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A Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság nyomozói a Bevetési Al-
osztály munkatársainak segítségével 
elfogták azokat a személyeket, akiket a 
2002. július 18-án történt törő utcai 
gyilkossággal gyanúsítanak. 

(Sajtótájékoztató a 2. oldalon) 
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A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy az embernek esze legyen.  
(Hérakleitosz) 
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2002. október 20-i választások 

kapcsán ismét választási melléklet-
tel jelenik meg a Dorozsmai Napló 
szeptemberi száma. Lapunk ne-
gyedoldalnyi ingyenes bemutatko-
zást biztosít a jelölteknek, amennyi-
ben bemutatkozásukat floppy leme-
zen, szerkesztett formában juttat-
ják el Szerkesztőségünkbe. A fény-
képek digitalizálását díjmentesen 
végezzük. A negyedoldalnyi terje-
delmet meghaladó és nem szerkesz-
tett formában érkező írásokat fize-
tett politikai hirdetésként kezeljük, 
és negyedoldalanként 10 000 forint 
összegű díjat számolunk fel. Kérjük, 
anyagaikat 2002. szeptember 18-ig 
szíveskedjenek Szerkesztőségünkbe 
eljuttatni. Kérdéseikkel keressék 
Tímár Lajost a 06 20 470 6587-es 
számon. 

Tari Gellért felvételei 

Ünnepi gondolatok 
 
A mai napon mi, magyarok — élet-

korra, nemre, pártállásra való tekintet 
nélkül —  a múltba, államalapító kirá-
lyunkra tekintünk, mert mára is van 
mondanivalója számunkra. 

Népünk vezetői az Európai Unióba 
akarják bevezetni az országot. Ez jórészt 
azért lehetséges, mert Ő már ezt meg-
tette a maga korában az ő lehetőségei 
szerint. Ehhez is szilárd alapot épített. 

Olyan közszellemet igyekezett te-
remteni, mely az erényt erénynek, a 
bűnt pedig bűnnek tartja. Egyértelmű 
értékrend a biztosítéka annak, hogy az 
erényt ne kelljen szégyellni, a bűnt ne 
lehessen hőstettnek beállítani. 

Figyelünk rá, hogy tudjunk a jövőbe 
néző emberek lenni, amilyen Ő volt. Az 
öreg király, aki már eltemette trónutód-
jának szánt fiát, Imrét, biztosítani akar-
ta országának jövőjét és gondoskodott 
trónörökösről. A velencei dózséhoz férj-
hez ment húgának fiát, a félig magyar 
fiatalembert, Orseolo Pétert jelölte ki 
erre. Döntése felháborította a hatalom 
átvételére készülő Vazult, nagybátyja 
fiát, aki a betegeskedő király ellen me-
rényletet kísérelt meg. A merénylet 
meghiúsult. Vazult azzal büntette, hogy 
az uralkodásra képtelenné tette. A hat-
vanadik életévén túl járó királyban ma-
radhatott némi bizonytalanság, mert a 
mélyen vallásos király Szűz Mária oltal-
mába ajánlotta koronáját és országát. 
Nemeskürty István megjegyzi „Mi ma-
gyarok” c. könyvében, hogy „a történet-
írás át szokott siklani ezen a felajánlá-
son, templomi prédikációk témájául 
hagyva az eseményt. Pedig ez a felaján-
lás István életművének szerves része, 
mondhatni záró mozzanata.” Ez a fel-
ajánlás arról tanúskodik, hogy Szent 
István a jövőbe néző ember volt. Ez a 
jövő nem négy éves választási ciklust, 
vagy élethosszig tartó hatalommegőr-
zést jelentett, hanem az örökkévalósá-
got, de immár ezer évet biztosan. 

Szent István tett is ezért a jövőért. 
István nem csak földi megélhetést, pilla-
natnyi előnyt akart biztosítani - ezt is!- , 
mert ő hitt az örök életben. Ezért elren-
delte, hogy minden 10 falu építsen 
templomot, megalapított 5 apátságot, 10 
püspökség alapjait megvetette. Ezzel 
szolgálta a tudomány, földművelés és 
közigazgatás elindulását ás hosszú tá-
von olyan közszellemet teremtett, amely 
szenteket és hősöket nevelt. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Gyanúsítottak rendőrkézen 
A Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság nyomozói a Bevetési 
Alosztály munkatársainak segítségé-
vel elfogták a kiskundorozsmai idős 
asszony sérelmére elkövetett ember-
ölés gyanúsítottjait.  

Mint ismeretes, 2002. július 18-án 
a hajnali órákban ismeretlen szemé-
lyek behatoltak Kiskundorozsmán a 
Törő utcában egy 90 éves idős nő ott-
honába. Az asszonyt bántalmazták, 
tőle értékeit követelték. A tettesek 
feldúlták a lakást, majd a szobát fel-
gyújtva távoztak. Az idős néninek 
még volt annyi ereje, hogy a közeli 
szomszédoknak szólt, akik értesítet-
ték a tűzoltókat és a rendőrséget. A 
sértett két nappal később a kórházban 
belehalt sérüléseibe. 

A nyomozás során a rendőrség látó-
körébe került egy 18 éves dorozsmai 
fiatalember, V. István, aki ellen már a 
bíróság más bűncselekmény miatt elfo-
gatóparancsot bocsátott ki. A két hete 

őrizetbe vett, és azóta előzetes letartóz-
tatásban lévő fiatalember időközben 
teljes beismerő vallomást tett. A rend-
őrök 2002. augusztus 23-án a déli 
órákban elfogták V. társát, a 21 éves 
K. Lászlót is. V. azzal is gyanúsítható, 
hogy négy fiatalkorú társával együtt 
március óta egyébként rendszeresen 
látogatta az idős asszony házát, éjsza-
ka, míg a néni aludt  besurrantak és 
különböző értékeket vittek el. A pénz 
információink szerint elsősorban kábí-
tószer fogyasztására kellett.  

Július 17-én éjszaka V. István egy 
társaságban szórakozott K. Lászlóval, 
majd éjfél után a társaságtól lesza-
kadva elmentek az idős nénihez.  

V. István és K. László ellen ember-
ölés bűntett elkövetésének alapos gya-
núja miatt folyik büntetőeljárás. K. 
Lászlót a rendőrség őrizetbe vette, az 
ő előzetes letartóztatására is előter-
jesztést tett. 

(Csongrád MRFK Sajtószolgálata) 

A Polgárőrség tájékoztatója 
Ezúton tájékoztatjuk a Sziksóstói 

üdülő területen, Subasán, Öreghegy-
ben és tanyavilágban élőket, hogy 
elnyert pályázatok kapcsán – amikor 
szolgálatban vagyunk – folyamatosan 
járőrözünk ezeken a területeken. 

A tanyavilágban élők biztonságá-
nak fokozására a már megszervezett 
területeken a „CIVIL HÍRLÁNC” mű-
ködtetését megkezdtük. Az ellátatlan 
területek kiépítését folytatjuk, várjuk 
a tanyacsoportokat összefogó önkén-
tes bizalmiak és leendő polgárőrök 
jelentkezését. Jelentkezni lehet Tímár 
Lajosnál a Kkdorozsmai Polgármeste-
ri Hivatal kirendeltségén a kábeltévé 
irodájában. 

Elnyert pályázat kapcsán a nyári 
idegenforgalmi idény idején a Sziksós-
tói üdülő területen és SUBASÁN foko-
zott járőr, figyelő szolgálatot tartunk 
a rendőrséggel együttműködve.  

Az ellenőrzés kiterjed a bűnmeg-
előzési, közlekedésbiztonsági és gyer-
mekek sérelmére irányuló kábítósze-
res, szexuális zaklatás és vagyontár-
gyaik eltulajdonításának megelőzésé-
re. 

Sajnos gyakori az üdülő területe-
ken a kerékpárlopás, valamint az ér-
téktárgyak eltulajdonítása. Gyakoriak 
a késő éjszakába nyúló, hajnalig tartó 
mulatozások. Kérjük az üdülőket, 
hogy legyenek figyelemmel azon 
szomszédaikra, akik állandóan ott 
laknak, munkába járnak, és szüksé-
gük van az éjszakai pihenésre, nyuga-
lomra. 

Fentiekkel kapcsolatos bejelenté-
seket minden esetben a rendőrségi 
ügyelet 107-es számára kell megtenni. 
A bejelentés természetétől és terhelé-
sétől függően történik rendőri vagy 
polgárőri intézkedés. 

Ismételten tájékoztatjuk Dorozs-
ma lakosságát,  hogy legyen 
Dorozsmán elérhető rendőr szolgálati 
időn túl is - a rendőrség és Önkor-
mányzati képviselők együttműködése 
kapcsán – a 48-as út 47. szám alatt a 
rendőrség épületében szolgálati lakás 
került kialakításra. Ott lakik Ocskó 
Károly, a KMB csoport rendőre. Ezért 
az intézkedésért a rendőrség illetéke-
seinek és az ügyben eljáró helyi képvi-
selőinknek köszönetünket fejezzük ki. 

A Dorozsmai KMB csoport iro-
dájában minden hétfőn és szerdán 
17.00 - 19.00 óráig fogadóórát tar-
tanak. Az iroda telefon száma: 06-
62-460-016. 

Minden sürgős vagy azonnali in-
tézkedést igénylő esetben a rendőrségi 
ügyelet 107-es számot kell hívni. 

Rendkívül indokolt esetben Ocskó 
Károly szolgálati időn kívül lakásán a 
06-62-462-080-as  telefonszámon hív-
ható. 

Amennyiben a bűneset bejelenté-
sénél nem kívánja megadni nevét, 
telefonszámát, hívja a Telefontanút a 
06 80 555 111-es ingyenes számon, 
bejelentését rögzítik. 

 
Polgárőrség, Tímár L. 

