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Nyolcadik Dorozsmai Napok 
ségháza előtti dísztéren állítják fel, itt lép-
nek fel a zenekarok, énekesek és az idei 
sztárvendég, Kovács Kati is. Beindítják az ifi 
filmklubot, a bemutatott rajzfilm leginkább az 
óvodás gyerekek figyelmére számíthat. 

Óvodások szórakoztatták a vendégeket 
a megnyitó további részében, míg a meghí-
vottak az emeleti teremben állófogadáson 
vettek részt. A nyári kánikula ellen a műve-
lődési ház még nem készült fel; légkondira 
egyelőre nincs keret. 

Lapzártánk alatt is zajlanak a művelő-
dési ház programjai; képriportjaink további 
oldalainkon találhatók. 

Mint minden effajta rendezvénynek az 
a célja, hogy a kultúra iránt fogékony em-
bereket megtalálja, összegyűjtse, és bemu-
tassa számukra a nemzet örökségét. A 
dorozsmai példa is azt mutat-
ja, hogy ezt nem mindenki 
fogadja el, nem minden-
ki tart igényt a 

művelődve szórakozásra. A Dorozsmai 
Napoknak tehát azoknak kell szólnia, akik 
évről évre érdeklődésből látogatják prog-
ramjait. Akik meg nem nyitnak a művelő-
dés felé, azoknak nem kell rendezni sem-
mit. Változatos, és nem évről évre ismétlő-
dő, variálódó programokat kell szervezni, 
így lehet csak megtartani a törzsközönsé-
get. Hiú ábránd egész Dorozsma elszóra-
koztatása. A Dorozsmai Napok legnagyobb 
érdeme az, hogy nem vész el a felszínes, 
álkulturális témákban, hogy nem cirkusszá, 
kirakodóvásárrá válik, hanem lényegében 
bemutat bennünket egymásnak; dorozsma-
iak állnak ki dorozsmaiak 
elé. 

SOMOGYI GÁBOR 

Már a nyolcadik, de a művelődési ház 
új épületében az első Dorozsmai Napok 
megnyitóján kellemes, meleg környezetben 
mondhatott beszédet dr. Botka László pol-
gármester, aki a vendégeknek beszámolt a 
vezetés elmúlt évekbeli helyi beruházásai-
ról, ígéretet tett a további lendületes fejlesz-
tésre, és bejelentette, végre elkezdődhet a 
szélmalom újjá-, illetve újraépítése. Nem 
hinnék el, jegyezte meg, de sokkal nehe-
zebb volt ezt összehozni, mint egy autópá-
lya-építést. 

Tóth József képviselő úrral együtt átad-
ták ezután a Kiskundorozsmáért Emlékér-
met dr. Szirtesi Zoltán háziorvosnak és a 
Mecénás-díjat id. Miksi István helyi vállal-
kozónak. Révész Ferenc Andrásné igazga-
tónő örömét fejezte ki a tekintetben, hogy a 
dorozsmai civil szervezetek fóruma már 
sok éve jelölhet díjra érdemes személyeket. 
A vendégeket meginvitálta a Dorozs-
mai Napok többi programjára is. 
Kiemelte, a pályázati pénzen 

szerzett mobil színpa-
dot a köz-

„A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk valaki mást.” (Mark Twain)  
HAVI GONDOLAT 

Kábelnet próbahónap a T-Online-tól! 
Próbáld ki ingyen, milyen gyors a széles sáv, és dönts egy hónap múlva! 
 

Részletek a 10. oldalon. 
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Rendőrségi hívószámok 
– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

mok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
– A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Röviden 
— Megnyílt a nyugati elkerülő út újabb sza-

kasza, ezzel a Dorozsmai úttól az 5-ös út Sza-
badka felé vezető ágáig lakott terület érintése 
nélkül lehet eljutni. Az autópályával párhuza-
mos főútnak a feltáró szerepét hangsúlyozzák. 
Az elkerülő egy rövid szakasza most épül, ez a 
kiskundorozsmai vasútállomásra vezet, ahonnan 
a kamionszállító vonatok indulnak. Így a vonta-
tók ezen az útvonalon közelítenék meg az állo-
más parkolóját. 

 
— Elkezdődött a dorozsmai szélmalom hely-

reállítása. A tervek szerint a szegedi önkor-
mányzat ingyen megkapná a megrokkant épít-
ményt, de az új kultusztárca felállítása és vele 
a kormány végleges döntése még hónapokig 
késhet. Az állam és az időjárás húsz éve bánik 
mostohán az épülettel, amely tavaly majdnem 
össze is dőlt, mert a vályogfalát eláztatta a 
zsindelytetőről lecsorgó eső. A kincstár az elő-
zetes életmentő gyorsrenoválás mellett közel 20 
milliót áldoz a szélmalom újjáépítésére. A kivi-
telező Alföldi Műemlékhelyreállító Kft. teljesen 
kicseréli a malom építőanyagát. A helyenként 
két méter vastag falakat szakaszonként kibont-
ják, kiékelik, a vályogtéglákat kiemelik, és 
bontásból származó nagyméretű téglákat raknak 
a helyükre. Körben 140 köbméter falat építe-
nek, majd belülről tapasztják, kívülről védőva-
kolattal vonják be. A téglafal tartósabb lesz, 
mint a korábbi vályog. 

A falak fölső része és a tető az eredeti 
marad, a tetőt fedő zsindelyt viszont cserélik, 
ahol szükséges. A fából készült vitorlarudakat, 
gerendákat folyamatosan vizsgálják és pótolják. 
A rekonstrukció határideje szeptember vége. 

 
— Új sportpályát kapott a Faragó tér. Tóth 

József képviselő elmondása szerint a teret a 
közeljövőben tovább bővítik, a tervek közt 
szerepel lengőtekepálya-építés és parkosítás. 

 
— A DorozsMa című újság előző, június 9-i 

számában felmerült a Dobos utca–Barátság utca 
környékére az autóbusz-forgalom kiterjesztése. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a kivitelező Strabag 
cég megkezdte a Dobos utcában a hat méter 
széles út építési munkálatait, ami július 30-ig 
elkészül. Ez az út már alkalmas lesz az autó-
busz-forgalom bevezetésére, amelyet már na-
gyon vár a környék lakossága. 

 
+ Sporthírek 
 
— Labdarúgás, megyei I. osztály 
Ásotthalom–Kiskundorozsma 3–5 (1–3) 
Ásotthalom, 300 néző. Vezette: Tóth G. 
Ificsapat: 8–0 
 
A bajnoksági tabellán Dorozsma a 12. he-

lyen tart. 
(Forrás: DM Online) 
 
+ Fogadóórák 
— Fábián József fogadóórái: július 18-án, 

kedden 16-17:30-ig Kirendeltségen, 17:30-tól a 
Jerney János Általános Iskolában. Tel: 06-30-
535-0056. 

Dr. Szirtesi Zoltán 

...kapta az idei Dorozsmáért Emlékérmet. 
Révész Ferenc Andrásné a díj átadásakor ki-
emelte a doktor Dorozsmáért, és különösen a 
cigány kisebbségért végzett egészségügyi 
munkáját, és méltatta több mint harminc éves 
dorozsmai pályafutását. 

id. Miksi István 

...pedig a 2006-os Mecénás-díjat vihette haza. 
A Kiskundorozsmai Művelődési Ház és a civil 
szervezetek elkötelezett anyagi támogatója. 

Kiállítások 
Péntektől lehetett megtekinteni a műve-

lődési ház nagytermében az Amatőr Kép-
ző– és Iparművészek Körének (AKIK) kiál-
lítását. Többek közt Bartáné Papp Andrea, 
Várhídiné Szabó Erzsébet és Gut Erzsébet 
munkái voltak megtekinthetők. A kiállítást 
Simon Ferenc festő nyitotta meg. 

A fiókkönyvtár termeiben pedig Farkas 
Vince hajózástörténeti bemutatóját tekint-
hették meg az érdeklődők. 

A megnyitó közönsége. 

Túrázók 
A biciklis túra eredményei: 
 

A) 50 km-es táv (15 versenyző) 
1. Káté Krisztián (2:28) 
2. Hajnal Tamás (2:30) 
3. Orosz Erika (2:31) 

B) 100 km-es táv (40 versenyző) 
1. Fekete Lajos (3:30) 
2. Bárkányi László (3:32) 
3. Katona Tamás (3:34) 
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Röviden 
+ Bűnmegelőzési hírek 
— A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 

(Polgárőrség) éves beszámoló közgyűlését június 
18-án a Szélmalom Vendéglőben megtartotta. 
Jelen volt Fábián József önkormányzati képvise-
lő, Magyari Béla megyei elnök, Lázár Szvetozár 
belvárosi őrsparancsnok és öt fővel a dorozsmai 
KMB rendőrei. Megtárgyalták, értékelték a 2005. 
év bűnmegelőzési munkáját, és a gazdasági 
tevékenység alakulását, melyet eredményesnek 
ítéltek meg. A kiemelkedő polgárőri munka 
elismeréséül oklevél- és tárgyjutalomban része-
sültek: Szép Antal és Sebők József polgárőrök. 

