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HAVI GONDOLAT 
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben. 

(Albert Camus, 1976) 
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– 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 
– Sport 
 
+ Kézilabda: NB I/B, női dorozsmai csapat 

eredményei 
 
Szeged-Kiskundorozsma KSE – Inárcsi KC: 22-29 
(9-14) 
Dorozsma: Borosné, Vadászy, Gagyi, Asztalos, 
Kurucz, Dobó, Horváth K. 
Csere: Tóth O., Hódi, Deák, Szögi, Patocskai, 
Horváth Z., Kormány. 
Edző: Ördögh József 
 
Túrkeve – Szeged Kiskundorozsma KSE 
Dorozsma: Borosné, Vadászy, Hódi, Asztalos, 
Dobó, Horváth Z., Horváth K. 
Csere: Tóth, Deák, Kormány, Patocskai, Szögi, 
Mezei, Kurucz. 
Edző: Ördögh József 
 
Szeged-Kiskundorozsma KSE – Kispesti AC 
Dorozsma: Tóth O., Deák, Gagyi, Asztalos, Hódi, 
Horváth Z., Horváth K. 
Csere: Borosné, Dobó, Farkas, Patocskai, Kor-
mány, Szögi, Vadászy. 
Edző: Ördögh József 
 
 

+ Kézilabda: NB I/B, férfi dorozsmai csapat 
eredményei 
 
Szeged-Kiskundorozsma – Kiskörös: 37-30 (20-14) 
Szeged-Kiskundorozsma: Kiss O. – Balda, Besse-
nyei, Ördögh, Nagy G., Fejes, Avar 
Csere: Prezenszki, Dr. Szepes, Ignócz, Lele, Feke-
te, Szabó, Major, Czirjak. 
Edző: Giricz Sándor 
 
Makó KC – Szeged-Kiskundorozsma: 30-29 (15-16) 
Szeged-Kiskundorozsma: Prezenszki – Balda, Bes-
senyei, Nagy G., Ördögh, Lele, Avar 
Csere: Kiss O., Dr. Szepes, Major, Veres, Fekete-
Szabó, Tauri. 
Edző: Giricz Sándor. 
 
Szeged-Kiskundorozsma – Hort SE-FTC: 27-31 
(14-14) 
Szeged-Kiskundorozsma: Prezenszki, Balda, Major 
G., Ördögh, Bessenyei, Avar. 
Csere: Kiss, Lele, Vágó, Mendebaba, Tauri, 
Czirják, Fekete-Szabó. 
Edző: Giricz Sándor 
 
 

+ Labdarúgás 
Megye I. osztály, dorozsmai csapat eredmé-

nyei 
 
Gyálarét – Kiskundorozsma: 2-3 (0-2) 
Kiskundorozsma: Farkas – Túri D, Kiss A, Cseh, 
Ottlik, Csonka, Fazekas, Csányi, Géczi, (Mangó), 
Túri B, Kiss Z. (Trenka) 
Edző: Ottlik Sándor 
 
Kiskundorozsma – Mórahalom: 1-0 (0-0) 
Kiskundorozsma: Farkas – Túri D, Ottlik, Csonka, 
Túri B., (Géczi), Fazekas, Kiss Frenka, Cseh, 
Mangó, Csányi. 
Edző: Ottlik Sándor 

 
TAKÁCS JÁNOS 

Választási eredmények 

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat % 

1 Balázsfi Lajos Lászlóné MDF–ESZE 66 3,83 
2 Fábián József SZDSZ–MSZP 668 38,79 
3 Simon Gábor FVSZ-MAGYAR EGYESÜLET 37 2,15 
4 Szabó Mihály MSZDP–Független Civil Fórum 27 1,57 
5 Szilágyi Árpád Levente FIDESZ–Kereszténydemokrata Néppárt 512 29,73 
6 Thurzó Ferenc FÜGGETLEN 412 23,93 

  Jelölt neve 

16. VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYEI 

17. VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYEI 

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat % 

1 dr. Botka László MSZP–SZDSZ 35 882 57,85 
2 Dlusztus Imre FVSZ-MAGYAR EGYESÜLET 2 519 4,06 
3 dr. Oláh János FIDESZ–Kereszténydemokrata Néppárt 23 629 38,09 