Két év eltelt 
Két év telt el azóta, hogy a Dorozs-

mai Naplóval szorosan összefonódtak a 
hétköznapjaim. 2000-ben, egy hosszabb 
szünet után lettem ismét a Napló egyik 
írója. Ám ezen hobbim már jóval előtte 
elkezdődött. Annak idején a suliújságnál 
kezdtem, mint minden kezdő újságíró 
(most is az vagyok). A stábunk nem volt 
nagy taglétszámú, éppen hogy össze 
sikerült hoznunk az egyes lapszámokat 
– volt, hogy kéthavonta, volt, hogy csak 
félévenként. De azért ment a dolog. 

Már akkor probléma volt az érdeklő-
dés hiánya. Amikor a főszerkesztő lekö-
szönt, és átadta nekem a stafétabotot, 
felhívta a figyelmem egyes szerkesztési 
elvekre. Többek közt arra, mit érdemes 
beletenni az újságba. Mik azok a témák 
(hát nem volt sok!), amelyek érdeklik az 
átlagos szakközépiskolás fiatalt. Azt 
ajánlotta, más ne is nagyon legyen ben-
ne, mert úgysem olvassák el, így majd 
nem veszik meg a lapot. 

Egyszer mégis megpróbáltam azt, 
hogy e néhány, számomra talán érdekes, 
ám kissé kommersz témák mellett vala-
mi olyasmit is beleszerkesszek az olda-
lakba, amelyek kicsit mások; kicsit érde-
kesebbek, ismeretterjesztőbbek, ame-
lyek elolvasásának tényleg sok értelme 
van – legalábbis szerintem. 

Nem jártam sikerrel. Nem is próbál-
koztam többször. Rájöttem arra, hogy 
ami a célközönség döntő többségét nem 
érdekli, azt nem érdemes tovább erőltetni! 
Nem volt jogom azt képzelni magamról 
és az újságról, hogy egy népvezető láng-
oszloppá kell kinőni magunkat, és addig 
tukmálni az észt és a művelődést a célkö-
zönségre, amíg látványosan el nem bu-
kok vagy omlom össze. Mert úgysem 
megy. Ha egyszer valakit nem érdekel 
valami, akkor nem kell ráerőltetni. Illogi-
kus lépés lett volna tehát, ha a követke-
zőkben ugyanúgy folytatom az olyan 
témákat, amelyek kevésbé érdeklik a 
fiatalokat. Nincs jogom az olvasók helyett 
eldönteni, mi jó a számukra, és mi nem. 
Biztos vagyok benne, hogy igazán sok 
dolog iránt nyitottak, csak az én felfogá-
som szerint nem kapcsolódik az a kultú-
rához. Attól még nem az a kultúra, a  
„fentebb stíl”, amit én annak nevezek. És 
főként nem szabom meg azt, hogy mi 
számít művelőnek, és mi számít nem 
annak. Demokráciában azt mindenki 
saját maga döntse el, hogy mi után ér-
deklődik; milyen politikai irányultságú 
napilapot vesz; milyen cikkeket olvas el 
az újságokban; milyen rendezvényekre 
jár el. Öntelt lettem volna, hogyha azért, 
mert sajnálatosan nem nyitottak sokan 
az igazán „érdekes” (roppant relatív kife-
jezés!) témákra, akkor középszerűekké 
degradáltam volna le őket, mert ez így 
nem igaz; ez egyszerű előítélet. Az ilye-
nekből alakulnak ki a sztereotípiák. 

Nem lehet ilyenkor mást tenni: 
minthogy olyan témákat megjelentetni, 
amely érdekli az olvasókat. Hiszen ek-
kor végeztem jól a munkám, hisz ne 
feledjük el, célom a köz tájékoztatása, 
szórakoztatása.  Somogyi Gábor 
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„Emberekkel bánni csak szeretettel és odaadással lehet.” 

20 éves lesz a Vöröskeresztes Klub 
2002. novemberében jubilál a Dorozsmai Vöröske-

resztes Klub – húsz éve, töretlenül segít az embereken, 
próbálja a dorozsmaiak életét egy kicsit szebbé és jobbá 
tenni. Ezen apropóból beszélgettem Turcsányi 
Imrénével a klub múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 

 
—Hogyan került kapcsolatba a Vöröskereszttel? 
—1959 óta vagyok a Vöröskereszt tagja, titkárrá 32 éve 

léptettek elő. Én magam 77 éves vagyok már, és elég régóta 
élek Dorozsmán. Mindig is benne voltam mindenféle kulturális 
tevékenységben. Célom volt, hogy a falu közösségét felrázzam. 
Mint mondtam, elég régóta vagyok dorozsmai lakos, de életem-
ben rossz szomszédom, munkatársam nem volt. Mindegy, hogy 
milyen a beállítottsága, a felfogása. Hatvan év alatt én úgy 
érzem, sikerült bizonyítanom Dorozsmának. Mindig is azt val-
lottam, hogy a szeretetnél jobb tanácsadó nincs. 

—Miért választotta pont a Vöröskeresztet? 
—Amíg nem alakult meg a Családsegítő Ház, szociális 

munkás voltam. Azért léptem be a szervezetbe, mert ennek is 
hasonló a tevékenységi köre. Célja a családok támogatása, az 
egészségügyi tanácsadás, a véradások megszervezése, sőt, még 
a parlagfüvek irtása is. A múltkor, amikor a nagybanin jártam, 
láttam, hogyan szemetel az egyik ott lévő árus. Odamentem 
hozzá, és rászóltam, hogy a szemétjét a kukába dobja. Ez is a 
Vöröskereszt feladata. A tisztaság felügyelése is fontos szerve-
zetünk számára. Régebben egyes gyógyszereket nehezen lehe-
tett beszerezni. Mi közbenjártunk érte, és meg is kaptuk. Ez is 
a tevékenységünk része volt. Persze rengeteg munkánk volt és 
van is, viszont egyet megtanultam: az emberekkel bánni csak 
szeretettel és odaadással lehet. 

—Mi vezérelte Önt abban, hogy megalakítsa a klubot? 
—Két évig voltam a Nyugdíjas Klub vezetője. Azután szemé-

lyes viták miatt lemondtam a tisztségről, és megalapítottam a 
Vöröskeresztes Klubot. Ez 1982. novemberében történet. Az 
elnöke dr.Czakó Attila volt. Rengetegen érdeklődtek, jelenleg 
Dorozsmán 450 tagunk van, ebből 60 fő klubtag is. A megalaku-
lásunk idején a Postaigazgatóság volt a patronálónk. Akkoriban, 
és már előtte is szerveztünk aratóbálakat, színelőadásokat, kint 
az utcákon, a szabadban. Sikerült a fontosabb embereket is 
megnyernem az ügy érdekében. És meg lett az eredménye: ren-
getegen jöttek el, rengetegen voltak kíváncsiak ránk. Ma ez nem 
így van. Szerintem az emberek nemcsak azokban az időkben, de 
még ma is kultúréhesek, csak most nem tudják igazán kielégíte-
ni a kultúrigényeiket. Klubunk nem egy „második nyugdíjas 
klub”, hisz fiatalabbak is vannak közöttünk. Az volt a tervem, 
hogy egy 50-60 fős társaságot összeboronáljak, akikre mindig 
lehet számítani. Úgy érzem, a tervem sikerrel járt. 

—Rengeteget dolgozhatott. Milyen elismeréseket kapott 
munkájáért? 

—A számos baráti üdvözlés mellett sok tárgyi jutalomban 
is részesültem. Egy bronz-, kettő ezüst-, három aranykitünte-
tés, emellett tavalyelőtt én kaptam meg a Mecénás-díjat is. 

—Milyen jelentősebb programjaik voltak az elmúlt évek 
folyamán? 

—Alapvetően klubprogramjaink vannak, és olyanok, ame-

lyeket mi szervezünk a dorozsmaiaknak. Nyolc testvérklubunk 
van, és rendszeresen meghívjuk egymást. Minden hétfőn talál-
kozunk, beszélgetünk, kártyázunk, élménybeszámolókat tar-
tunk. Volt idő, amikor a Sziksósfürdőn rendeztünk majálist. Az 
elmúlt években ezt a Latorca partján tettük meg. Rengeteget 
utaztunk. Amellett, hogy egész Magyarországot bejártuk, kül-
földön is megfordultunk már. Többek közt jártunk Spanyolor-
szágban, Görögországban, Franciaországban, háromszor Er-
délyben, az akkori Csehszlovákiában, ott voltunk Szovjetunió-
ban a Világifjúsági Találkozón. Pont akkor voltunk Németor-
szágban, amikor leomlott a berlini fal. Mindig utazunk, leg-
utóbb 25-én Tőserdőn voltunk. 

Decemberben szervezzük a „Mindenki Karácsonyfája” prog-
ramunkat, amikor a dorozsmaiaknak ajándékcsomagokat ké-
szítünk és ajándékozunk. Minden évben megtartjuk a nőnapot, 
anyák napját, az öregek napján ingyenes vacsorával kedveske-
dünk a megjelenteknek. Hagyománnyá vált a nagymamák 
divatbemutatója is. Az önkéntes véradást minden negyedévben 
megszervezzük. Tervünk, hogy hamarosan véradó ünnepséget 
szervezzünk, ahol az önkénteseket vendégelnénk meg. Szeret-
ném véghez vinni a „Virágos Dorozsma” tervemet is. Vannak 
itt nagyon szép utcák. Összeírnánk a legszebbeket, és ezek 
közül zsűri választaná ki a legszebbeket. Az utcák végére táb-
lákat helyeznénk el, amely jelezné: „Tiszta utca, rendes há-
zak”. Csak sajnos eddig még nem sokan siettek a segítségemre. 
Nagyon nehezen tudom meggyőzni azokat az embereket, akik 
nélkül ezt a programot nem tudnám véghez vinni. 

Egyetlen problémám van csak, mégpedig az, hogy ezekről a 
rendezvényekről és programokról elég kevés szó esik. Jobban 
kellene a lakosságot tájékoztatni. 