Az ötéves polgárőri munkáért elismerő okle-
velet kaptak: Áchim Sándor, Deák György, Gyu-
ris István, Hajdú Ferenc, Mesch Györgyné, Sebők 
József, Sziráki Róbert, Szemesi Szilveszter el-
nök. 

A polgárőrök tájékoztatják a lakosságot, 
hogy önkéntes munkájukat még azután is tovább 
végzik, miután egy éve iroda– és pihenőhelyisé-
güket a községháza udvarán lebontották. Más 
civil szervezet is erre a sorsra jutott. 

 
— Június 21-én reggelre a Negyvennyolcas 

utca 58. szám előtti bokorban gyalogátkelőhely 
KRESZ-táblát, majd 22-ére főútvonal jelző táb-
lát találtak az ottlakók. Felhívjuk a rongálók 
figyelmét, hogy a közúti létesítmények és tarto-
zékainak megrongálása bűncselekménynek mi-
nősül! 

 
+ Dorozsmai „Csörög” 
— Szerkesztőségünkbe panasz érkezett 

arról, hogy az esedékes részönkormányzati 
ülések megtartásának időpontját nem teszik 
előre közzé. Pedig sokakat érdekelne, mi hang-
zik el ezen a fórumon. Talán titkos? 

 
— A Dorozsmai Napokon átadásra kerülő 

Dorozsmáért Emlékérem és Mecénás-díj odaíté-
léséről a szervezők elmondása szerint a dorozs-
mai civil szervezetek fóruma dönt. Több civil 
szervezet, köztük olyan jelentős közéleti tevé-
kenységet folytatók is, mint a lapunkat kiadó 
Dorozsmai Napló Baráti Kör vagy a Dorozsmai 
Önvédelmi Csoport méltánytalannak érzi, hogy 
őket rendre „elfelejtik” meghívni, bevonni a 
testület munkájába. Állítólag ebbe a körbe a 
klientúrán túl beletartozik minden egyesület, 
alapítvány és társadalmi szervezet. Milyen ala-
pon döntik el, kit hívnak el, és kit nem? 

Pályázat 
A panelfelújítási programot a kor-

mány a közelmúltban kiterjesztette, az 
ipari technológiával épített öt lakás feletti 
téglablokkos épületek is bekerültek az 
államilag támogatottak sorába. 

A támogatás kiterjed: 
– lapostető-szigetelésre, 
– külső hőszigetelésre 
– a nyílászárók cseréjére illetve felújí-

tására. 
A költségek harmadát az állam, har-

madát a városi költségvetés, és harmadát 
a tulajdonos fizeti – a tulajdonosok részé-
re banki kölcsön lehetséges. 

A támogatás elnyerésére pályázni 
kell, ennek határideje: 2006. augusztus 21. 

A részletekről érdeklődni lehet: Csóti 
Ferenc (IKV Rt. 472-672 // 148 mellék) 

 
Tájékoztatást ad: Fábián József 06-30-

535-0056 

Startolnak a kerékpártúra versenyzői. 

Simon Ferenc megnyitja a képzőművészeti kiállítást. 

Az óvodások műsora a megnyitón. 
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A farok csóválja a kutyát 

Át vagyunk verve! 
A Szegedi Csatornamű Társulat – a csatornaépítés szervezője 

és a beruházás finanszírozója – 2006. május 31-én tartotta ez évi 
első rendes küldöttgyűlését. A napirendi pontok tárgyalása során 
megtörtént az új csatlakozók és érdekeltségi hozzájárulás, a 2005. 
évi beszámoló, és a 2006. évi üzleti terv elfogadása, a tisztségvise-
lők és könyvvizsgáló díjazása, a méltányossági kérelmek elfoga-
dása. Az utolsó napirendi pontok közül az ISPA beruházás állásá-
ról az utcák képviselői rendesen – mint mindig – másfél órás panasz-
áradatot zúdítottak a beruházó Víziközmű Működtető Rt. és a kivi-
telezők képviselőire. Összefoglalva a panaszokat, leginkább a 
beruházás elhúzódását és a kivitelezés közbeni, a lakosságot 
nagyban irritáló kellemetlenségeket kifogásolták. 

Dorozsmai lakosok és lapunk képviseletében a hozzászóló 
elmondta: Dorozsmán a kivitelezés készültségi foka állítólag 
90%-os. A kivitelezési kellemetlenségek többségén túl vagyunk, a 
hátralévő építési munkák mellett az utómunkák és időközben 
előjött szavatossági, garanciális munkák vannak hátra. Hátra van 
még több utcában az aszfaltburkolat elkészítése. Kérdésre meg-
tudtuk, hogy ezen jelentős volumenű és értékű föld alatt eltakart 
létesítményre mindössze EGY ÉVES GARANCIA vonatkozik. 
Ennyit sikerült a szerződésben kikötni, miközben már több utcá-
ban mosatással kell a csöveket rendbe tenni. Magyarországi gya-
korlat szerint ilyen létesítményekre 3-5 éves garancia is elvárható 
lenne annak érdekében, hogy a rejtett hibák kijöjjenek. Egy éven 
belül minden rejtett hiba nem mutatja meg magát. Várhatóan az 
egy éves garanciális időn túl jelentkező hibákat az ÜZEMELTE-
TÉSI VÍZ- és CSATORNADÍJBÓL a lakosságnak kell majd megfi-
zetni. (Ezt jól megcsinálták!) Felmerül a kérdés, hogy akik a szerződést 
készítették, ugyan kinek az érdekeit képviselték? A lakossági képvise-
lők jórészének véleménye szerint a csatorna beruházásánál a 
megrendelő lakossági érdeknél dominánsabban jelenik meg a 
fővállalkozó érdekének képviselete. Jól tükrözi ezt Tápé esete, 

ahol 2005-ben botrányos helyzet alakult ki. Baktóban jelenleg is 
az van egyes területeken. Ezt támasztja alá az a tény, amelyet 
lapunk képviselője is kifogásolt: a helyi önkormányzati képvise-
lőnél fogadóórákon a csatornaépítéssel kapcsolatban előadott és 
az illetékesekhez továbbított lakossági panaszokat miért nem 
kezelik súlyánál fogva? A válasz elodázás és mellébeszélés volt a 
Víziközmű Rt. igazgatója, Novák Gyula részéről. 

Elhangzott a közgyűlésen, hogy Alsóvároson és Baktóban 
belvízelvezető rendszert építenek. Lapunk képviselője elmondta, 
hogy amikor a csatornaépítést szervezték a dorozsmai Művelődé-
si Ház fórumain, Katona Gyula elnök úr azt állította, hogy a belte-
rületi vízrendezésben (nyíltszelvényű csapadékvíz-elvezető árkok 
építése) nem érintett területeken aki előre egy összegben kifizeti a 
csatornalétesítés hozzájárulási költségét, annak 89 ezer Ft-ot kell 
befizetni. Viszont a belterületi vízrendezésben 2005-ben és 2006-
ban nem érintett városrészek, utcák lakói mégis 102 ezer forintról 
szóló csekket kaptak. Vajon miért kell többet fizetniük? Annak 
idején, amikor felmerült a kérdés, hogy Dorozsmán mely utcák 
érintettek, nem adtak korrekt választ. Azt mondták, mindenki a 
számára megfelelő összegű csekket fogja megkapni. A végered-
mény az lett, hogy Dorozsmán mindenki, aki előre egy összegben 
fizetett, magasabb összegű, 102 ezer forintos csekket kapott. Ami-
kor a közgyűlésen képviselőink megkérdezték, hogy mikor épül 
a belvízelvezető csatorna – ami után ugyebár 13 ezer forintot fizet 
a lakosság –, azt a választ kapták, hogy a kivitelezésre egyelőre 
nincs pénz, majd pályázati úton kívánják finanszírozni a követke-
ző években. És ha nem nyernek pénzt pályázaton, akkor mi lesz 
az előre beszedett pénzek sorsa? Egyáltalán miért kell előre be-
szedni a hozzájárulást egy olyan beruházásért, amelynek megva-
lósítása ennyire kétséges, de legalábbis a jövő ködébe vész? Erre a 
válasz csak annyi volt: majd a Csatorna Társulat közgyűlése eldönti. 

Ez Magyarország szép új világa, 2006-ban.  