Jelölt neve 

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZETÉTELE 
Név Jelölő szervezet(ek) Egyéni vk. (kapott 

szavazatok %) 
Kompenzációs 

lista 
Balogh László FIDESZ–KDNP   i 
Dr. Balogi Dániel FIDESZ–KDNP   i 
Dr. Gyimesi László FIDESZ–KDNP   i 
Haág Zalán István FIDESZ–KDNP   i 
Hüvös László FIDESZ–KDNP   i 
Kohári Nándor FIDESZ–KDNP   i 
Dr. Oláh János FIDESZ–KDNP   i 
Dr. Péter Szilveszter FIDESZ–KDNP   i 
Póda Jenő FIDESZ–KDNP   i 
Farkasné Pocsai Blanka FIDESZ–KDNP 08 (46%)   
Juhász Gyula FIDESZ–KDNP 25 (40%)   
Kalmár Ferenc FIDESZ–KDNP 23 (56%)   
Dr. Szabó László István FIDESZ–KDNP–MDF–ESZE 07 (48%)   
Gila Ferenc MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 24 (47%)   
Hekáné Dr. Szondi Ildikó MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 10 (52%)   
Iványi Aurél MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 09 (53%)   
Katona Gyula MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 13 (49%)   
Kenderesi-Szabó Mihály MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 20 (54%)   
Kónya Gábor MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 19 (54%)   
Lauer István MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 12 (45%)   
Ménesi Imre MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 22 (52%)   
Dr. Pintér Ferenc MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 02 (54%)   
Dr. Révész Mihály MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 05 (56%)   
Dr. Szőke Péter MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 18 (45%)   
Tóth József MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 16 (48%)   
Tóth Károly MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 11 (45%)   
Dr. Solymos László MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–SZDSZ 21 (54%)   
Dr. Szentgyörgyi Pál MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–SZDSZ 01 (41%)   
Apró Juhász János FVSZ-MAGYAR EGYESÜLET   i 
Bakai Csaba MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM–ESZE   i 
Dr. Mécs László MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM–ESZE   i 
Dr. Ványai Éva MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM–ESZE   i 
Bartáné Tóth Mária SZDSZ–MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 15 (57%)   
Fábián József SZDSZ–MSZP 17 (38%)   
Dr. Kenyeres Lajos SZDSZ–MSZP 04 (51%)   
Kormos Tibor SZDSZ–MSZP 06 (50%)   
Nagy Sándor SZDSZ–MSZP 03 (56%)   
Mészáros Attila MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT   i 
Dr. Molnár Gyula MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT   i 
Beck Zoltán MSZDP–Független Civil Fórum   i 
Dr. Csapó Balázs Szegedért Egyesület   i 
Virág András SZDSZ–MSZP 14 (42%)  

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat % 

1 Fehér Attila JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZG. 
MAGYAR FÜGGETLENSÉGI PÁRT 16 0,82 

2 Horváth Róbert MSZDP–Független Civil Fórum 13 0,67 
3 Kovács Lászlóné CENTRUM 19 0,98 
4 Mihálffy Béla Lajos FIDESZ–Kereszténydemokrata Néppárt 894 46,08 
5 Patik Zoltán Tamás MDF–ESZE 56 2,89 
6 Tóth József MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 942 48,56 

Jelölt neve 
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Dorozsmai „Csörög” 
– A Negyvennyolcas utcán a megnövekedett 

és gyors forgalom miatt az Önkormányzattól az 
orvosi rendelőkig terjedő szakaszon balesetveszé-
lyes az átkelés, ezért szükség lenne ezen a helyen 
forgalomlassító táblákra és gyalogátkelőhely 
kialakítására. 