—Hogyan ünnepli meg a klub a jubileumot? 
—Mindenképpen megünnepeljük, szeretném meghívni a 

klubvezetők mellett a polgármestert, az önkormányzati képvi-
selőket, de persze csak a választások után. Nem szeretném, 
hogy az ünnepség kampányfórumba csapjon át. Én nagyon 
várom már ezt, hiszen szeretek a klubbal foglalkozni. Úgy ér-
zem, a tagok közt békesség van, és igyekszem továbbra is a 
lelkemen viselnem a közösségünket. 

—Mint szervezőnek, mi a véleménye a különböző dorozsmai 
rendezvényekről? 

—Őszintén megmondom, többet kell ezen dolgozni. És job-
ban kell az embereket tájékoztatni. A mostani, augusztus 20-i 
program szép volt, lenyűgözött az, hogy Gyuris Imre tanár úr 
milyen szép magyar nótákat énekelt. Hozzá különösen jó emlé-
kem fűződik: egyszer a nőnapi műsorunkban lépett fel, és nem 
volt hajlandó érte pénzt elfogadni tőlünk. 

Azonban én úgy látom, az emberek el vannak fásulva, sok a 
világban a gyűlölködés. Meg mindenki inkább a tévé előtt ül. 
Fel kell rázni Dorozsmát, de ehhez nem elég egy plakátot 
kifüggeszteni. Emlékszem, amikor mi megszerveztünk régen 
valamit, zenével jártuk be az utcákat (és most? Miért nincs 
tűzoltózenekar?), és így toboroztuk a lakosokat. Ma sem kelle-
ne más: egyszerűen fel kell rázni Dorozsmát! 

—Köszönöm a beszélgetést, munkájához pedig további jó 
egészséget és sikert kívánok a Dorozsmai Napló nevében. 

Somogyi Gábor 
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Dorozsmán élő, a szövés iránt 
nagy szeretet, figyelmet érző s a 
szövést gyakorló emberként írom 
ezeket a sorokat. A Kisteleki Művészeti Iskolában tanítok kéz-
művességet, textilművességet általános iskolás gyerekeknek. 

Az idén nyáron másodízben látogattunk el a Kisteleki Ama-
tőr Alkotókörrel Szentegyházasfaluba, ahol a festészet mester-
ségének, örömének hódoltunk. Hódolatunk tárgya a Hargita 
tája, és az ott élő emberek, székelyek élete volt. 

Férjem, Barta András szakmai tanácsadóként, és mint 
festő vett részt a Kisteleki Művészeti Iskola igazgatója, Szom-
bathelyi Árpád által szervezett és irányított alkotótáborban. 
Munkáinkból hamarosan kiállítást rendezünk Kisteleken, s ha 
igény van rá, szívesen megmutatjuk azokat Dorozsmán is. 

A festészet mellett kirándultunk is, felkerestük Korondot, 
Farkaslakát, Parajd sóbányáit, Csíksomlyót, a Szent Anna-
tavat, megmásztuk a Hargita Madaras-csúcsát, s ellátogattunk 
a falu-város nevesebb helyeire s érdekes embereihez. 

Egyikőjük Lőrinc Lajosné, Veronka néni, aki a Gábor Áron 
u. 25. szám alatt él bútorfestő férjével, Lajos bácsival. 

Ők a vasgyár felé, a település városi részén laknak polgári 
házban. Mi a falurészen szálltunk meg a Múzeum Szállóban, 
onnan gyalogoltunk le hozzájuk az „ökörjáró” utcán, ahol a 
gulya nap mint nap elvonul a közös legelőre s onnan vissza a 
gazdaházához – mely között több ódon székely lak van. 

Veronka idősödő kora ellenére fürgén mozog az osztoráta 
körül, s vezet be minket e bonyolultnak tűnő mesterség rejtel-
meibe. Miközben sző, magyarázza, mit, miért csinál. 

Szabó Bogár Erzsébettől tanulta ő is, mint a faluban sokan 
mások a mesterséget. Erzsi néni tanítónő volt (ma már nyugdí-
jas), s mellette gyűjtögette a szedettes szövés mintáit, s termé-
szetesen bele is szőtte terítőibe, párnáiba, székely ruháiba. 
Keze nyomát őrzik a szentegyházasfalui Mária-zászló, a római 
magyar kápolna szőttesei, a Szentatyának szőtt és más papi 
stólák, oltárterítők. Nyugat-Európában és Amerikában is is-
mertek munkái, s általuk e vidék szőtteskultúrája. 

Aki meglátogatja a szárhegyi Lázár kastélyt, a lovagterem 
asztalán megtalálja Böbe néni és más szorgos asszonyok keze 
munkáját. Gyűjtéseiből két könyvet jelentetett meg 1977-ben, 
majd 1998-ban – bővített kiadás – Lövétei szedettes szőttesek 
címmel. Utóbbi írása ott hevert Veronka néni asztalán, így 
beletekinthettünk. Szerettünk volna vásárolni belőle, de még 
hazánk nagykövete sem tudott hozzájutni, mert csak néhány 
példány jelent meg, az is nehezen összekuporgatott pénzből. A 
képpel gazdagon illusztrált könyv elénk tárja a sokféle szedet-
tes mintát eredeti textileken és az ezekről leírt kottákon egy-
aránt. Legjellegzetesebbek: csillagos, rózsás, kockás, tulipános. 
Ezek a mintasorok váltakoznak az alapmotívummal, mely le-
het macskanyomos, vízfolyásos, karikás, ablakos, makkos stb. 
A fő mintákat ún. mesterkék választják el egymástól, illetve 
keretezik azokat. Ezek keskeny és egyszerűbb mintás csíkok. 

A szedettes szőttes elnevezése már elárulja, hogyan is ké-
szül. Veronka néni tűvel szedi fel a síkos mintaszálak átbujta-
tásához szükséges felvetőszálakat, melyeket ún. segédnyüstök-
re kötöz fel kettőt, hol hármat, ritkán egyet. Míg minden egyes 
mintacsík felszedésre kerül, eltelhet egy hét is. Az ismétlődés-
nél már könnyebb dolga van, mert a segédnyüstöket emelgetve 
egyszerre képződik a szálnyílás egy sorban, s a piros, kék vagy 
más színű szálat folyamatosan lehet átvezetni rajta. Minden 
egyes színes mintaszál után szövünk egy sor fehéret, mely 
megegyezik a láncfonal színével. A láncfonalat négy darab 
nyüstön vezetjük át. Az alapmotívum (pl. macskanyomos) ki-

alakításánál vetülékként a min-
taszíntől eltérő, világosabb ár-
nyalatú, színes fonalat haszná-

lunk. A mintafonal mindig vastagabb (többszálas) mint a lánc-
fonal vagy az alapmotívum vetüléke. Ezáltal kissé kiemelke-
dik, kidomborodik az alapsíkból (felületből). Gyárilag előállí-
tott pamutcérnával vagy lenfonalból készülnek a szőttesek. 

Ezt a szövésmódot akkor lehet igazán megérteni, ha kipró-
báljuk, hiszen jó pár segédeszköz (fapálcák, vaspálcák, falap…) 
szükséges hozzá, türelemjáték ezeknek felváltva való haszná-
lata. Türelmünket az is próbára teszi, ha elszakad egy szál a 
nyolcszáz közül, s keresgélni kell a tized mm-nyi vastagságú 
láncfonalat a többi között. Veronka néni is elveszti néha a tü-
relmét, ám a kész munka mindig meggyőzi arról, hogy érdemes 
küszködni is, ha kell. 

A szövés befejeztével még nincs vége a dolognak, rajzot 
csomózunk rá, ami ugyancsak aprólékos és összetett, mint a 
szőttes minta. Nálunk makramé csomózásnak hívják e művele-
tet, s nagyobb méretű tárgyakat készítünk vele, ennek megfe-
lelően vastagabb fonalból. Csomózás közben Veronka nagyon 
ügyelt a háztartásomra – följebb, lejjebb, milyen szögben tar-
tom a kezem – így tanította neki is Erzsi néni, aki mindig di-
csért, ám a „de” szócska nem maradhatott el tanítása során. 

Aki megmaradt lelkes tanítványának, igazán remek műve-
ket hozott létre, és hoz létre ma is. 

Mi a Kisteleki Művé-
szeti Iskolában a szé-
kely festékes szőtte-
sekkel tárgyakat ké-
szítünk (tarisznya, 
párnahaj, falitok…). 
Az egyszerűbb minták, 
egyszerűbb technikát 
igényelnek (2 db 
nyüst). Alapvető kü-
lönbség, hogy a mintát 
képező színes szálak 
egynél több láncfona-
lat nem kerülnek meg, 

s nem folyamatosan vezetődnek végig egy soron, hanem szaka-
szosan, ami annyit jelent, hogy egy sorban több szín is lehet (2-
3-4…), melyhez a fonalakat külön-külön rakjuk be, s a színfol-
tot követve egyesével kerülgetve a láncfonalakat oda-vissza, 
kis szakaszokban szőve képezzük a mintát. 

Gyakori itt is a csillag és rózsa motívum, amit a gyerekek 
nagy előszeretettel választanak díszítőül. Ám az egyszerűbb 
szövésmód is próbára teszi türelmüket, pedig ha tudnák, mi-
csoda kitartás és alázat szükséges a szedettes szőttes elkészíté-
séhez! Gyermekeink szívesen ábrázolnak szövéseiken házat, 
fát, felhőt, hegyet, mely a gobelinszövés felé mutat, csakhogy 
technikailag ezek a megoldások nehezen kivitelezhetők, s csak 
a legügyesebb, legállhatatosabb lányok-fiúk képesek eljutni a 
kifejezésig. 