A stressz társadalma 

Kirándulni! 
Még ha nem is ígérkezik olyan felhőt-

lennek a nyár, mint azt hosszú hónapok óta 
vártuk, kirándulásra, utazásra keresve sem 
találhatnánk jobb hónapokat, mint a július 
és az augusztus. A változatlanság megbete-
gíti az ember lelkét: az év túlnyomó részére 
a „szürke hétköznapiság” toposza nyomja 
rá a bélyegét. Az unalmas egymásutániság 
kifárasztja, lelombozza a hangulatot, a 
stresszes élethelyzetek végtelennek tűnő, 
soha meg nem szűnő kálváriája a kiúttalan-
ság és a bezártság kínzó érzetét hordozzák. 
A nyári szünetben főleg a fiatalabb generá-
cióra rátörő unalom értelmetlenül pergeti a 
napokat egymás után, mialatt az elszalasz-
tott órák, lehetőségek, tétlen holtidők be-
fészkelik magukat az elmébe. Az ember 
könnyen süllyedhet kedélybetegségbe, de-
presszióba, ha nem talál magának valami-
lyen foglalatosságot, ha nem tudja elütni az 
időt valamivel: a strukturálatlan életciklus 
melankóliát, életfájdalmat kelt. 

A környezet káros behatása tovább 
rontja a helyzetet. Ezért a legjobb megoldás 
az, ha változtatunk rajta: kiragadjuk ma-
gunkat ebből a pókhálóból. Legalább egy-
néhány napra, de mindenkinek muszáj 
kilépnie az őt körülvevő miliő alkotta fojto-
gató légkörből. Össze kell csomagolnunk, 
hátunkra kapni a zsákot, és el kell tűnnünk 
innen. Ha lehet, a legmesszebbre. Ha lehet, 
az országhatáron kívülre, bárhova, csak 
nem Magyarországon. Az a lehangoló, 
depresszív légkör, amely általában az egész 
ország területén, de főleg a nagyvárosok-

ban, kiemelkedően Budapesten tapasztal-
ható, azokat is megmérgezi, akiknek az 
égvilágon semmi okuk a búslakodásra. A 
magyar búsmagyar; mint általában minden 
posztkommunista országban, a diktatúra 
által a polgárokba plántált szerénység, 
szemérmesség és visszahúzódó magatar-
tást nem oldotta fel a hirtelen jött szabad-
ság, mert az állapotokat a hirtelen változás-
sal járó azonnali népjólét-növekedés puszta 
ábrándjába vetett hit összeomlott. A dikta-
túra helyébe kapitalista ateizmus és inten-
zív dühkereszténység lépett, és egyik sem 
kínált fel menekülési irányt. A kicsinyes-
ség, az irigység, mások elfogadásának aka-
ratos képtelensége vagyis intolerancia ural-
kodik a társadalmon. Az emberek még 
prűdebbek, még visszahúzódóbbak lettek; 
a vallás mintha azt szándékozná, hogy „be-
pótolja” a hívők lelkében a kiesett néhány 
évtizedet. Az ateista kapitalizmus megmu-
tatta, lehet valami még a diktatúránál is 
szörnyűbb. Nem csoda hát, hogy mi va-
gyunk a citromba harapottak társadalma, 
amelynek a felszíne talán mézes-mázos, de 
mélyen belül irtóra savanyú. 

Használjuk ki a határok megszűnésé-
nek előnyeit, utazzunk tengerpartra, hegyi 
levegőre – annak alapján, hogy ki a mele-
get, ki a hideget szereti jobban. Menjünk 
közösen színházba, moziba, de ne üljünk a 
tévé előtt, nyáron úgy sincs semmi műsor, 
hallgassunk zenét, sportoljunk módjával – 
ez az ezeréves recept a depresszió ellen. 

SOMOGYI GÁBOR 
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Nevelési év végén 
A következő nevelési évre készülve  

a Széksósi úti Óvodában 

Az oktatási intézményekben a nevelési év vége felé a ballagá-
sok után mindenki visszatekint a hátrahagyott évre. 

Mi is ezt tettük óvodai közösségünkkel, a szülőkkel együtt. 
Örömmel soroltuk a sok programot, rendezvényt, kirándulást, 
amit szerveztünk a gyerekeknek. Úszni jártunk, korcsolyázni, 
Vadasparkba, Bábszínházba, Múzeumba, könyvtárba. Kirándul-
tunk Budapestre, Ópusztaszerre. Az első „Csicsergő” sportnap 
nagy élményt jelentett mindannyiunknak. A szülőkkel, gyerekek-
kel együtt versenyeztünk, játszottunk. A farsangunk közös szóra-
kozás volt a szülőkkel a gyerekek nagy örömére. A nyílt napon a 
„nagyok” megmutathatták a szülőknek, tanítóknak, hogy érdek-
lődve készülnek és várják az iskolát. Anyák napján szeretettel 
énekeltek, verseltek ovisaink az anyukáknak, nagymamáknak. 

A „nagyok” ballagása sok könnyet csalt mindannyiunk sze-
mébe. Az ovis hétköznapjainkban a mindennapi élményt, esz-
közt, motivációt biztosítva fejlesztettük a gyerekek képességeit, 
ismereteiket, tapasztalataikat bővítve. Két kolléganő ének és moz-
gás tehetséggondozó foglalkozást tartott délutánonként. A szülők 
igényének megfelelően angol és hittan foglalkozás volt szintén 
délutánonként. A „holdacska” csoportba fa galéria került a szü-
lők anyagi támogatása révén. Sok játékkal, technikai eszközzel 
gyarapodott óvodánk. Megújult gumitéglás udvarunk felszaba-
dult mozgást biztosít. A jövő nevelési évre készülve a nyáron két 
csoportunkban parkettacsiszolás, lakkozás, falfestés lesz a szülők 
anyagi támogatásával, saját szakmunkával. 

Köszönjük a szülőknek, Önkormányzati képviselőnek, ÓVI 
Igazgatóságnak a segítő támogatást, együttműködést. 

Szeretettel várjuk szeptemberben a régi és új gyerekeinket. 
 

TIMKÓ NÓRA 
tagóvoda-vezető, Széksósi úti Óvoda Közössége 

5. születésnapját 
ünnepelte a dorozsmai 

BABA-MAMA Klub 
2001. május 10-én Szabóné Ocskó Zsuzsanna védőnő, 

Koczkás Ági óvónő, gyógypedagógus és Molnárné Heni önkéntes 
anyuka kezdeményezésére, Mádi György plébános 
támogatásával megkezdődött a Dorozsmai Baba-Mama Klub első 
összejövetele. A plébánia udvarán lévő közösségi teremben 
hetente vagy kéthetente szerda délelőttönként - igény szerint - 
találkoznak a 3 éves kor alatti kisgyermekek és anyukáik. A 
hangulatos délelőttökön a gyermekek játszanak, ismerkednek, 
míg a kismamák beszélgetnek, előadást hallgatnak, esetleg 
kreativitásukat fejlesztik. Szerveztek már itt csoportos Vadaspark 
látogatást, születésnapi zsúrt, édesanyáknak tornát, másik baba-
mama klub látogatást stb. 

Az alapítók büszkeségét és a klub kiváló működését igazolja, 
hogy a három hete (május 27-én) tartott születésnapi ünnepségen 
nagyon sokan megjelentek. Kezdve az első klubtagoktól a 
jelenlegi csapatig köztük a karonülő csecsemőtől a totyogókon 
keresztül az örökmozgó óvodásokig mindenki együtt ünnepelt, 
beszélgetett és játszott. 

A klub születésnapjára ajándékokat hoztak a gyerekek és a 
szüleik. A szülinapi torta elfogyasztása után a klubtagok virággal 
mondtak köszönetet az alapítók ötéves kitartó, lelkes munkájáért. 
A lufival feldíszített teremben nagy volt a zsongás, a gyerekek 
játszottak, szaladgáltak, süteményt eszegettek, az anyukák pedig 
ámultak a sok nagyra nőtt gyermek láttán. A hazamenetel előtt 
még készítettünk egy csoportképet Zsuzsika néni archívumába. 

A kellemes, mókás hangulat ismétlésére lesz újabb lehetőség: 
2006. július 1-én szintén a Plébánia udvarán és a közösségi 
teremben CSALÁDI NAPot tartunk, amelyre minden kedves régi, 
jelenlegi és jövőbeli klubtagot családjával együtt szeretettel várunk. 

Az alább felsoroltak támogatását nagyon szépen köszönjük: 
Bányai Cukrászda, Coop Szeged Zrt., dr. Oláh János a Fidesz szegedi 
elnöke, dr. Vízi Ilona  gyermekorvos, Fábián József önkormányzati 
képviselõ, Gyuris Fagyizó, Hódiné Ibolya a dorozsmai 100 forintos bolt 
vezetője, Kovács Szilvia lelkes kismama, klubtag, Maróti Sándor 
cukrász, Mádi György plébános, Mecsek Drog Kft., Natur Gold Farms 
Kft., Norbi Aqua Gyémánt Gyermekcímkés Ásványvíz, Sanofi-Aventis, 
Sas Patika, Stop Cukrászda, Szilágyi Kertészet, Thurzó Gyógyszertár. 