– A Dorozsmai Napló felé jelezték a kispiaci 
árusok, hogy volt, akit kiküldtek a piac zárt terü-
letéről. Tájékozódtunk a témában az illetékes 
szerveknél, és azt a választ kaptuk, hogy a piac 
belterületén az asztalokkal ellátott sorokban a 
piaci rendtartásban engedélyezett őstermelők és 
saját terméküket (zöldség, gyümölcs, élő állat) 
értékesítők tartózkodhatnak. Hús és hentesáru 
ezen piaci körülmények között nem értékesíthe-
tő, valamint tejtermék is csak megfelelő hatósági 
engedélyek mellett árusítható. Az előírt feltéte-
lek megszegésének esetén az árusítás tilos. Je-
lenlegi gyakorlat szerint ezen a területen folyik 
az engedéllyel rendelkezők ruházati termékeinek 
árusítása is. Akik ezekkel az engedélyekkel nem 
rendelkeznek, azok a piac területén kívüli aszta-
lon, földön vagy gépkocsiból értékesítenek. Ese-
tenként a piaci vagy a közterületi felügyelet 
jogosan függeszti fel ezeknek az eladóknak a 
tevékenységét. 

– Az iskolakezdést követően, szeptemberben 
két héten át ellenőrizte a Polgárőrség reggelente 
a közlekedő forgalmat az iskolák területén. A 
baleset-megelőzési célú vizsgálat tapasztalatai 
szerint hiába lett kihelyezve az Orczy Iskola köze-
lébe a gyalogátkelőhelynél a közlekedési lámpa, 
mert sok autós figyelmen kívül hagyja a piros 
jelzést. A gyalogosok közül sem várják ki sokan a 
lámpa zöldre váltását. A KRESZ betartatására 
sűrűbb rendőri ellenőrzés szükségeltetne. 

– A Brassói utcai óvodába járó gyermekek 
szülei jelezték a Polgárőrségnek, hogy a Széksósi 
úton a nagy forgalom miatt nehézkes az átkelés, 
mert itt sincs zebra. A Jerney–Bence utca keresz-
teződésében is szükség lenne zebra felfestésére, 
mert a saroknál beálló autók reggelente a tolatá-
saikkal balesetveszélyes helyzetet teremtenek. 

 
– Polgárőrségi hírek 
A közbiztonság romlott az utóbbi időben 

Dorozsmán. A lakosság jelzései alapján az utóbbi 
két hónapban sok helyre betörtek, gépkocsikat 
törtek fel éjjel és nappal egyaránt. Kirívó esetek 
az alábbiak voltak: 

A Fölszél utcában nappal törtek be, minden 
pénzt és ékszert elvittek. A kár 1 millió forint 
felett van, a szomszédok nem voltak otthon. A 
Balabás utcában szintén nappal törtek be, kész-
pénzt, ékszert loptak. A szomszédok otthon vol-
tak, de nem észleltek semmit. Egy üzlet tulajdo-
nosát a sarokba szorították boltjában, szerencsé-
jére jött egy vevő, így a tervezett rablás meghiú-
sult. Az elkövetők hárman voltak, egy bent, kettő 
kint biztosított. 

Hogyan vegyük elejét a hasonló eseteknek? 
• Legyünk figyelemmel embertársainkra, 

szomszédainkra! 
• Ne engedjük be a házalókat, ha mégis 

bejött, akkor határozottan utasítsuk el. 
• Amennyiben idős ember egyedül van 

otthonában, keltse azt a látszatot, hogy 
többen is vannak a házban! 

• Írjuk fel a házalók és gyanúsan viselkedők 
gépkocsijának rendszámát! 

• Vész esetén hívjuk a Rendőrség 107-es 
telefonszámát! 

• Ha hosszabb időre elmegyünk otthonról, 
kérjük meg szomszédainkat, hogy tartsák 
szemmel házunkat! 

• Udvaron vagy lezáratlan melléképületben 
ne tartsunk jelentősebb értéktárgyakat! 

• Ahol jelentősebb értéket tartanak, sze-
reltessenek fel riasztóberendezést! 

• Ügyeljünk arra, hogy az esetleges kártérí-
tés esetére a biztosító által előírt számú 
és minőségű zárak és nyílászárók legye-
nek felszerelve! 

• Tartsunk házőrző kutyát! 

Spontán emlékezés 
Nyers a cím, de ez történt. 
2006. október 22., vasárnap – hajnali 

negyed ötkor keltem, Pestre mentem a haj-
nali vonattal. Holtfáradtan villamosoztunk 
át a Margit-hídon, a budai rakparton végig 
különféle magyar zászlók voltak kifeszítve. 
Minden békésnek tűnt, ezen a megállapítá-
son túl nem gondoltam a forradalomra. A 
hazaúton átvillant az agyamon, hogy nyolc-
kor akár már ágyban is lehetnék, de még 
vártam. Nem hiába. Csörgött a telefonom, 
még dolgom van. 