Szívesen próbálunk ki más vidékekre, országokra és más 
történelmi időkre jellemző textiltechnikákat (batikolás, neme-
zelés, csomózott szőnyeg készítés) A szövés és nemezelés alap-
anyaga a gyapjú, a batikolásé a pamut és a selyem, ritkán 
használunk lenfonalat, s szabás-varráshoz műszállal kevert 
anyagokat. 

A gyapjút, lent természetes vagy anilin festékekkel színez-
zük, batikoláshoz a Colombus nevű színezőanyagot vásároljuk. 
Röviden be is mutattam a textiles tagozat munkáját. Lehetsé-
ges, hogy Dorozsmán is lenne 
igény hasonló foglalatosságra 
felnőttek és fiatalok körében 
egyaránt. 

A dorozsmai torontáli szőttes 
emlékét fel lehetne idézni azzal, 
hogy ismét gyakorolhassa szövé-
sét az, aki szabadidejét e mester-
ség megismerésének szánná. 

Bartáné Papp Andrea 

Székely szedettes szőttesek 
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Ünnepi gondolatok 
(Folytatás az első oldalról) 

 
Szent István a maga és családja pél-

dájával, törvényeivel olyan szilárd ala-
pot vetett meg, melyre mindig új falak 
épülhettek a sokszor lerombolt falak 
helyére. Dúlások, diktatúrák után is. 
Ma is és holnap is! 

Érdemes elgondolkodni azon, Szent 
István egyéniségét ismerve, hogy ha ő 
lenne a mai magyar nép vezetője, mit 
tenne? 

Szerintem: nem a tyúktolvajok kezét 
vágatná le, hanem a nagyban ügyeskedő 
csalóét, de még inkább az „igazság tolva-
ját”, a hazug, a valóságot meghamisító 
ember ujjait vágatná le elrettentő példa-
ként. 

Ezen kívül az embert és a személyes 
kapcsolatok fejlődését szolgálná, védené 
és erősítené törvényeivel a gazdaság, 
gazdagodás és a technika túlhajszolása 
helyett. Ennek megvan a maga szerepe 
az ember egyéni és közösségi életében, 
de nem helyettesítheti a személy közös-
ségét és szabadságát. Sőt romboló ténye-
zővé válik, ha annak hiányát próbálnák 
pótolni ezzel. A következő párhuzam 
érzékletesen mutatja, miről is van szó: 

 
Pénzért vásárolhatsz házat, de nem 

otthont. 

Munkatársat, de nem barátot, 
Kozmetikát, de nem szépséget, 
Szerelmi kalandot, de nem 

szeretetet, 
Mulatságot, de nem boldogságot, 
Nyugtatót, de nem nyugalmat, 
Fegyvert, de nem biztonságot, 
Orvosságot, de nem egészséget, 
Élelmiszert, de nem életet, 
Fali keresztet, de nem hitet, 
Helyet a temetőben, de nem az égben, 
Mert pénzért nem kaphatsz meg 

mindent. 
 
És minden bizonnyal azoknak adna 

kitüntetést, akik a nép, a közösség egy-
ségét, összefogását szolgálják magatar-
tásukkal, munkásságukkal.  

Szent István életének, tetteinek, 
egyéniségének máig ható erejével szol-
gálja ezt. De akkor lesz ennek igazán 
gazdag és maradandó gyümölcse, ha 
mindegyikünk István, Gizella és Imre 
lelkületével, felelősségével hozza dönté-
seit, éli életét. 

 
Szolgálja ezt a sok felemelő rendez-

vény és az ünnepi megemlékezés! 
 

(Verőcei Gábor és P. Gaál Jenő 
gondolatai alapján 

Mádi György plébános) 

Szertartások, események 
a dorozsmai plébánia életében 

szeptemberben 
 

Azokat a fiatal felnőtteket, akik nem 
kaptak vallásos katolikus nevelést (akár 
megkeresztelték őket kicsi korukban, 
akár nem), és hitünket megismerni, ill. 
elmélyíteni akarják, szeretettel várjuk a 
HITTANULÓK közé. Szeptember 8-ig 
jelentkezzenek a plébánián, és együtt 
készülünk fel a hitünket megvalló életre. 

Minden páros héten szerdán 10.00 
órakor a plébánia udvarán lévő közösségi 
házban találkoznak a kicsi gyermek mel-
lett otthon lévő édesanyák beszélgetésre 
egymással, egészségügyi szakemberrel. A 
KISMAMA KLUB várja a kismamákat 
gyermekeikkel együtt, valamint a gyer-
meket várókat is. Háziasszony: Szabóné 
Ocskó Zsuzsanna ny. védőnő.  

A HOZSANNA énekkar próbája pén-
teken este 19.00 órakor kezdődik a kö-
zösségi teremben. Minden énekelni sze-
rető fiatalt és felnőttet szeretettel vár 
sorai közé. 

8. Vasárnap 9.00: Tanévkezdő szentmise. 
9-től kezdődik a hitoktatás az óvodákban, 
iskolákban és a plébánián. Az órarend az 

iskolák, templom és plébánia hirdetőtáblá-
ján lesz kifüggesztve. 

15. Vasárnap 9.00: A Fájdalmas Szűzanya 
tiszteletére szentelt ligeti kápolna búcsúja. 

Megfelelő időjárás esetén a szentmise a 
kápolna előtt a ligetben. 

22. Vasárnap 9.00: Terményhálaadás. 
29. Vasárnap 9.00: Szentírásvasárnap. 

Polgárőr-napon 
Augusztus 3-án a 7. Megyei Polgárőr-

napon Újvári László Balástya polgármes-
tere és Magyari Béla a Megyei Szövetség 
elnöke üdvözölte a megyéből megjelent 
több mint 40 szervezetet. A rendezvé-
nyen a Polgárőrség, Rendőrség és a Ha-
tárőrség vezetői, polgármesterek kitünte-
tésekkel, jutalmakkal ismerték el a szer-
vezetek polgárőreinek tevékenységét. 

Kíváncsiságtól feltöltődve készültem a 
kedves meghívásra, amely a Balástyán 
megtartott Megyei Polgárőr-napi rendez-
vényre invitált. A hétköznapi szürkeségből 
kilépni a családdal együtt a szabadba, az 
számomra mindig kellemes élménnyel hívo-
gat. Ott állva, a friss levegőt „harapva” azon 
töprengtem milyen emberek azok, akik 
önként vállalnak valamit az élet bármely 
területén? Az őrök őrködnek, vigyáznak 
ránk, gyanútlanul nyugvó alvókra, értéke-
inkre. Mert az éj sok sötét titkot rejt magá-
ban, s leple alatt vannak, akik bűnös terve-
ikkel indulnak lopakodva, nesztelenül útja-
ikra. Megszerezni azt, amiért nem dolgoztak 
meg, de szeretnék megkaparintani. Ártal-
matlanná tenni azokat, akik nekik „útban” 
vannak. Támadnak rájuk hátulról akár 
fényes nappal is. S még sorolhatnám éjsza-
kákon át a bűnöket. 

A szemvakító napsütésben érdeklődés-
sel néztem a Polgárőrök felvonulását, akik 
táblájukat tartva írással jelezték, hogy 

mely környéken őrködnek éjszakákon át. 
Szívemet felmelegítette az összefogás, az 
„együtt könnyebb” gondolata. Hazánk fel-
csendülő himnuszát a tömegnyi ember 
mozdulatlan oszlopként állva hallgatta. 

Egy szép nap indult el, mely tele volt jól 
szervezett, érdekes programokkal. Az ifjú 
polgárőrök támadás elleni védekezési módo-
kat mutattak be, azzal a nemes céllal, hogy a 
fiatal erőt hogyan lehet védelemre használni. 
Riasztóberendezéseket láthattuk, s azok 
működéséről kaphattunk tájékoztatást. Sőt, 
vásárolni is lehetett: feliratos pólókat, jelvé-
nyeket, gumibotot, s még bilincset is. 

A citera zenekar nyújtotta a talpaláva-
lót táncosoknak, akik „kán-kán”-hoz hason-
ló vicces jelenetével tárta ajkunkat mosoly-
ra. Volt ott minden; ami „szem-szájnak” 
ingere. A bográcsos-pörkölt illata a friss 
levegővel elegyedve békességben gerjesztet-
te étvágyunkat. A programban az irodalom 
szeretete is helyet kapott. Az írónő saját 
versét személyesen szavalta el, mely a 
„Miért?” címmel választ keresett a rossz 
dolgok, másoknak ártó cselekvéseinek okai-
ra. A nap végét a tombola zárta. A nyerési 
láz izgalmát a tömegből hallható tréfás, 
vicces be-beszólások enyhítették, s nevetés-
re fakasztották a nyerőket, s nem nyerőket. 

Hazafelé jövet gondolatban én is fel-
tettem magamban a kérdést: „Miért?” 
Miért nem lehet olyan bilincset is kapni, 
amely az emberek egymás iránti szerete-
tét zárná közös cellába, és olyan bizton-
ságos lenne, hogy sohasem nyílna ki. 

S. Grandpierre Cecília 

Amikor szemvakítóan süt a nap, s 
felforrósodom, – ha tehetem – megyek a 
vízpartra. 

A víz csábít, csalogat, s harcra hív, 
küzdelemre buzdít: „gyere, győzz le en-
gem, testhőmérsékletre hűtelek, s nem 
veszel el a mélyben.” Miközben úszká-
lok, nem irigylem a halakat sem. Az is 
jó, amikor a piknikkosárból az otthonról 
hozott elemózsiát fogyasztva olyan sok 
látnivaló vesz körül. 

Emberek, játszó, lubickáló gyerekek 
vidáman rikoltoznak, s a fantáziadús 
sz ínpompás műanyag fel fújható 
vízieszközök csodálatot keltenek ben-
nem. A matracomon fekve jóízűen hara-
pok az almából, s „nyugati kényelem-
ben” érzem magamat. 