KOVÁCS SZILVIA 
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A legidősebb, született dorozsmai tanítónő 
Beszélgetés Gyuris Mihályné Márta Klárával 

Egyre kevesebben élnek közöttünk olyanok, akik még emlékeznek a 
háborús időkre, akiknek nem volt mindig természetes, hogy negyedórán-
ként jön a busz, akik biciklivel, gyalog jártak iskolába, dolgozni. Gyuris 
Mihályné Klári néni ezekről, és ma az egyházközségben játszott szerepé-
ről mesél. 

– Kiskundorozsmán az Árpád utcában születtem 1924-ben, 
ma is itt élek, csak már Tas utcának hívják, édesapám asztalos, 
édesanyám háztartásbeli volt. Az anyakönyvi kivonatom mégis 
tíz évvel később kelt, a hivatalos irat szerint elfelejtettek bejelente-
ni, de később helyesbítették a születési évemet. Az iskola első két 
évét a Bölcs utcai öreg iskolában, a második kettőt a központi 
iskolában – ma Orczy István Általános Iskola – jártam, majd Sze-
gedre kerültem a Margit utcai Állami Polgári Leányiskolába. 
Tanítói oklevelem a Miasszonyunkról nevezett apácák tanítókép-
zőjében szereztem meg 1943-ban jól megfelelt eredménnyel. Ez az 
iratom megmaradt minden háborús vándorlások közepette is. 
Tízéves koromtól kerékpárral jártam, nem volt villamosjárat, 
télen a busz reggel bevitt a Városházához, este meg hazahozott. 
Szombaton is jártunk iskolába, egyes vasárnapokon is be kellett 
menni különböző programokra. A tanítóképző idején már sűrűbb 
buszjárat volt, de csak a Városházáig, onnan messze volt a zárda, 
mindig elkéstünk, ezért vonatra váltottunk. Dorozsmáról kevesen 
jártak be, sokszor délutáni foglalkozás volt, csak az este tízkor 
jövő vonatra tudtunk felszállni, persze az állomástól gyalog kel-
lett hazajönni. Apácák tanítottak, csak egy férfi tanárunk volt, 
Bálint Sándor, ő nekünk földrajzot tanított, emlékezetes órákat tar-
tott, sokat emlegettük. Egyenruhában jártunk, egyensapka, rakott 
szoknya, csíkos blúz, fekete harisnya volt kötelező télen-nyáron. 

– A tanítóképző után hol kapott állást? 
– Júniusban kaptam meg az oklevelem, júliusban már a ke-

zemben volt a kinevezés Domaszékre, mert a háború már állt, a 
férfiakat katonának vitték, ezért mindenkit gyorsan kineveztek. 
Kisvasút vitt oda is, de Zöldfásra biciklivel jártam, hol a bicikli 
vitt engem, hol én a biciklit a fekete földeken keresztül. Fél évig 
voltam itt, mert visszajött a katonaságból a tanár. Innen Vásár-
hely-Öthalomra kerültem, ide lovaskocsival vittek ki, mert akko-
ra volt a sár, hogy biciklivel nem lehetett menni, és tizennyolc 
kilométerre volt. Tizenkilenc éves voltam ekkor, bognárokat, 
kovácslegényeket tanítottam, akik mind magasabbak voltak már 
nálam. Az enyém volt a felső négy osztály, ez tanyasi iskolában 
38-40 tanuló. Őszre Vásárhely másik iskolájába kerültem, bicikli-

vel jártam Rókusra, itt felrakták a vonatra, majd Vásárhelyről 
még hat-nyolc kilométert bicikliztem a pusztában. 

– Hol érte a háború Klári nénit? 
– Amikor itt tanítottam, már nagyon közel volt a front. 

Battonyáról lehetett hallani az ágyúzást. Októberben jött a rende-
let, hogy mindenki hagyja el az állomáshelyét és menjen Jászbe-
rénybe. A hídnál a katona még felpumpálta a biciklimet, és 
mondta, hogy siessek haza, este hétkor hallottuk, ahogy felrob-
bantották a hidat. Jászberény után Pestre kerültem édesapámmal 
egy nagynénihez, majd Győrbe egy másikhoz, itt tíz hónapig egy 
gyárban dolgoztam. Májusban jöttem haza, de állást nem kaptam, 
a hivatalos indoklás szerint azért, mert elhagytam az állomáshe-
lyem, és felesküdtem Szálasira, holott egy évvel azelőtt még az 
volt a törvény. Ötször esküdtem fel az adott rendszertől függően: 
először Horthyra, majd Szálasira, Rákosira, a Magyar Népköztár-
saságra és Kádárra. Októberben már egy másik idézés jött, hogy 
jelentkezzek sürgősen az új helyemen, a kiskundorozsmai Ma-
dách Iskolában, mert elvezettetnek. Ekkorra már szükség volt 
megint tanítókra. Ez az iskola ma a Védett Ifjak szállása. A hábo-
rú után borzalmas állapotban volt, nem volt ajtaja, sem ablaka, a 
bútorok sem menekültek meg. A tanyákról járó gyerekek hoztak 
tűzifát, deszkát, amire ültek. Itt is a felső négy osztályt tanítottam, 
az egyik tanyán befogadtak, ott laktam. Édesapám asztalosként 
felajánlotta, hogyha vesznek faanyagot, helyrehozza a berende-
zést. A szülők meszeltek, segítettek, így egy évvel később már a 
kész tanteremben taníthattam. Innen a zsombói erdei iskolába 
kerültem. Kilenc év alatt tíz helyen voltam. 

– Miért helyezték át folyton? 
– A Madách Iskolában dekorációként egy 

nagy Rákosi kép volt kötelezően a falon újságpa-
pír minőségű papírból. Egyszer jött a felügyelő 
és észrevette, hogy ki van szakadva a szeménél, 
felelősségre vontak, kivallattak, persze én nem 
tudtam semmit, nem is tűnt fel addig. Másnap 
reggelre már Zsombóra kellett menni. Csak har-
minc évvel később tudtam meg, hogy a hetesek 
játszottak szünetben, és egy eltévedt kétfilléres 
okozta a balesetet. Zsombón nem teljesítettem a 
rendeletet, miszerint le kell venni a keresztet a 
falról, ezért a Wesselényi Iskolában tanítottam 
másnaptól, ma itt Mezőgazdasági Szabadegye-
tem működik. Itt este tízig szemináriumot is 
tartottam a parasztoknak, majd hazabicikliztem. 
Egyik reggel már a felügyelő bent ült a terem-
ben, szerencsére mindig beírtam előző este a 
naplót, a tanrendet, az óravázlatot. Megkért, 
hogy kezdjek el tanítani órarend szerint. Az első 
óra hittanóra volt, ekkor még lehetett. Rendesen 
meg is tartottam, szerintem életében nem hallott 
több hittanórát. Később kiderült, hogy az ő rossz 
véleménye miatt nem kerültem sosem belterü-
letre. 

– Miért hagyta abba a tanítást? 
– 1950-ben férjhez mentem. A férjem Pesten 

dolgozott a Ganz-Mávagnál, próbáltunk áthelye-
zést kérni sokszor, de a megye nem adott ki. 
Végül csak Dorozsma belterületére kértem, nem 
Pestre, de ide sem kaptam. A férjem két évig két-
három hetente tudott hazajönni, két lakást kellett 
fenntartani, nekem nem engedték, hogy kint ta-

nyán lakjak, harmadik lakásra már nem futotta, 22 kilométert bi-
cikliztem oda-vissza naponta. Hét hónapos terhesen az orvos eltil-
tott a biciklizéstől, ezért elmentem Vásárhelyre, hogyha nem he-
lyeznek belterületre, visszaadom a munkakönyvem. Húsz évig 
itthon voltam, neveltem három gyereket, vezettem a háztartást. 

– Később mégis visszament tanítani. 
– 1971-ben megszűnt az ötéves megszakítási munkaviszony, 

beindult a központi iskolában a napközi, ahol alkalmaztak. 1986-
ban mentem innen nyugdíjba 1800 forinttal, de még három évig 
óvodákban napközis óvónőként dolgoztam. Búcsúbeszédemben 
elmondtam, hogy amíg erőm bírja, dolgozom a közjó és a község 
érdekében. 