A Dóm altemplomában tartott mise után 
este kilenckor úgy gondoltuk, hogy átvisszük 
a még mutatós virágokat a Lelkészségre dí-
szítésnek. Az ajtóban vajdasági társunk – Laci 
– a két szál rózsára nézve azt mondta, vi-
gyünk mécseseket és a rózsákat a Magyar 
Pietához és az ’56-os emlékműhöz. Szinte 
gondolkodás nélkül helyeseltünk, ő zsebéből 
elővette a kokárdáját, kitűzte, és elindultunk. 

Tóbiás Klára alkotása, a Magyar Pieta 
két hete áll a Dóm oldalánál. Eddig még 
nem néztem meg. Mire odaértünk, már égett 
ott mécses, és voltak más virágok is. Megáll-
tunk előtte és imádkoztunk, elénekeltük a 
Szózatot és a Boldogasszony Anyánkat, a 
magyarok ősi himnuszát. Ott ül ez az Anya, 
homlokán a kettős kereszttel, ölében egy 

üres lepellel, kezével mégis tartva valamit – 
tartva minket. És ezt a szobrot nem engedték 
köztérre helyezni! 

Továbbmentünk. Az árkádok alatt meg-
kerestük Bibó István mellszobrát. Tíz éve 
állították a tiszteletére. Az események felidé-
zésekor előjött, hogy akkor, ha háromnál 
többen mentek együtt az utcán, az csoporto-
sulásnak minősült, és közéjük lőhettek. Mi 
ott a szobor előtt hatan voltunk. 

Végül a szárnyaszegett pillangóhoz ér-
tünk. A mécses meggyújtása után elénekel-
tük a Himnuszt, a többi égő mécsest hátrébb 
húztuk, hogy ne kormozza össze a lépcsőt. 
Körbejártuk az emlékművet, ahol olyan em-
berek próbálják röptetni a szabadság pillan-
góját, akik meghaltak a harcokban vagy a 
megtorláskor. 

Tíz óra volt, de már nem voltunk fárad-
tak, visszamentünk a Lelkészségre beszélget-
ni. Mi, anyaországiak hálásak voltunk Laci-
nak, hogy ilyen bensőséges megemlékezést 
tartott nekünk. Azt mondta, másnap megy 
Pestre, kérdezte, ki tart vele – persze senki. 

És egy nappal később a tévét nézve ag-
gódnom kellett az életéért – mert részt vett 
egy hivatalos megemlékezésen. 

 
ZSÓFIA 

A megkoszorúzott kopjafa Dorozsmán. 
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Ötvenhat jellege 
Szent forradalmunk 50. évfordulója al-

kalmat kínál, hogy véleményt mondjak arról 
a csodálatos eseményről, amelyik Magyaror-
szágot ismertté, sőt irigyeltté tette a világ 
népei előtt. 

Szentnek azért nevezhetjük, mert a felke-
lők őszinte felháborodásukban életüket, 
jövőjüket, egzisztenciájukat is kockára tették 
az igazságért önzetlenül. Ez ma elképzelhe-
tetlen. Vagy őrültek, vagy szentek, akik akár 
húszszoros túlerővel is szembe mernek 
szállni több ezer év által igazolt erkölcsi 
normákat követve. Igazság még ma is léte-
zik, de sajnos nemigen van hozzá ember. 
Kufár és alacsony lett a lelkünk. Amikor 56-
ban forradalmat csináltunk, még kevésbé 
voltunk romlottak, haszonlesők, megvásá-
rolhatók. Úgy látom, ezt az erkölcsi romlást 
a kommunizmus hozta ránk. 

Csak egyetlen ötvenhat volt, azt mégis 
többféle tálalásban rakják elénk, ki-ki a maga 
anyagi és egzisztenciális érdekeinek megfele-
lően. Ezek közül én azt az egyet hiszem el, 
amit 21 évesen, a tűzfészek közepén, Budapes-
ten mint résztvevő saját szemeimmel láttam. 