A strand mikrofonjából hallom a 
csábító reklámokat, miszerint: „friss, 
főtt kukorica kapható, a főbejáratnál 
finom olasz fagylaltot árulnak…” Nem 
rohanok oda, beülök a felfújható mű-
anyag fotelomba, s azon gondolkodom, 
hogyan gazdálkodjak okosan, hogy hol-
nap is kijöhessek ide. Lágyan ringató-
zom a vízen, nosztalgiázom a szerelem-
ről, gyerekkori emlékekről… 

A parton a fák részárnyékában gon-
dolok azokra is, akik a földeken, tetőn 
dolgoznak… avagy éppen a konyha főzés 
közbeni forróságában izzadva fürödnek… 

S. Grandpierre Cecília 

„A strandon az is jó…” 
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Csattanó maszlag 
Őszintén a drogról 

Latin nevén Datura stramonium. A 
médiában az elmúlt hetekben elég sok-
szor lehetett hallani: csattanó maszlag. 
A növény azonban nem a mai kor felfe-
dezettje. Régi történelem tanárom ked-
véért, egy kicsit kutatunk a múltban is, 
megnézzük kik, mire használták ezt az 
oly régóta ismert növényt. 

A csattanó maszlaggal már az ango-
loknak is meggyűlt a baja 19. század 
első felében, Indiában. Káli istennő hí-
vei, a thugok rituális gyilkosságaikhoz 
használták, amikor is egy kis változatos-
ságra fájt a foguk a hagyományos fojto-
gatás helyett. Az angoloknak ekkor lép-
niük kellett s a népszerű (dísz)növény 
termesztését tiltani kezdték. Emellett a 
magyar kultúrtörténetben is előfordul, 
nem csak tőlünk több ezer kilométer 
távolságban. Báró Jósika Miklós A sze-
gedi boszorkányok című könyvében is 
feltűnik a csattanó maszlag. Ezek az 
asszonyok („boszik”) a növény magjait 
porrá őrölték s az éjszakai krémbe ke-
verték. Ezt, hogy másnap szebbek legye-
nek esténként felkenték az arcukra. 
Ettől színes álmaik, képzeteik lettek. 

Az 1970-es években is felütötte a fejét 
a növény. A rendőrség egy bravúros meg-
oldással fülön csípett egy nőt, aki eltar-
tottjainak őrölt maszlagot kevert a má-
kos süteményeibe, kik ezek elfogyasztása 
után elhunytak. A nyomozás során az 
igazságügyi orvos szakértő 8 holttestben 
sikeresen kimutatta az atropint.  

A csattanó maszlag rendszertanilag 
a burgonyafélék családjába tartozik. 
Nagyon elterjedt, ma gyomnövényként 
tartjuk számon. A virága nagy fehér, 

tölcsér alakú. A 
termése úgy néz 
ki kívülrő l, 
mint a vadgesz-
tenye szúrós 
burka. Belül 
azonban apró 
(féléretten fe-
hér) szeptember 
vége felé fekete 
magok találha-
tók. Éréskor pukkanással szórja szét 
magvait. A növény minden része MÉR-
GEZŐ! Virágzáskor a levelekben, érés 
után főképpen a magvakba található az 
atropin. Nagyon erős idegméreg. 

A burgonyafélékben, így a maszlag-
gal rokon fajokban is rengeteg alkaloi-
dát találhatunk. A burgonya minden 
része mérges szolanint tartalmaz, csak a 
gumói nem mérgezőek – amit meg-
eszünk. A dohány leveleiben, a legna-
gyobb százalékban nikotint találhatunk, 
ami szívbénító hatású. A nadragulya és 
a beléndek, hyoschyamint tartalmaz, 
amely szintén nagyon mérgező. 

Jó pár éve azt hiszem 1998-ban én is 
hallottam róla, sőt egy srác ajánlotta is, 
gyűjtsek én is csattanó maszlagot. Egy 
gyufás doboznyi magért egy doboz cigit 
kapok. Ez a gyerek felhívta a figyelme-
met, hogy, ha bekapok egy – két magot 
nagyon jól érzem majd magam s bíztatás-
ként bekapott kettőt. Ledermedtem. Ám 
tudtam valamit, amit ő nem. Szerencséje 
volt a gyereknek, hogy nem rágta össze az 
érett magot így az épségben távozott a 
bélcsatornából, s nem tudott felszívódni. 

A Csattanó maszlagnak sok dísznö-
vény rokona ismert. Így a dorozsmai 
piacokon nem egyszer láttam asszonyo-
kat, kik daturát árultak. Vajon tudatá-
ban vannak, mit árulnak s a naiv vásár-
lót, figyelmeztetik, mit vásárolnak meg? 
A tetszetős növény a lakásban vagy az 
udvaron a tudatlanság miatt végzetessé 
is válhat. A kisgyermekes családoknak, 
ezért nem ártana mustrára venni dísz-
növényeit, mert a kicsik mikor elkezde-
nek mászni, mindent megkóstolnak. 
Félni nem kell ezektől a növényektől – 
ne dobjuk ki azokat – forduljunk szak-
emberhez (pl.: dísznövény termesztő), 
kérjük ki véleményét. Daturánk pedig 
nekünk is van kint az udvaron, nagyon 
szép, dekoratív növény.    

Ismétlem: megijedni semmiképpen 
nem szabad ezektől a növényektől, mert 
maguktól nem másznak a szánkba, elég 
őket megismerni, megtanítani a gyere-
keket, mit nem szabad megenni, gyűjte-
ni. Az orvostudomány egyébként hasz-
nálja ezeket az alkaloidákat. A nadragu-
lyából és csattanó maszlagból kivont 
hatóanyagokat pupillatágításra, görcsol-
dásra- a beléndeket görcsoldásra, nyug-
tatásra alkalmazzák. 

Szilágyi Péter 

John Beynon: 
Hirosima 

 
hirosima 
gyönyörű ölelő leány vagy 
de nincs meg a bőröd 
 
hirosima 
fekete esők sivatagja vagy 
és halottak élnek a partjaidon 
 
hirosima 
menedék vagy szorító karokban 
mikor a Nappal kezet ráz a szemünk 
 
hirosima 
egy ember körvonala vagy 
ki a folyópart lépcsőibe égett 
 
hirosima 
a magasba emelkedő felhő vagy 
és ott vagy mindig eszünkben 
ruhaként nem tudunk levetni 
ha aludni megyünk sem 
 
hirosima 

 
Végh György fordítása 

 
* 

 
Augusztus 6-át, Hirosima bom-

bázásának az évfordulóját az egy-
kori Békevilágtanács elnöksége 
1978-ban a „nukleáris fegyverek 
betiltásáért folyó harc” világnapjá-
vá nyilvánította. 

Világvége mindörökre 
Könyvek, filmek százai foglalkoznak 

a témával, de úgy látszik, a fikcióból 
szinte hetente valóság lesz, vagy csak 
azt jósolják. 

A világvége, a hatalmas Apokalip-
szis, a nagy világégés, az emberiség 
utolsó napja, amikor bűnös és bűntelen 
egyaránt elvész a mindent felmorzsoló 
tűzben, meteoritban, kisbolygóban, víz-
ben, radioaktív levegőben stb., még so-
rolhatnám, hiszen az emberi fantázia 
végtelen. Legtöbbször valamilyen kerek 
évszámra jósolnak ilyesmiket. Károgtak 
a vészmadarak 1999. augusztus 11-én, 
hogy majd a napfogyatkozás örök sötét-
séget hoz. Károgtak arról, hogy 2000. 
január elsejének első percében követke-
zik be. Nem jött össze. Akkor károgtak 
arról, hogy valójában 2001. január else-
jén lesz itt világvége, hiszen ez az ezred-
forduló dátuma. Ez sem jött be. Károg-
tak arról, hogy egy meteorit tart a Föld 
felé, és 2019-ben becsapódik és az embe-
riség zöme kihal. Most már tudjuk, ez 
sem igaz. Egyébként, ha minden ilyen 

meteoritról, amely a Föld felé közeleg, 
hírt adnának, akkor naponként lehetne 
azt hallani: „Földnek fog ütközni egy 
meteorit.” 

Szinte már várjuk a világvégét. 
Valami utolsó, szenzációs hír, valami 
utolsó, szenzációs látvány kell talán? 

Hogy lesz-e világvége? Amikor 
Európa fele víz alatt van, amikor 
atomhatalmak készülnek a maguk 
ócska kis háborújukra? Vegyük már 
észre, hogy nem lesz világvége – az 
ugyanis már tart. Azóta kezdődött, 
amióta az ember először oltotta ki egy 
másik ember életét. Azóta is tart, 
hosszan, kevésbé látványosan, de 
sokkolóan. És azoknak legalábbis 
mindenképpen bekövetkezett és véget is 
ért a világvége, akik valamilyen esztelen 
emberi eszmék vagy a természet 
mostohasága és az emberiségen való 
revánsa miatt haltak meg és halnak 
meg most is. Tényleg világvége van, 
csak apránként ragad el mindenkit. 

Somogyi Gábor 
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Michael Drosnin: A Biblia kódja 
Könyvek között 

Mai világunkat sokan földhözragadt-
nak, reálisnak tartják, de ahogy Déri 
János mondta, ma senki sem realista, 
aki nem hisz a csodákban. A természet-
fölötti megismerése még mindig érdekli 
az embereket, csak az ezoterika is 
„iparággá” fejlődött. Minden újságban 
találunk horoszkópot, jósnők és csoda-
doktorok apróhirdetését. Önálló újsá-
gok, tévéműsorok, könyvek foglalkoznak 
a témával, Nostradamus jövendöléseit 
még sosem éreztük aktuálisabbnak. 

Van egy könyv, a Könyvek Könyve, a 
Biblia, tanítását évezredek óta rengete-
gen követik, és napi rendszerességgel 
olvassák. Már a 19. században Solomon 
rabbi, majd Eli Rips, izraeli matemati-
kus rájött, hogy érdemes a sorok között 
olvasni, matematikai kód segítségével 
újabb üzeneteket talált a Teremtés 
Könyvében, amelyet a Biblia szerint 
Isten Mózesnek betűnként diktált. A 
többezer éves betűkből az emberiség 
jövőjének eseményei bontakoznak ki. 