(Folytatás a 7. oldalon) 
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– Klári néni egyházközségünk aktív tagja. 
– A rendszerváltozás idején újraindult az iskolákban a hitok-

tatás, oklevelem szerint hitoktató végzettségem is volt, a fiúk 
kántor képesítést kaptak. Négy évig 
hitoktattam az Orczy Iskolában. Ekkori-
ban alakult újra a cserkészet is 
Dorozsmán, ami a mai napig működik, én 
varrtam a zászlójukat, hímeztem rá a 
cserkészliliomot, a bordányiakét is, ava-
táskor én lettem a zászlóanya. Ma ezt a 
zászlót a templomban őrzik. A Magyar 
Karitász visszahozásakor Vác egyházme-
gyében Dorozsmán alakult meg először a 
csoport, ma már természetesen Csanád 
egyházmegyéhez tartozunk. Tizennégy-
tizenöten vagyunk, én vezetem a mai 
napig, havonta tartunk ingyenes ruhaosz-
tást, de kapunk bútor-, egészségügyi ado-
mányokat is. A pénzadományokból Kará-
csonykor és Húsvétkor csomagokat készí-
tünk a rászorulóknak, van aki rendszere-
sen segít minket élelmiszeradományok-
kal. Jól ismertem a szülőket, a tanyavilá-
got, így könnyű volt felmérni a rászorulókat, nagycsaládosokat. 
A csomaghordásban sokan segítenek. A Katolikus Kör legidősebb 
tagja is vagyok, ez a társaság 1945-ig saját épületben működött, 

ezt a kárpótláskor nem kaphattuk vissza, de a pénzből a közössé-
gi épületbe fektettünk. Húsz-huszonöt fővel működik, minden 
hónap második vasárnapján találkozunk, előadókat hívunk meg, 

filmet nézünk, kirándulunk. A Hozsanna 
kórusnak is 1965-től, alakulásától tagja 
vagyok. 

– A régi tanítványoktól kap visszajelzéseket? 
– A tanítványaim nagyrésze megállta 

a helyét az életben. Lett tanfelügyelő is, 
aki engem is ellenőrzött már napközis 
koromban. Az őt kísérő ember ájuldozott, 
hogy milyen közvetlen hangnemben be-
szél velem. Egy piacon áruló asszony 
mesélte, hogy ő fejben is ki tudja számol-
ni, hogy mennyit kérjen az áruért, amíg a 
tőle vásároló kereskedő számológépet 
vesz elő. Amikor Zsombó ötvenéves volt, 
az ünnepségen az egyházközség elnöke 
felállt, és elmondta, hogy boldog, hogy itt 
van a tanítónénije. Arra emlékszik, hogy 
azt tanítottam, hogyha bemész a templom-
ba egy térggyel hajtsál térdet, ha kint van az 
Oltáriszentség, két térggyel hajtsál térdet. 

1943-ban „a nemzet napszámosaként” indítottak útnak. Úgy 
érzem ezt a hivatást sikerült teljesítenem minden erőmmel. 

 ZSÓFIA 

Az esztergomi oroszlánok titkai 2. 
 
 

Az oroszlánok oldalán látható négy ék jelentősége, szerepe 

A négy ék az oroszlán testén az ősi nyelven fennmaradt írott 
forrásnak tekintendő, mert az a sumir írásszabályok szerint van 
odaírva, sumir írásjellel és félre nem magyarázható értelemmel. 

A sumir négy ék E-A Isten jele. Mint ideogramm, E-A Földön 
gyakorolt királyi hatalmának fogalma és az archaikus sumir írás-
ban a „SAR” ideogrammna alkotóeleme, pl. SAR-ÚR-GIN 
(Sargon nevének írásjelében is így fordul elő), a nagyobb hangsú-
lyozás kedvéért és fontosabb kifejezés céljából meg van ismételve. 
Tehát kétszer négyékkel van írva. Tekintve, hogy a sumir nyelv-
ben a fokozás egyik módja az ismétlés, pl. „Gal” = nagy. Ha na-
gyon nagyot akarunk mondani, akkor a sumir „gal-gal”-t ír. 

Azonkívül a négy ék sumir számrendszeri kifejezés is, amely 
a következő kiejtéssel nin+vun (nin+vun, nin+U= ninu) tudomá-
nyosan vitatott, de negyvenet jelent számértékben. 

Ugyanis a négy ék – mint mondottuk – E-A Isten rangszáma a 
sumir pantheonban, amelynek földi tulajdonosa a mindenkori 
uralkodó. „Negyven” a királyi hatalom mágikus erejű száma. 

Igen érdekes és megjegyezendő, hogy az árpádi magyarság 
legfelső tanácsa – az UKKON-PUHÁR (sumir-mahgar nyelven 
UKKIN – PUHRU – L. 40 = gyűlés, tanácskozás) – szintén 
„negyven” tagból állott, és az avar Nagykagánt „negyven” nyíl-
vesszővel temették el. 

A „TUDÁS URÁNAK” – E-A-nak – neve az Ister-Gami Páros 
Oroszlánok testén azt mutatja, hogy a földi papkirály az „Istentől 
nyerte az Égi Tudást és ebbe be is van avatva – a Tudás Atyja 
által, akinek így helyébe lép és az „ÉGI TUDÁS” képviselőjeként 
az istenség lényegét átveszi. Itt vissza kell, hogy utaljak a Szent 
Koronánkról írt sorozatra, ahol már jól megismerhettük a beava-
tással kapcsolatos tényeket. (Sajnos ezeknek a mai istentelen, 
liberális, harácsoló, társadalmaknak nincsenek ilyen jellemű veze-
tői, akik Isten sugallatára népükért, nem pedig népük ellen hajta-
nák végre minden gonosz cselekedetüket. Szinte olyan ez már, 
mintha a magyarság is a lótuszevők szigetén tartózkodna, és a 
kábulatból nem lenne képes észhez térni. Könyörgöm, térjünk 
végre észhez, ne hajtsuk fejünket önként a tőkére, mert a kardot, 
amivel le akarják vágni, már régen sújtásra kész állapotban tart-
ják. Ébredj fel végre drága magyar nép!) 

Teljesen azonos formában, miképpen a „termékenységgel 
kapcsolatos” és már említett szertartásoknál is, magának az Isten-
nek a szerepébe lép úgy, amint azt Sir Woolley állapította meg. 
(Sir Woolley, Leonard: ÚR in Chaldea. Wiesbaden, 1957) „A 

Sumirok legfontosabb vallási ünnepei a növények, állatok és em-
beri lények megtermékenyítésének biztosításával kapcsolatos 
megemlékezések voltak. Ezekben az ünnepi szertartásokban a 
földi uralkodó ’ISTEN KÉPÉBEN’ jelent meg és EA követésében – 
a nevét is viselte”. Ez volt természetesen az „égből vett uralkodó 
hatalom” bizonyítéka és másrészt az „uralkodói kötelességtu-
dat” (amely tulajdonságot mai vezetőink nélkülöznek) megnyil-
vánulása is. 

Így találjuk meg Babilonban is Én-Ki (ő az anyagi világ meg-
testesítője és minden tudás egyesítője) emberformájú ábrázolását, 
ahol a még mindig kozmologikus szemléletű „rendszerváltás” 
már „E-A” (a tudás temploma) nevet ad neki, és nevét így írja az 
ékiratban. 

 
 Az itt bemutatott Babiloni pecséthengeren láthatjuk őt. Szent 

állatán – az Oroszlánon - van trónusa, amin ül és az oroszlánnak 
a testére van írva urának neve, a „négy ék” = „E-A”, a minden 
Tudás Atyja, aki az előtte álló földi királynak adja át az 
„uralkodásra felhatalmazó jelképeket”, amely az „ÉGI TÖR-
VÉNY” megtartására kötelez – és jelzi, hogy az égi uralom ismét 
a Földre küldetett le. Ez a karizma. Vagyis Isten az egyetlen ural-
kodó, az ő földi elhívottja által. A pecséthengeren nyolc bolygót 
számolhatunk. Kilencedik a Hold és két Nap, tehát összesen ti-
zenegy. E-A mellett ott van az elfáradó Fényt magasba emelő 
hatalmas „Fény-Madár, a Tur-UI-Lu. Talán azt is jelentheti sumir 
nyelven: A Tur nemzetség Fénye.” 

Nagyon érdekes, további sumir-mahgar földről való eredet 
bizonyítékot mutatnak az Ister-Gami Páros Oroszlánok mind-
egyikének testén lévő „négy ékek” – amelyekről most már tudjuk, 
hogy „az égi tudásba beavatott földi uralkodó hatalom isteni 
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átlényegülését, égi tudással való rendelkezését és benne a Tudás 
Atyjának – E-A-nak – állandó jelenlétét és közreműködését jel-
képezik.” 

De ha jól megvizsgáljuk egyenként ezeket az ékeket, láthat-
juk, hogy mindegyiknek „hármas halom” formája van. Itt tehát 
újabb „rejteki” ábrázoláshoz értünk. A „hármas halom” egy ősré-
gi sumir-mahgar képjel, amit megtalálunk a rendszerezett írásbe-
liség előtti időkben is. Az ékírás tudományába be lett sorolva 
„MÁD” vagy „KUR” értékkel. Mindkettő jelentése: „ország, ha-
za”. (A „kur” sokszor „hegyet” vagy „hegyes országot” is jelent.) 

Egy hármas halom – egy országot jelent… Négy hármas ha-
lom pedig négy országot. 

Az Ister-Gami Páros Oroszlánok testén lévő négy hármas 
halom – azt a négy országot jelenti, amelyet a KÁLDEÁTÓL –
ISTERGAMIG tartó hosszú vándorúton a sumir–mahgar nép 
alapított addig, míg ezt az Ister-Gami szentély oroszlánjainak a 

testén megörökíthette. Az Ister-Gami oroszlánról felvett eredeti 
fénykép alapján nagyszerűen megállapítható a négy ék „hármas 
halom” formája. 