Bizonyos körök kimondják, hogy a dicső 
56 jelentős rést ütött a kommunizmus beton-
falán, de azt már nem hajlandók elismerni, 
hogy akik a „kommunizmus falát” döngetik, 
azok antikommunisták, az ő forradalmunk 
pedig antikommunista jellegű felkelés. Sze-
rintem „maszatolás”, csűrés-csavarás, ami-
kor azt állítják, a nép a kommunista diktatú-
rát csak emberarcúbbá tenni, megreformálni 
akarta, nem pedig megdönteni. Én ennek az 
ellenkezőjét tapasztaltam. Eltekintve egy-két 
haszonélvezőtől, mindenki gyökeres válto-
zást kívánt, vörös elnyomás helyett demok-
ráciát, szovjet megszállás helyett nemzeti 
függetlenséget. 

Közelítsük meg ugyanezt a részt vevő 
„felek” oldaláról is! Tagadhatatlan, hogy a 
barikádnak két oldala volt. Az igaz oldalon 
álltak a felkelők, meg az őket (sajnos csak 
érzelmileg) támogató „szabad világ”. A ha-
zug oldalon pedig a megszálló Vörös Hadse-
reg, és magyar segítőik, a „muszkavezetők”. 
(Ne féljünk az erős kifejezésektől, ha azok 
igazak!) Az oroszok, meg magyar segítőik 
egyaránt kommunisták voltak, ezért az elle-
nük indított háború antikommunista jellegű. 
Az ötvenhattal kapcsolatos ferdítések közül 
ismertebb még a kiváltó okok (előzmények) 
agyonhallgatása is. Ez egyúttal szinte termé-
szetes is, hiszen a mai balosoknak kínos a 
régi balosok rémtetteiről hallani. 

Mivel én nem vagyok balos, elmondha-
tom, hogy a forradalmat a vörös terror miat-
ti fölháborodás és elkeseredés, röviden a 
népharag váltotta ki. A bolsevik vezetők 

népükkel szembefordulva és a szovjet szuro-
nyokra támaszkodva kettős (külső és belső) 
elnyomást hoztak létre: megtörtént a demok-
ratikus pártok szétverése, a vallásüldözés, 
kulákok, kisiparosok és egyéb kisegziszten-
ciák üldözése, a kolhozbaverés, a törvényte-
len koncepciós perek, a sajtó kézi vezérlése, 
elvtársnak elvtárs által való meghurcolása, 
majd rehabilitálása, az egypárt benyomulása 
a munkahelyekre. Nem felejtkezhetünk meg 
Recskről, a gulágokról, az Andrássy út 60-
ról sem. Mindezt a proletárdiktatúra elneve-
zésbe sűríthetjük bele. 

Ha valaki azt akarná, hogy mai ifjúsá-
gunk az igazi ötvenhatot ismerhesse meg, a 
fenti fogalmakat kellene megtanítani szá-
mukra mélyen és alaposan. Ezt a tudását-
adást azonban senki sem akarja, akinek hoz-
zá ereje (pénz, paripa, fegyvere) volna. Emi-
att ma társadalmunk minden rendű és rangú 
kárvallottjai nem tudják ötvenhatot eszköz-
ként fölhasználni az anyagi és erkölcsi iga-
zukért folytatott (reménytelenségében is 
szép) harcukban, amit a haszonélvezők elle-
nében folytatnak. 

Az 50. évfordulón azt remélem, hogy 56 
igazi arcát egyszer majd nemcsak a vérbefoj-
tók, de a felkelők oldaláról is megismerhetjük. 

KÖVÉR KÁROLY 
(Délmagyarország, 2006. 10. 18. szám) 

A MEFESZ 1956. október 20-i gyűlése (az elnökségi 
asztalnál Dr. Perbíró József levezető elnök, Lej-
tényi András és Kiss Tamás a MEFESZ vezetői) 

Szabad érzésekkel emlékezni… 
Ötven évvel ezelőtti eseményekre emlé-

kezünk. Csendben, fejet hajtva méltón, meg-
állni egy pillanatra, és erősen gondolni vala-
kire, valakikre, megtörtént dolgokra, esemé-
nyekre. Őszintén, tiszta fejjel, szeretettel 
szívemben. Én így szeretek emlékezni! 