Michael Drosnin nyomozó riporter-
ként kezelte a témát, nem vallásos meg-
győződésből, személyesen ellenőrizte 
számítógépén a kódot, de a vele is meg-
történt események miatt már nem tu-

dott nem hinni, bár a könyvet továbbra 
is tudósításnak tekinti. 

A könyvben olvashatunk háborúkról, 
gyilkosságokról, természeti katasztró-
fákról, az Armageddonról, az Apokalip-
szisről, a végső napokról, dinoszauru-
szokról. 

Ha minden előre meg van írva, ak-
kor mit kezdjünk a szabad akarattal? – 
kérdezhetnénk. A könyv azonban újabb 
meglepetéssel szolgál. Vagy több időpon-
tot ad meg, vagy megjelenik az  
„elhalasztva” szó. Mintha a Biblia szöve-
ge a történelemmel együtt változna, 
vagy a kód megfejtésénél a változást 
csak a bekövetkezés után mutatná meg. 
A könyvből tehát csak egy lehetséges 
jövőkép bontakozik ki, a katasztrófákat 
meg lehet akadályozni. 

Vajon van-e alapja a mostani világ-
vége-hangulatnak? Nem tudhatjuk, és 
nem kötelező hinni a könyvnek sem, de 
ez is egy lehetőség. Mindenesetre érde-
mes elgondolkozni azon, hogy ha holnap 
bekövetkezne, büszkék lennénk-e eddigi 
életünkre? 

Szabad akaratunk van, még változ-
tathatunk! 

Zsófia 

Valóra vált álmok 
Színházaló 

Volt egy álmom. Állok a színpadon, 
és énekelek, a nézőtéren több ezres tö-
meg tapsol. Nem én voltam az egyetlen, 
aki titkon arra vágyott, hogy a szabadté-
ri színpadán megtapasztalja azt az ová-
ciót, amit a közönség a híres, nagy mű-
vészeknek szán. Ott, akkor egy csipetnyi 
nekünk, kórustagoknak, táncosoknak, 
statisztáknak is jutott. 

Nem volt könnyű a kezdet. Rengeteg 
idegen embernek kellett együtt dolgozni. 
Határvonalat lehetett volna húzni a szín-
házasok és a külsősök, a nagykórus és a 
kiskórus és az egyes szólamok között 
helyzettől függően. Az első előadásunk az 
Ennio Morricone koncert volt. Csak nehe-
zen tudtam felfogni, hogy a világ egyik 
leghíresebb élő zeneszerzője áll velem 
szemben. Száztagú fesztiválkórust és a 
kibővített Szegedi Szimfonikus Zenekart 
vezényelte. Az egyfajta hangszerek is 
külön szólamokat játszottak. Mi csak az 
utolsó számban voltunk, ezért vittünk 
újságot, könyvet, hogy elüssük a fennma-
radó időt a próbákon, de nem volt rájuk 
szükség. Újra és újra végighallgattuk a 
csodálatos dallamokat, a végén a szóló-
hangszerek szólamát is el tudtuk énekel-
ni. Nemcsak filmzenéi, hanem klasszikus 
muzsikája is fülbemászó. Az énekkar 
többször annyira beleélte magát a zené-
be, hogy elfelejtett belépni a próbákon, de 
ez előfordult a Carmennél is. 

A címszereplő Komlósi Ildikó már az 
első próbán teljes átéléssel játszotta Car-

men szerepét, de a többi főszereplőt is a 
Dóm téri próbákon már csak darabbeli 
nevükön szólították. Komlósi Ildikó – 
Carmen, Bándi János – Don José, Szil-
ágyi Károly – Escamillo, Tokody Ilona - 
Micaela nem csak hangjával érdemelte ki 
csodálatunkat. Bár nemzetközileg ismert 
művészek, nem felejtették el, hogy mi is 
közreműködünk az előadásban! A próbák 
alatt mosolyogtak, bohóckodtak, köszön-
tek, közvetlenek voltak. Carmen az elő-
adások végén először mindig a kórus és a 
statiszták felé hajolt meg. A sok éjszaká-
zástól nagyon elfáradtunk, ők is, ezért 
együtt szenvedtek velünk, de Nagy Viktor 
- a rendező szerencsére a szólistákat nem 
akarta túlhajtani, úgyhogy ilyenkor vége 
lett a próbának – vagy velünk még vett 
egy részt, csak ők mehettek el. A kórus a 
rendezőpróbákra összeszokott (közös 
probléma volt franciául megtanulni a 
darabot úgy, hogy egy szót sem 
értünk belőle), itt csatlakoztak 
hozzánk a statiszták, akiknek 
néha volt külön feladatuk 
(őrségváltás), de általában be kel-
lett olvadniuk a tömegbe. Ez nem 
ment könnyen, hiszen mindenki 
közel akart lenni az ismerőseihez, 
csoportok alakultak, a rendező és 
munkatársai alig tudták szétverni 
ezeket. Ismerkedésre azért volt 
lehetőség, volt aki jócskán élt vele, 
volt aki örült, hogy négy-öt ember 
keresztnevét meg tudta jegyezni. 
Az egyik kedvenc jelenetünk a 
második felvonás eleje volt, mert 

sötétben, mozdulatlanul kellett ülni a 
színpadon. A férfiak szalmazsákokat 
hoztak be, arra heveredtek le, a nők csak 
később érkeztek, ezért elkeseredett küz-
delem indult a zsákokért – mégsem olyan 
kényelmetlen, mint a föld -, ha találtunk, 
gyorsan meg kellett beszélni a tulajdonos-
sal, hogy mindig ide jövünk, ne engedjen 
mást leülni, mert nem csak a helyeknek, 
a jelmezeknek is lába kélt néha. A végén 
már nem bántam, hogy nem kellett há-
romszor átöltöznöm az előadáson. A pró-
bákon nagyon izgultunk, mert a színpad-
ról csak ritkán láttuk a karmestert, 
Oberfrank Pétert, és a Szegedi Szimfoni-
kus Zenekart sem nagyon hallottuk, hi-
szen a közönség felé volt hangosítva, sze-
rencsére az előadások sikerrel zajlottak 
le. Ízelítőt kaptunk a színházi életből, 
megtanultuk, hogy a színpadon nem va-
gyunk éhesek, nem vagyunk szomjasak, 
csak rendezői utasításra fázunk, és még a 
szólista lába sem fájhat. Pedig kék foltok-
ból volt bőven: felbuktam a díszletben, 
ráléptem a szoknyámra, verekedni kel-
lett, úgy rántottak ki a színpadra robogó 
lovaskocsi alól, a nagy kavarodásban egy-
két könyök biztos a borda közé kerül. 
Mégis mosolyogtunk, nevettünk, mert 
százötven ember közül is megtalálják 
egymást a „rokon lelkek”, őrült ötletekben 
ilyenkor nincs hiány. Az előadás végén 
pedig csak egy kis körben állunk, és nem 
tudunk mit mondani. Gyors telefonszám-
csere, és az ígéret, jövőre találkozunk. 

Otthon fellélegzem, végre kialhatom 
magam, mert a hajnali kettőkor való fek-
vést is meg lehet unni. De nem tudok 
elaludni, csak az elmúlt két hónap jár az 
eszemben. Belekeveredtem valamibe, ami 
teljesen elragadott, amiből nincs menek-
vés. Már nem tudok úgy színházba men-
ni, hogy ne jusson eszembe: Én is ott áll-
tam valamikor! Már a szereplők között is 
csak az ismerősöket keresem. Vajon ők is 
megismernének? Már keresem a jövő évi 
programot. Vajon lesz akkora szeren-
csém, hogy jövőre is ott énekeljek? Ülök a 
szobában, de nincs kedvem tévét nézni, 
nincs kedvem olvasni, mert emberek közé 
akarok menni, hiányzik a nyüzsgés. Nem 
hittem, hogy ilyen történhet velem. 

Volt egy álmom, két hónap után fel 
kellett ébrednem, de most már csak 
aludni szeretnék. 

Zsófia 

Kiss Zoltán felvétele 
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Fecskefarkú pillangó 
Apám kevés szavú ember volt, 

világ életében kerülte a politikát, és 
törött volt a karja 

Soha nem papolt nekem. Nem 
mondta, hogy Isten, mert naponta 
imádkoztunk, templomba jártunk, 
ezért fölösleges lett volna. Nem szóno-
kolta, hogy család, erre nem ért rá. 
Szőlőt ültetett az ablakom alá, rózsát 
nevelt a kertünkben. Sokat dolgozott. 
Az 50-es években például pályamun-
kás volt. Anyám néha a lelkére be-
szélt, azt mondta neki, könnyebb len-
ne, ha belépne. Nem! – mondta apám, 
mert kevés szavú ember volt, és világ 
életében kerülte a politikát, egyéb-
ként meg törött volt a karja. 

Mindössze két iránymutatást fo-
galmazott meg felém, ami kevés is, 
meg sok is. Hároméves lehettem. A 
házunk körül gyönyörű fecskefarkú 
pillék laktak, és én nagy lepkevadász 
voltam. Szeretném, ha nem bántanád 
őket, mondta apám és rövid magyará-
zatot adott: a pillangó élni akar, s a 
fogságban elpusztul. Nem örültem, 
mert még kisgyerek voltam, de édes-
apám szavára elengedtem őket. Ké-
sőbb arra kért, tartsam magam távol 
a politikától, s ez mostanáig nem volt 

ellenemre. Apám már nem él, így nem 
tudom neki megmondani, tévedett a 
második intelemmel. Ezt idén tavasz-
szal állapítottam meg, ami abból is 
következik, hogy pillangót hároméves 
korom óta nem fogtam. 