Ezzel a „négy ék” jelentését üzenetét remélem sikerült vala-
mennyire megismertetni kedves Honfitársaimmal, és ez alapján 
már könnyen megérthetjük, hogy „rossz akaratú vendégek-
nek” (akik jobbára befogadott idegenek) miért hagyták tönkre-
menni ezeket a világon egyedülálló – az Isteni Világot a Födi 
Világra áthozó – ISTENI REMEKMŰVEKET. 

(Prof. Badiny Jós Feri bácsi munkája elég nagyfokú csillagá-
szati ismereteket igényel, ezért ahol lehetet közember számára is 
érthető formában próbáltam a cikkeket megírni.) 

 
(folytatjuk) 
 

 FODOR ANTAL 

Mennyit ér egy 
emberélet 

(A történet szereplője kitalált személy.) 
 
A felkelő tavaszi nap fénye átosont a 

vénséges eperfa lombjai között. Átsuhanva 
az udvaron, beleütközött a kis ház üvegab-
lakába, azon áttörve, fénnyel borította be a 
gerendás, alacsony szobát. 

Imre bácsi az ágy szélén üldögélt, és 
hunyorogva nézett bele a csillogó fénybe, 
majd a feje felett a falra akasztott régimódi, 
kakukkos órára pillantott. Öt óra volt. 

Felkelt az ágyról, és csoszogva a szúette 
szekrényhez ballagott. Ezt a szekrényt ak-
kor vették, amikor Juliska nénivel egybe-
keltek, van ennek már többmint ötven éve. 
Hat éve már párja kint nyugszik a csendes 
temetőben, azóta éldegél egyedül, magára 
hagyottan. 

Egyetlen társa, akihez szólni tud, a 
hűséges Sajó kutyája, de már ő is megöre-
gedett, akár a gazdája. Amíg bírta erővel, 
tavasztól késő őszig serényen dolgozgatott 
a ház végében lévő kertjében, ahol megter-
mett a zöldségféle, burgonya, volt pár tőke 
szőlője, cseresznye és almafája. Amennyi 
néki kellett, azt a kert megadta. A baromfi-
udvarban mindég kapirgált öt-hat tyúkocs-
ka, akik ellátták tojással. 

Igényeit a nyugdíjához igazította, a 
boltba ritkán járt, egy kenyér három napig 
is elég volt. Pénzecskéjéből minden hónap-
ban félretett, gondolva a temetésére, hogy 
ne úgy ássák el, mint egy kóbor kutyát, 
akinek se ura, se gazdája. 

Csak azok a hosszú téli esték, azok 
voltak keservesek. Néha bekapcsolta öreg 
tévéjét, de ritkán volt olyan műsor, ami 
felkeltette volna érdeklődését. A hírek sem 
nagyon érdekelték. Mindig csak háborúk-
ról, erőszakról, rablásokról, csalásokról 
szóltak. Melyik politikus mit mondott, 
hogyan cáfolta a másik, melyik színész 
vagy színésznő mikor, hogyan, kivel… hol 
nyaraltak a gazdagok, hány milliós villa 
épült a tengerparton, a magyar lányok 
pucér feneke hogyan bűvölte el a nyugati 
úriembereket. Győzike ordítozása egyene-
sen irritálta. Így hát inkább kikapcsolta a 
tévét és csendben üldögélt a huszonötös 
égő bágyadt fénye mellett. 

Az ágya felett fakó keretbe foglalva 
töviskoszorúval megkoronázott Krisztus-
kép volt látható. A megváltó fájdalmas, 
szomorú szemmel nézett le az ágy szélén 
üldögélő öregemberre. 

Kivette a szekrényből a jobbik ruháját, 
tiszta ingjét, és öltözködni kezdett. Egy 
műanyag szatyorba rakta személyigazolvá-
nyát, a körzeti orvostól kapott beutaló pa-
pírjait, akkurátusan összeszedett régi lele-
teit. Még egyszer szétnézett a szobában, 
majd kilépett az ajtón, amit gondosan be-
zárt maga után. 

Sajó kutya a küszöbnél üldögélt, a me-
lengető napsütésben kíváncsian nézett fel a 
gazdájára. 

– Te most maradsz! A gazdi a városba 
megy. Jól vigyázz a házra! – szólt a kutyához. 

Kiballagott az utcaajtón, bezárta, majd 
a kulcsot belső zsebébe tette. 

– Messze-e Imre bátyám? – kérdezte a 
szomszéd, aki a vízelvezető árok szélét 
gereblyézte. 

– Megyek a városba, az SZTK-ba, az 
esedékes vérvételre. 

– Hogy-hogy? – csodálkozott a szom-
széd – Én úgy tudom, hogy a körzeti dok-
tornőnk itt helyben végzi el a vérvételt. 

– Hát eddig így volt, de valami nagy-
okos kitalálta, hogy ezentúl nem lehet hely-
ben végezni, csak a központban. Így hát 
kénytelen vagyok beballagni a városba. No 
Isten veled, mert még lekésem a buszt. 

Lassan elindult, a megálló nem volt 
messze, de fájós lábába száz méter után 
beleállt a görcs, meg kellett állni pihentetni. 

A busz pontosan érkezett. Nyögve 
próbált felkapaszkodni. A fiatal vezető 
kilépve a fülkéjéből felsegítette. Az utasok 
közönyös arccal bámultak ki az ablakon. A 
sofőr az egyik üléshez vezette. 

– Add csak át a helyed! – szólt az ülé-
sen terpeszkedő siheder legénykéhez, aki 
kelletlenül tápászkodott fel. 

Az utazás csak harminc percig tartott a 
központi pályaudvarig. A sofőr segítő 
szándékkal megmutatta, melyik buszra 
szálljon fel, amely elviszi az SZTK-ig. A 
harmadik megállónál leszállt a járműről, 
ott magasodott előtte az intézet impozáns 
épülete. Azonban még át kellett kelni a 
forgalmas úttesten. Lámpa biztosította a 
gyalogosok átkelését. Amikor zöldet jelzett, 
elindult a túlsó járdasziget felé. Ám a sza-
bad jelzés idejét nem Imre bácsi fájós lábá-
hoz állították be. Még az úttesten ballagott, 
mikor a lámpa pirosra váltott. A zöld jel-
zést kapott kocsik megindultak. Az első 
csikorgó fékekkel állt meg mellette, a veze-
tője, egy harmincas fiatalember, kihajolt az 
ablakon és felé kiáltotta: 

– Hé öreg! Ne úgy másszon itt a zebrán, 
mint egy beteg csiga. Ha nem tud sietni, 
maradjon otthon a fenekén. Ne tartsa fel a 
forgalmat! 

Imre bácsi megsemmisülten hajtotta le 
a fejét, és ahogy a fájós lába engedte, gyor-
sabb tempóra váltott. 

Ezt megúsztam, gondolta magában, 
miközben lihegve dőlt az intézet falához. A 
mellette elsiető emberek, kik közönyösen, 
kik szánakozva néztek az öregre. Talán az 
édesapjuk jutott eszükbe. 

Kezével a falhoz támaszkodva botor-
kált fel a lépcsőn. Az előcsarnok közepén 
egy kerek üvegépítményben volt az eligazí-
tó. Minden ablak előtt hosszú sorok kí-
gyóztak. Imre bácsi is beállt az egyik sorba. 
Húsz perc araszolás után ért az ablakhoz. 

– Kérem a beutalót és a TAJ-kártyát. – 
szólt ki a hölgy. 

– Tessék kérem, itt van minden. 
– Rendben. Most kapni fog egy határ-

időt, akkor kell visszajönni, mégpedig két 
nap múlva délután egy órára. 

– Nem lesz az jó kérem szépen, nekem 
egyszer is sok volt idáig elvergődni, nem 
hogy két nap múlva újra jöjjek! 

– Nagyon sajnálom, de itt ez a rend… 
de várjon csak egy kicsit! Megpróbálok 
valamit. – Az eligazító hölgy hosszasan 
telefonált valahová, majd Imre bácsihoz 
fordult. – Minden rendben van, fáradjon a 
laborhoz bácsikám, majd szólítani fogják. 

Imre bácsi elképedve nézte a labor előtt 
várakozó emberek sokaságát. Atyavilág, 
úgy látszik, itt van a fél város. No, innen 
sem szabadulok meg egyhamar. Helyet 
szorítottak neki az egyik pad szélén. Nyög-
ve ült le, a tompán lüktető fájós lábát ki-
nyújtotta. 

A várakozók egy része fásultan üldö-
gélt maga elé meredve, mások idegesen 
sétáltak fel s alá, hogy megrövidítsék a 
várakozás hosszú perceit. 

