3212

Buella Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615



Új szolgáltatás a
ZÖLD SZIGET GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!

A Jó keringés központ közreműködésével 
hetente 2 alkalommal BEMER készülékkel 

fizikai és terápiás kezelések lesznek.
Hétfőn, szerdán 8-12-ig várjuk 

az érdeklődőket a Dorozsmai út 191. alatt!
Tel.: 06 30/573-9235
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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: 9.00–10.30,
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!

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

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

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

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

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.
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Gyászfeldolgozás
Félelmek és aggódások oldása

06-70-559-9890

Lilla JÓGA-torna
Kedd: 17.15-18.45, 

csütörtök: 18.00-19.30
Sz-P: 8.30-10.00

Bejelentkezés szükséges!    06-70-559-9890
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
Dió szén 35 kg/zsák:  885 Ft (2450 Ft/q)
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

Ajánlatunk:
  – gyümölcsfák
  – rózsatövek
  – virághagymák: tulipánok, krókuszok, játszintok, nárciszok
  – őszi műtrágyák
  – festékek, festőszerszámok
  – műanyag és agyag cserepek
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8.00-16.00-ig, Sz.: 8.00–12.00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu

Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12

Cím: Szeged, Adél köz 1.

Dr. SzitáS erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.

790

NAGYBANI 
PIACRA FIATAL, 
NEM ITALOZÓ, 
TARGONCÁZNI 

TUDÓ DOLGOZÓT 
KERESÜNK!

TEL.:
20/937-3427

ZSITEX Munkaruházat
folytatja munkaruha gyártását.

Minden dorozsmai vásárló 
megtalálhat:

06 30/717-2416

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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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!

AKCIÓ!
Műanyag keret + műanyag lencse 

(réteg nélküli) + munkadíj: 8380 Ft

Kontaktlencse ápoló folyadékok 
50% kedvezménnyel!

Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(További kedvezményekről érdeklődjön 
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,  
favágást, 

hegesztést 
vállalok.

Elérhetőség:
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.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§

Pörköltnek marhahús egészben vagy kockázva!
Csevap, pleskavica, mititei 1499 Ft/kg!
Röfi füstölt kolbász 1600 Ft/kg!
Sertés zsír 500 Ft/kg
Saját márkás termékeinkről kérdezzék az eladókat!