Majdnem elfelejtettem! Apám tö-
rött karja a véletlen műve, de úgy is 
lehet mondani, a rendkívüli szeren-
csének köszönhető. Voronyezs mellett 
már két éve volt hadifogoly, amikor 
elhatározta a társaival, egyikük kar-
jára ráejtenek egy bányafát. Úgy gon-
dolták, aki a rövidebb pálcát húzza, 
kórházba kerül, s majd hazaküldik. 
Az én apám volt a legszerencsésebb, ő 
húzta a rövidebbet. Ahogy összetákol-
ták a karját, újból kihajtották a bá-
nyába. Ott dolgozott még négy évet, 
akkor hazaengedték. 

Haza. 
Várnagy Márta 

Köszönet 
 
Köszönetet szeretnék mondani ma-

gam és a résztvevő gyerekek nevében a 
KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPIT-
VÁNY KURATÓRIUMÁNAK AZ  
„English and Deutsch” elnevezésű pá-

lyázaton való részvételi lehetőségért. 
Tavaly és ezévben is lehetőséget nyert 
az idegen nyelvi továbbképző programra 
az ANGOL csoportba két gyermekem. 

Az Alapítvány munkáját jónak tart-
juk, és örülünk, hogy az amúgy igen sok 
felesleges idővel rendelkező fiatalok 
figyelmét ily módon kívánják hasznosan 
lekötni. További munkájukhoz sok si-
kert kívánunk. 

Mint köztudott a gyerekek nemigen 
szeretnek iskolában járni, de örömmel 
vettük, hogy most erről a továbbképzés-
ről milyen élményekkel jöttek haza 
gyermekem, s mesélt a tanár úrról. Ami 
még nagyon fontos nem érezte tehernek, 
hogy szünidőben tanulnia kell, örömmel 
ment minden nap a továbbképzésre. 

Bátran ki merem mondani, hogy 
egy-két dorozsmai tanár tanulhatna, 
hogy hogyan lehet a gyerekek figyelmét 
a megfelelő irányba terelni. 

Valamikor azt hallottam egy régi 
tanáromtól, hogy a legrosszabb tanuló 
figyelmét is a megfelelő irányban lehet 
fordítani, a megfelelő hozzáértéssel. Hol 
vannak már azok a halk szavú, de szigo-
rú tekintetű tanárok, akinek az óráját a 
légy zümmögését is meg lehetett halla-
ni. Sajnos ebben a rohanó világban inge-
rült a szülő, ingerült a tanár, így aztán 
nem csoda, ha a gyerekek is ingerültek. 

 
Köszönettel a résztvevő gyerekek 

szülei nevében is: Ocskóné 

Szeptember 
Nevezetes napok 

4. Rozália 
A katolikus barokk népéletnek egyik 

legjellegzetesebb alakja, az egykorú 
járványos betegségek kiemelkedő hazai 
védőszentje. 

Rozália tiszteletét Eszterházy Pál 
nádor plántálta Grácon át hazánkba, ami-
kor Fraknó vára mellett húzódó hegység 
legmagasabb csúcsára építtetett 1666-ban 
Rozáliának szentelt kápolnát. Később az 
egész hegyet szentünkről nevezték el. 

A kápolna a nyugat-magyarországi 
barokk Rozália-kultusz szíve. A 
Fraknóba telepített szerviták a kolostor 
alapítójának Eszterházy Pálnak rendel-
kezése értelmében mái napig kötelesek 
Szent György és Szent Mihály napja 
között minden vasárnap a kápolnában 
isteni szolgálatot tartani, ami természe-
tesen a búcsújáró kultusz kibontakozá-
sával is együtt járt. 

Alig van történelmi hazánkban főtéri 
Szentháromságszobor, amelynek mel-
lékalakjai között  a többi barokk pestis 
patrónus társaságában ott ne volna Ro-
zália reliefszerűen ábrázolt, barlangban 
fekvő alakja. Barokk polgárházak hom-
lokzatán is lehet látni, hogy a ház lakóit 
védelmezze a járványoktól. 

 
8. Kisboldogasszony 
Szűz Mária születésének emléknapja. 

Már a XI. században számon tartott 
ünnepünk, amelynek a középkorban 
vigíliája és nyolcada is volt.Mária a haj-
nali szép csillag, a Stella puerpera Solis. 
A nap miséjének egyik szövegrészlete: 
boldog vagy Szentséges Szűz Mária és 
legméltóbb minden dicséretre. Belőled 
támadt az igazság Napja, Krisztus a mi 
Istenünk. 

Az ünnepnek azonban jellegzetes népi 
hajtásai, hiedelmei is vannak. Tápén a 
hagyományoknak hódolva jámbor asszo-
nyok kimennek Kisasszony hajnalán a 
Tisza partjára, napköltét várni. Az időt az 
olvasó és az Úrangyalakoszorú, vagyis 
tizenkét Úrangyalából álló és a Mária ti-
zenkét csillagú koronája tiszteletére vég-
zett imádság elmondásával szokták eltölte-
ni. Mint mondják, akinek „érdeme van rá”, 
az a fölkelő napban megláthatja Máriát. 
Sugarai rózsát szórnak. Ez a látomás nyil-
vánvalóan a Napbaöltözött Asszony Jele-
nések könyvebeli írásokból merít. 

 
12. Mária 
Külön helyi ünnepként az újkorban 

találkozunk vele, de csak Bécs fölmenté-
se (1683. szeptember 12.) után Szent XI. 
Ince pápa intézkedésére válik egyete-
messé az Egyházban. Mint ismeretes a 
győzelmet hamarosan követte hazánk 
felszabadítása is, amelyet a barokk 

Regnum Marianum szintén Mária köz-
benjárásának tulajdonított. 

A kultuszt Közép – Európában főleg 
a passaui Mariahilf kegykép tisztelete 
hatalmas erővel ihleti: 

Tudjuk, hogy Bécs ostroma alatt 
Lipót császár és udvara Passauba mene-
kült, és itt könyörgött a kapucinus 
Mariahilf-kolostor kegyképe előtt a sza-
badulásáért. Amikor ez bekövetkezett, a 
kegykép a győzelem napjának is szakrá-
lis szimbólumává lett és villámgyorsan 
elterjedt. A XVIII. században hazánkba 
települő németek, de a magyar kamarai 
telepítések is szívesen választják az új 
templomok, kápolnák titulusául Mária 
nevét, és legtöbbször éppen a Mariahilf 
kegykép másolatát, művészi átköltéseit 
helyezik oltárukra. 

Hercegfalva –újabban Mezőfalva – 
német eredetű faluban élt még a XX. szá-
zadunk első évtizedeiben is egy 
pasztorációs célzatú szokás, amelyet vala-
melyik cisztercita plébános kezdeménye-
zett. Az ünnepre az öregek minden évben 
öt legényt és öt lányt jelöltek ki, akik jám-
borságukkal, tisztes viselkedésükkel, 
egyúttal magyar nyelvkészségükkel kivál-
tak. Ezek az ünnepen meggyóntak, megál-
doztak, délután pedig a templomi ünnep-
ség keretében a pap valamennyit olvasóval 
ajándékozta meg, két legénynek és két 
lánynak pedig beszéd keretében még külön 
gyűrűt, illetőleg fátyolt, menyasszonyi 
koszorút nyújtott át. 

Pócsai György 
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A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
Rendel: hétköznap 8-9. 

Polgármesteri Hivatal, Dorozsma 
Bejelentkezés személyesen vagy 

telefonon: 463-038. 
Mobil: 06 30 9723-016 egész nap. 

Egyéb időpontban, hétvégén ill. háznál 
megbeszélés szerint. 

Minden fajta állat gyógykezelése, 
védőoltása, szaktanácsadás. 

Őszi  akció!         
 

Fizessen elő az HBO-ra szeptember 15. és 
november 15. között, vállalja hogy velünk marad 3 
vagy 6 hónapig, és mi díjkedvezménnyel 
ajándékozzuk meg Önt! 
 

Ez még nem elég? 
 
Ha HBO szolgáltatása mellé újonnan fizet elő a 
Bővített szolgáltatásunkra, annak árából is 
kedvezményt kap. 
 
Kérdésével, megrendeléssel kapcsolatosan 
keresse Ügyfélszolgálatunkat a 463-444-es 
számon, vagy személyesen nyitvatartási időben. 
 
Üzletkötőnket a 06 20 450 5614-es számon hívhatja. 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet
6791 Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas utca 12. 
Telefon/Fax: 06-62-463-444 
www. szelmalomktv.hu 
ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu 

Az akció részletes feltételeiről Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. 

Közlekedésről mindenkinek 
Repülés, hajózás és néhány hasznos jótanács utazóknak 

Közlekedési eszközöket bemutató soro-
zatunk zárásaként két - az átlagos földi ha-
landók által kevésbé használt - közlekedési 
ágat mutatunk be, de szolgálunk néhány 
hasznos információval is az utazóknak, vi-
lágjáróknak. 

Aki még nem utazott repülővel, pró-
bálja ki egyszer. A leggyorsabb és — sta-
tisztikák szerint — a legbiztonságosabb 
közlekedési eszköz. Örvendetesen szapo-
rodnak a vidéki repülőbázisok, így Szeged-
ről is indul már repülőgép augusztustól 
Dubrovnikba. A többi közlekedési eszköz-
höz viszonyított magas viteldíjért, a külön-
böző illetékekért, biztosításokért kárpótol 
a repülés élménye, a gyors eljutás és a 
kényelem. A MALÉV Rt. Szegeden is mű-
ködtet (6720. Jókai út 7, tel: 62/471-871) 
képviseleti irodát, ahol a legszélesebb kí-
nálattal találkozhat az utazni vágyó. 
Egyes nagyobb utazási cégek bérelt 
(charter) repülőkkel utaztatják utasaikat 
egész szezonban. Akik legalább 60 nappal 
tervezett utazásuk előtt megváltják jegyü-
ket - netán visszaútra is - úgynevezett 
apex kedvezménnyel, akár fél áron is hoz-
zájuthatnak a repülés élményéhez. Az 
utolsó pillanati jegyváltás (last minute) is 
kedvelt formája a repülésnek, ám az így 
nyert kedvezmény a helyfoglalástól is 
függ. A repülési időtől és a napszaktól 
függően kapnak a fedélzeten ellátást az 
utazók, sőt egyes bérelt járatokon az uta-
zási iroda meglepetésekkel, ajándékokkal 
is kedveskedik.   