Imre bácsi fejében kavarogtak a gondo-
latok. Vajon kinek jó ez, hogy összecsődítik 
az embereket, akik arra kényszerülnek, 
hogy hosszú órákat várakozzanak. 

Mennyivel emberségesebb volt, amikor 
helyben elintézték a vérvételt, hiszen szük-
ség esetén az aranyos körzeti doktornő a 
lakásán kereste fel. Levette a vért, eljuttatta 
a laborba, az eredmény az ő kezébe jutott 
vissza, és ennek alapján meg tudta határoz-
ni a további teendőket. Kinek fűződött 
érdeke ahhoz, hogy ezt a humánus eljárást, 
ami csakis a betegek érdekét szolgálta, 
megszüntesse? Talán anyagi érdekek moti-
válták? Vagy valami más? Az bizonyos, 
hogy ennek az intézkedésnek a hozzá ha-
sonló betegek lettek a vesztesei. 

 
(folytatjuk) 

VARGA JÁNOS 



2006. június 30. 9. oldal 

OLVASÓI LEVELEK 

Harmadszorra! 
Ha jól emlékszem, már harmadszor írok 

ebben az ügyben. Még nem untam bele. 
Nemsokára elkészül a körforgalom, 

átadják az összekötő utat is. Mi mostoha-
gyerekek vagyunk. Rossz helyen lakunk, a 
körforgalomtól a vasútig. 

Szegedtől a vasúti átjáróig lenyírták a 
füvet, a templomtól a zsilipig szintén le-
nyírták a füvet. Ahol még árok van a Do-
rozsmai úton, ott már körülbelül hatvan 
centiméteres fű van az árokparton. Ha a 
postást nézem, az a dorozsmai posta alkal-
mazottja. Kihez tartozunk mi tulajdonkép-
pen? Érint ez körülbelül tizenöt-húsz házat 
a páratlan oldalon. Ha kiraknánk egypár 
köbméter sódert, akkor közterület, és lehet 
büntetni. Ilyenkor kinek a területe? 

Írtam már, hogy a körforgalom kiépíté-
se közben az árokba dobálták a földet a 
Dorozsmai úton és a Szilva utca végén is. A 
víz azóta sem folyik le, pedig állandóan a 
belvíz meg az árvíz fenyeget bennünket. 
Amikor szavazni kell, akkor tudják hol 
lakunk, tovább senki sem törődik velünk? 
Kedves képviselő urak! Úgy látom, hogy a 
közhasznú munkások sem szakadnak bele 
a napi munkájukba. Ráérnek a Postánál, 
meg a cigarettaárusnál, meg a fagyisnál 
ácsorogni. Nincs hosszúnyelű lapátunk, 
hogy a sarat kiszedjük az árokból. 

Ha még most sem akad valaki, aki in-
tézkedjen, akkor legközelebb a tévének és 
az újságnak küldöm el a levelemet. 

Csak azért írom meg, ne mondják, hogy 
nem is tudtak róla. 

Tisztelettel, 
FRANKNÉ  

Negyedszerre! 
Negyedszer írom önöknek ezt a levelet. 
Hol van az a polgármester, hogy a Vad-

liba utcában megnézné, hogy mi van az 
árokban?! Mivel ide parkolnak, több a sze-
mét, nem győzöm mások után kitakarítani. 
Szeretném jelenteni, hogy a parkolást szün-
tessék meg. Az árok tele van kolbásszal, 
szalámival és még sorolhatnám. 

Hol a gazda, ha a kutyáját kiengedi az 
utcára?! A megállóban is sok a kóbor kutya. 
Félünk kimenni az utcára. 

A buszmegállónak jó helye van itt, 
miért vannak ennyire fennakadva? 

Hozassanak egy konténert, amibe a 
szemetet beledobálhatnák. 

Köszönettel, 
PERECZ JUDIT 

Döntéseinkről 
Hetek óta – egészen pontosan 2006. 

április 24. óta – a közeljövőben bevezeten-
dő megszorító intézkedésekről harsog az 
összes újság, a rádió, a televízió. Nem volt 
ez mindig így. Akinek az emlékezőképessé-
ge visszanyúlik úgy másfél-két hónap idő-
tartamra, az bátran felidézheti, hogy a kor-
mánypártok, maga a kormány és tenyérből 
etetett szakértőik, médiájuk nagy jólétről, 
soha nem látott fejlődésről, szárnyaló tőzs-
déről, virgonc pannon pumáról zengede-

zett az országgyűlési választások előtt, 
miközben tudvalevően a 2004-ben az EU-
hoz csatlakozott tíz új tagállam között négy 
év alatt éllovasból sikerült leküzdenünk ma-
gunkat az utolsó helyek egyikére. Amennyi-
ben bárki a meglévő problémákról, az előre 
látható következményekről véleményt meré-
szelt megfogalmazni, azt rögtön ribilliókeltő-
nek, „ijesztgetőnek” (kiemelés a miniszterel-
nöktől), zavarkeltőnek bélyegezték. 

A választások utáni irányváltást persze 
felfoghatjuk a kormányoldal csodával hatá-
ros, villámgyors megvilágosodásának is, 
ám nagyobb a valószínűsége, hogy ez nem 
volt más, mint egy sima átverőshow. 

Megszorító intézkedések, nadrágszíjhú-
zás (becenevén kiigazítások, „reformok”). 
Most itt tartunk. A pannon puma hirtelen 
mozgássérült lett. 

Az, hogy ki hogyan szavazott, minden-
kinek magánügye, lelke rajta, de talán né-
hány dolgon érdemes lenne elgondolkodni. 

Minden tiszteletem a nyugdíjasoké, 
végigdolgozták az egész életüket, de vajon 
a régi-új kormánypártokra szavazók való-
ban a recept- és vizitdíjat, a kórházbezárá-
sokat, az ÁFA-emeléssel járó élelmiszer- és 
gyógyszeráremelést akarták? A középkorú-
ak, a gyermekeket nevelők, a bérből és 
fizetésből (sokszor máról holnapra) élők 
tényleg az energiaárak emelésére, a ked-
vezmények megvonására, esetleg az ingat-
lanadóra voksoltak? A vállalkozók – külö-
nösen a kényszervállalkozók – szívrepesve 
várták az adók és a járulékok mielőbbi 
emelését? A tanárok a heti óraszámok eme-
lését, az újabb elbocsátásokat követelnék? 
No, és Önök, tisztelt fiatal barátaim, a vég-
zős középiskolások, egyetemisták, első sza-
vazók és mindazok, akik nem jöttek el sza-
vazni áprilisban? Önök felfogták-e már – 
felfogják-e valaha –, hogy távolmaradásuk-
kal mintegy jóváhagyták az ún. „utólagos 
képzési hozzájárulás” bevezetését? 

Jóemberek! 
Higgyék el, nem lenne ezzel az egésszel 

semmi baj. A baj az, hogy nem mondtak 
igazat, sarkosabban fogalmazva hazudtak. 
Nem erről volt szó, nem erről szólt a mese, 
nem ezt ígérték! 

Végezetül én már csak egyetlen dologra 
lennék kíváncsi. Akad-e olyan szavazópol-
gár, aki a fejlemények után, vállalva véle-
ményét – esetleg éppen ezen újság hasábja-
in – képes lesz elmondani, leírni: 

„Hölgyeim és uraim! A régi-új kor-
mányra szavaztam, de tévedtem. Téved-
tem, és ezért – legalábbis részben – felelős 
vagyok, mert hittem az ígéreteknek, amiből 
nem lesz semmi, félrevezettek, becsaptak, 
már megint becsaptak. Ez egy rossz dönté-
sem volt.” 

Tisztelettel, 
KOSIK DÉNES  

 

Akinek inge 
Jónéhány hónapja már, hogy a Széche-

nyi utca végén lévő buszvégállomásnál új, 
fedett, kulturált várakozót telepítettek. 
Aggódva figyeltem az új felépítmény sor-
sát. Az aggodalmam – sajnos – jogosnak 
bizonyult. A tavasz beálltával a buszfordu-
ló és környéke visítozó, ordítozó, randalíro-
zó, szemétgyűjtőt borogató, ocsmányul 

káromkodó, hangtompító nélküli motoro-
kat bőgető suhancok rendszeres találka-
helyévé vált, ezzel persze kiszorítván a 
buszra várókat. A minap aztán észrevet-
tem, hogy valamelyik idétlen – nem bírván 
művészi hajlamaival – a váró oldalát is 
összefirkálta. Gondolom, a következő logi-
kus lépés már az lesz, hogy ugyanaz az 
idétlen – vagy valamelyik félrészeg haverja 
– be is töri az épület oldalát, netán a tetejét. 