A hajózás, a vízi közlekedés ősidők óta 
kedvelt közlekedési formája az emberiség-
nek. Ma a modern dízel - meghajtású moto-
ros hajók, katamaránok, siklóhajók, légpár-
nás monstrumok bonyolítják a személy - és 
turistaforgalmat a tengereken és vizeinken.  
Különálló üzletág a balatoni hajózás, míg a 
tiszai hajózást a MAHART Passnave Kft. 

irányítja. Korábban rendszereses hajójárat 
közlekedett végig a Tiszán, átszállásokkal 
akár Tokajig el lehetett hajókázni. Manap-
ság ezek a járatok megrendelésre, illetve 
csak megfelelő létszám jelentkezése esetén 
és nyári időszakban — általában szombaton 
— közlekednek menetrend szerint. Jegyára-
ik a vasúti közlekedés tarifáihoz hasonlóak, 
kedvezményeket itt is igénybe lehet venni. A 
jegyeket a balatoni hajóállomásokon, Buda-
pesten, a Nemzetközi Hajóállomáson, Szege-
den, a Hajóállomáson (6723 Felső-Tisza-part 
tel: 62/426-834) lehet megváltani. Itt érdek-
lődhetnek nemzetközi hajó-és kompjegyek, 
hajóbérlés, sétahajózás iránt is. A mindszen-
ti és a tápéi kompot is vállalkozó üzemelteti, 
a viteldíj nem nagy összeg. Aki kerékpárral 
vág neki a környék látnivalóinak feltérképe-
zéséhez, jusson eszébe egy kompos átkelést 
is beiktatni a programba, hasonlóan ajánlva 
a balatoni katamaránok (kéttestű hajó) ki-
próbálását is. 

Tanács a repülőn, hajón közlekedőkhöz: 
- érvényes úti-okmányainkat, kedvezmény-

re jogosító igazolványainkat feltétlenül tart-
suk magunknál 
- még indulás előtt öltözzünk, vetkőzzünk, 

helyezzük magunkat kényelembe, lazítsunk 
ruházatunkon 
- segítsük, és engedjük előre a hölgyeket, az 

időseket 
- ne olvassunk bele mások újságjába, köny-

vébe, de adjuk kölcsön látcsövünket, sétáló-
magnónkat útitársunknak 
- csak annyi és olyan ülőhelyet foglaljuk el, 

amire és amennyire jogosultak vagyunk 
- az alkoholfogyasztást csak mértékletesen 

engedélyezzük magunknak 
- a rosszullét ezeken a közlekedési eszközö-

kön természetes jelenség, ezért segíteni és 
nem kigúnyolni kell rászoruló utastársain-
kat 
- felszólítás nélkül kapcsoljuk ki repülős 

utazásunknál mobiltelefonunkat  
- a cipőlevétel mindenképpen kerülendő, a 

bedagadt, elfáradt lábat kis papucsban 
pihentessük 
- a veszélyes üzemre való tekintettel a biz-

tonsági szabályokat, előírásokat, az utaskísé-
rők intelmeit vegyük komolyan 
- csak annyi csomagot, útipoggyászt vi-

gyünk magunkkal, amit biztonságosan, 
magunk tudunk szállítani (repülőn korláto-
zott a díjmentesen szállított csomag nagysá-
ga és súlya)  
- ne gyűjtsük be a hamutartókat, törölköző-

ket emlék gyanánt, mert nem illik, de a lo-
pást fel is fedezhetik, aminek következmé-
nyei lehetnek. 

Mit mondhatnánk még: amit a légikis-
asszony és a hajó kapitánya a felszállás és az 
indulás előtt: Kellemes repülést! Kellemes 
hajóutat kívánok! 

Szentes Bíró Ferenc 

-30% 
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M inden előhívás —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

 
Szabó István 

autóvillamossági műszerész 
 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

 
 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Tanszervásár! 

Július 15-től szeptember 7-ig iskolaszerek (füzetek, iskolatáskák, tolltartók, ce-
ruzák, tollak, radírok, hegyezők stb.) 15-20%-os kedvezménnyel kaphatóak! 

DÉLI APRÓ hirdetésfelvétel! 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

 Lakás, épület és társasház biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 

Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki szaküzlet 

 

—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimmering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Elem, izzó, asztali elosztó 
—Porszívókhoz papír porzsák 
—Vasaló, hajszárító, hajsütő 
—Negatív film, videokazetta 
—Szerszám, autó hangszóró 
—TV-videó csatlakozó vezeték 
—Fülhallgató 

 

Dorozsmai út 143. 
Tel./fax: 62/460-149 

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig 
Szombaton 8-11. 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
 

Dorozsma, Széchenyi u. 46. 
(az udvarban) 

Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 
 kiárusítása a készlet erejéig. 

HÍR-BOY 2000 Kft. 
Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

 F  i g  y  e  l  e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tá s  Z so m b ó n  F a rk a s  F er en c  a u tó s zere lő  m űh e lyéb en  

 

 V á lla lj a:  szem él y- és  gép k o cs ik  F a r k a s  F er e n c  
 — ja v ítá sát g ép já rm ű te ch n iku s  
 — m ű sza k i viz s gá ra  való  fe lk ész í tésé t au tó s ze re lő  m e s te r 
 — m űsz a k i viz sgá z ta tá sá t (h elyb en ) Z s o m b ó , F e lsza b a d u lá s  u . 2 1 . 
 — k ö rn yeze tvéd e lm i felü lviz sg á la tá t. T e l ./ fa x : 2 5 5 -06 3  
 N y itv a t a r tá s : h é tfő tő l p én tek ig  7-1 7  ó rá ig  0 6  2 0 /34 7 -3 4 70  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

• Nyomtatványok, iroda– 
és iskolaszerek széles 
választéka. 
 
• 2002. augusztus 1-től 

szeptember 15-ig 
10%-os tanszervásárlási 

kedvezmény. 
Fénymásolással, parkolójegy 
értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

NÁRCISZ Virág és Ajándék 
(a Takarékkal szemben) 

Koszorúk és sírcsokrok rendelése szállítással! 
Ugyanitt bálás függönyök, alkalmi csokrok. 

Fémzárolt őszi kalászos gabona– és lucernavetőmag-
ok, valamint műtrágyák kis és nagy vételben kedve-
ző áron kaphatók. 
 
Érdeklődni: Déli-Farm Kft. Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. (Nagybani Piac mellett)  
vagy 62 556-120 és 62 556-130 telefonon. 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6.  
Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  

Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

1,5 l Szögedi ászok 270,- 
1,5 l Red Devil vörös sör 360,- 
0,5 l Arany ászok 109,- + ü. 
0,5 Nőalakos likőrök 690,- 
0,5 l Piramis curacao 629,- 
750 ml Domestos 349,- 

 

Vegyiáruk, üdítők nagy választékban. 
Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 

Vasárnap: 8-16 

Nagy– és kisállatok gyógykezelését és 
összes védőoltását és ivartalanítását 
vállalom. Hívásra házhoz megyek, 
szombaton és vasárnap is. 
 

Rendelési idő lakásomon: 
6-10 és 15-18-ig. 

Dr. Komáromi János 
Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

5, 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 
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Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban 
Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2002 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  SZEPTEMBERTŐL ÚJ HELYEN! 
Ügyfélfogadás:  H  H  Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) 
 Sz de. K du. Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 P 9-11 Sz 15-18 adásvétele, értékbecslése 
 Szo  Cs-P  Hitelügyintézés 

Telefon: 427-746 Mobil: 06-30-2486-944  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd 

és Húsüzem 
áruválasztéka: 

Várunk minden kedves régi és új 
vevőnket a megszokott 

minőséggel a vágóhíd boltjában! 

Friss tőkehúsok  
Abált szalonna  

Erdélyi szalonna  
Disznósajt  

Főzőkolbász  
Húsoscsont  

Lángolt kolbász  
Rizses hurka  
sütőkolbász  

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

ATi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, te-

her-, nehézpót-, 
autóbuszvezetői 

tanfolyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

 
 
 
 
 
 
 

DR. MUSTAFA LÁSZLÓ 
fogszakorvos szerdai rendelésének 

helye és ideje megváltozik! 
 

Augusztus 7-től 
Szegeden, Mérey u. 9/b alatt. 

Bejelentkezés telefonon: 62 425-946 
 

Hétfő: 15.00-19.00 
Kedd: 9.00-11.00, 15.00-18.00 
Szerda: 9.00-15.00 
Csütörtök: 15.00-19.00 
Péntek: 9.00-12.00 

 

A CALENDULA Kft. ajánlata: 
Engedmény a Vasudvaron! 

 
Dorozsmai boltunk szeptember 2-14-ig engedményes vasáru vásárt 
rendez. Vasudvarunkban 5%-os engedménnyel vásárolhat: 
 

Zártszelvényeket 
Szögvasakat 
Lemezeket 

Laposvasakat 
Horganyzott csatornákat… 

 
Megérkeztek az őszi virághagymák! 

(tulipánok, jácintok, krókuszok…) 

 
1. sz. Vetőmagbolt, Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141. 

Tel./fax.: 62/461-865, 06 30 9289 222 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30-17.00 óráig, szombaton: 7.30-12.00 óráig. 
2. sz. Vetőmagbolt, Szeged, Attila u. 9. Tel./fax: 62/425-194, 62/422-856 