A mindenáron való rongálás láttán 
felvetődik az emberben néhány kérdés. 
Milyen szülők, milyen tanárok nevelték ezt 
az „embert”? Az édesanyja mesélt-e neki 
valaha értékeinkről, hagyományainkról, 
azok megbecsüléséről, megóvásáról? Egy-
általán hallott-e ez az alak gyermekkorában 
egyetlen mesét is, vagy csak a számítógép 
előtt ülve hülyíti magát és környezetét 
mindenféle agresszív, durva játékprogra-
mokkal? Félreértés ne essék, nem vagyok 
számítógép-ellenes, de úgy gondolom, 
hogy amellett van számtalan más szórako-
zási, netán művelődési lehetőség is. (Spe-
ciel nem a diszkóra gondoltam.) Visszatér-
ve a mesére: kíváncsi lennék, hogy ismeri-e 
ez az alak például a ma élő legnagyobb 
mesemondó, Berecz András nevét? Hallot-
ta-e már Törőcsik Mari, Avar István, 
Mácsai Pál – hogy csak néhányat említsek – 
színészek nevét? Olvasott-e egyetlen re-
gényt is például Márai Sándortól, Jókai 
Annától, Szabó Magdától, vagy egy verset 
Wass Alberttől? Tudja-e, hogy a világon 
hány operaházban énekelt már hatalmas 
sikerrel Tokody Ilona (Tápé szülötte), vagy 
Gregor József, vagy Miklósa Erika, Gulyás 
Dénes? Magnézett-e már életében valami 
magvasabb gondolatokat feszegető TV-
műsort, vagy leragadt a Győzike-shownál? 
Végigolvasta-e már figyelmesen a Bánk 
bán című drámából Tiborc panaszát, ami 
ma talán aktuálisabb, mint valaha? 

Szinte ma is hallom apám szavát: - Fi-
am! Majd akkor válsz igazán felnőtté, mi-
kor először megkönnyezed a Himnuszt, 
mert abban a percben fogod tökéletesen 
felfogni, megérteni minden szavát. Úgy 
érzem, hogy akikről én szólok, azok fény-
évnyi távolságra vannak mindettől, és amíg 
az említett írókat, költőket, színészeket, 
énekeseket, műveket az ő fejükben teljes 
homály fedi, addig ott is maradnak. S ma-
rad a ricsaj, a falfirka, a rongálás, az érték-
telen semmi, a NIHIL! 

Kedves szülők, nagyszülők, óvónők, 
tanítók, tanárok és mi mindannyian! Van 
egy rossz hírem. Tenger a munka! 

 
Tisztelettel, 

KOSIK DÉNES 

Álhírek 
George W. Bush 2007-es magyaror-

szági látogatását előkészítendő, a nemzet-
védelmiek az egész ország átmeneti kite-
lepítésével kívánják fokozni az elnök 
biztonságát. 

 
A New England Journal of Medicine 

szerint 10-ből 9 orvos egyetért abban, 
hogy 10-ből 1 orvos idióta. 
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TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 
Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950-9977 

 
 

 

Bódi 
Lajosné 

 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles körű 
áruválasztékkal, folyamatos akciókkal 
várom kedves régi és új vásárlóimat! 

 

Telefon: 06 30 306-5993 
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szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

Homlokzati Hőszigetelés 
1 398 Ft/m2 

 

Színes, vödrös, műgyantás 
vakolat. Az árak az áfát 

tartalmazzák! 2006. június 1-jétől 
a készlet erejéig! 

Oknoplast Kraków csúcs-
minőségű PVC nyílászárók 

Csongrád megyében csak nálunk! 
Tel: 06-30/547-68-54 

06-62/310-946 
 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben SZIGETELÉSRE, 

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉSRE 
KIVITELEZŐKET KERESÜNK! 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Kismamák, nagymamák, figyelem! 
Olasz testformáló fehérneműk kaphatók! 

 

Avon-tanácsadás: 06 30 254 1440 

30 / 4-555-555 

F i g y e l e m !  
Gépjármű vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

Vállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H-P 7-13 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

2006. június 6-án elveszett a 11 hóna-
pos, fehér szuka puli kölyökkutyánk! 
Kérjük a becsületes megtalálót, érte-
sítsen a 30/971-4562-es számon vagy 
a Dinnyés utca 39. alatt! Köszönjük! 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

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.) 

 
2 l Fanta szőlő ........................ 224,- 
1 l Vermuth Bianco................... 599,- 
1 l Sió őszibarack..................... 149,- 
0,5 Soproni ászok üveges.......109,- + ü. 
0,5 Prince sör dobozos .............. 109,- 
3 kg Németh mosópor ............... 499,- 
0,5 Dréher sör dobozos.............. 179,- 
2 l Pepsi Cola ......................... 249,- 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 

Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-16, Szo: 7-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 
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Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 
Barátság u. 22. F/1. 

Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőoltá-
sa, kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 
Hatósági igazolások intézése. Mikrochip beül-

tetés, állatútlevél kiállítás. Rendelés: a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal kiren-

deltségén: H, Sz, Cs: 8-9, K, P: 8-9, 16-17. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 

A Déli-Farm Kft.  
kínálata: 

 
Szarvasmarha tartáshoz takarmányok, tejpótló borjútápszerek, ásványi és vitamin-

kiegészítők, premixek forgalmazása. 
 

CÉGÜNK ÚJ KÍNÁLATA: 
 

Állattartáshoz és tenyésztéshez használatos, valamint állategészségügyi eszközök 
és berendezések forgalmazása többféle haszonállat részére. 

 

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

Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

az exkluzívig! 
Olasz, spanyol, német: 
– burkolóanyagok 
– szaniterek 
– csaptelepek 
– zuhanykabinok 
– fürdőkádak 
– hidromasszázs és wellness 
rendszerek 
– ragasztók 
– fugázók 
– élvédők... 
 
Most a teljes árukészletre 5-10% 

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

Mosaico 2003 Kft. 
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c. 

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menüvel, 

többféle pizzaválasztékkal várjuk ked-
ves vendégeinket! 

Minden vasárnap 
svédasztalos ebéd! 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

Családi és társasházak épületgépészeti 
kivitelezése. Kisebb-nagyobb átalakítá-
sok, anyagbeszerzéssel tervezéssel is. 
Csatornabekötés még a tavalyi áron! 
 

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Olvasószolgálat   Újságunkkal kapcsolatos 
észrevételeit elküldheti e-mailben a 

dn@szelmalomktv.hu címre, vagy elmond-
hatja a 20 451-7987-es mobilszámon.  

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából mielőbb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 

Terasztető, ajtó-, ablakrács, 
garázsajtó, kerítés készítését, 

esőcsatorna felrakását, 
javítását vállalom. 

 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

Még mindig tart 4-et 
fizet, 5-öt kap 

akciónk! Hirdessen! 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 
( 20/9431-444; 62/422-240 

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
alatt kedd és csüt.: 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 

Személy-, teher gk-k, mezőgazdasági 
és munkagépek gumiszerelése, 

javítása, centírozása. 
 

Felnik javítása. 
Gumiabroncsok különböző 

méretben. Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745  
 
 
 
 
• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
 20 9493-408 
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A Speciális Bt. ajánlata 
 

- Iskola– és irodaszerek 
- Díszcsomagolók 
- Nyomtatványok 

Fénymásolás! 
Parkoló- és buszjegy-értékesítés. 

Déli Apró és Délmagyarország kapható! 
Új szolgáltatás: bélyegző készítése 

48 órán belül! 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Gázkészülék szerelés, karbantartás. 
Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 

Vízvezeték-szerelés. 
Javítások, karbantartás. 

Fürdőszoba-felújítást vállalok 
bontástól átadásig. 

 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 06 62 463-681 

Mobil: 06 20 374-6188 
 

 

Kapható a Tárogató c. lap nemzeti szellemű 
írásokkal Vitéz Siklósi Andrásnál!  498-549 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! 

Érd.: Fodor Antalnál a fenti telefonszámokon! 

Matematika korrepetálást, 
felkészítést vállalok általános és 

középiskolások részére. 
 

 20 / 512-6944 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 
május 1-től megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csőtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
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 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍTŐ  ÉS ÉRT ÉK B EC S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hitelező ügynöke 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, 

szombat: egyeztetés alapján 
Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 06 62 / 460-266 

E-mail: vecsine@t-online.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

– Villanyszerelési anyagok 
– Rádió vezérlésű óra 
– Számológép 
– Asztali lámpa, turmix 
– Botmixer 
– Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó, 

hangszóró 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruzaakku-töltő 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, DVD 
– Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 
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KLÍMASZERELÉS! 
 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása hitelügyintézéssel is. 

 

Veres Ferenc 
klíma– és gázkészülék 

szerelő mester 
Mobil: 20/9858-029 20/470-6587 SZIKI SZÖRFHÁZ ÉS A BEACH 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
SZÖRFHÁZ-BÜFÉ 

SZIKSÓS-TÓ –  30 958-6592 
 

Lengőteke 
Csocsó, darts 

Strandfoci 
Strandröplabda 
Büfé, lacikonyha 
Bográcshelyek 

Iskolai, céges és családi rendezvények lebonyolítása 
 

Állandó programok a kikapcsolódásra vágyóknak! 
Várjuk a természetben! 