Nem valamiféle óriás felhajtással, dírrel-
dúrral. Már javában folynak az intézkedések 
a parádéra akkor, amikor az ünneplésre 
készülődők egymás iránt is gyűlölködnek. 
Szívük szerint barátaim Budapesten, a Kos-

suth téren szeretnének megemlékezni – sze-
rintük ez a legméltóbb hely –, hisz ha nem 
az lenne, miért akarna a többség odamenni. 
De csak száz személyt engednek be. (Én 
sosem nyerek a lutrin, úgysem jutnék ezen 
egyszerű kiváltságosak közé.) 

Így hát meggyújtok egy gyertyát a szo-
bámban, ott jogom van tartózkodni, az érzé-
seimet sem zavarja senki, és jól megférek 
saját magammal. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Ellopták a forradalmat 
Szorongásaim október 23-ával kapcsolatban, sajnos, nem voltak alaptalanok. 

„Elloptátok a forradalmat” – üvölt az egyik oldal. „Túszúl ejtettétek a forradalmat!” – 
kontráz a másik. Hogy e kivételes nap e kivételes évfordulójáról az utókor úgy emlékez-
zen majd meg, mint egy hatalmas botránysorozatról, ahol néhány száz tüntető artikulálat-
lan modortalansága képes tönkretenni az emlékezés szent pillanatait, felháborít minden 
jóérzésű embert szerte a világban. 

E skandalum láttán fel is kell, muszáj háborodnunk. Akinek nem csak a szívében, ha-
nem az emlékezetében is él ’56 eseménysorozata, jogosan érezheti úgy, hogy a felelőtlen, 
nagyszájú bajkeverők emberi mivoltukban, méltóságukban sértették meg. A legkevesebb, 
hogy a történtekért felelősöket minél hamarabb elérje a törvény szigorú keze. De ezt a 
gyalázatot semennyi vízágyú, magyarázkodás, apologizálás nem mossa el.                    S. G. 
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Halottak napjára 
Már késő délutánba hajlik, amikor belé-

pek a nagykapun, önkéntelenül lassabbra 
fogom kopogó lépteimet, hangom suttogóra 
vált, s nem értem. Pedig itt csupa olyanokkal 
találkozom ma, akiket nem bánt a hangosko-
dás, lábdobogás és mégis. Nem őket zavarja. 
Az emlékezők azok, akik szomorúsággal 
vegyes rosszalló pillantásokat vetnek rád, 
azokat zavarod, kik nem örökre, nem, Isten 
őrizzen meg, még nem, csak kis időre jönnek 
ide, csak látogatóba. Fátyolként körbevesz 
valami szokatlan érzés, gyomrodban enyhe 
nyomást érzel, nem szabadulsz. Óvatosan 
emelt lábad alatt valaha élt emberek nyug-
szanak, szelídek, indulatosak, érzelgősök, 
öregek, bölcsek és buták, őrültek és szána-
lomra méltók, koldusok és királyfiak egyet-
értésben, békességben, egymás bántása nél-
kül férnek itt el csendes nyugalomban. Az 
ideális Társadalom, az utópisztikus Demok-
rácia földje ez. Ma, de csak ma bolydul fel a 
nyugalom, miért csak ma jönnek el a még 
élők, a szenvedők, a békétlenek ide, a csen-
dességbe, talán, hogy egy kis erőt merítse-
nek a rég elhaltak békéjének kútjából, han-
gos, zavart társadalmuk zaját felváltani csak 

ma, egy kis időre. Virágba borul minden 
szerény hantocska, vagy méltóságteljes sír-
emlék, amely fennen hirdetve adja a világ 
tudtára, mekkora embert is rejt mélye, mely-
nek már semmi, de semmi jelentősége azok 
számára, akik ide jöttek lakni. A sírok egy-
hangú kis utcáiban bolyongsz, igen, talán itt 
kell lefordulni, Istenem, de régen voltam itt, 
nem volt ennyi gaz, akkoriban sűrűbben 
jártunk, nem hagyták ennyire elhanyagolva, 
mi történt, mi történt. Az emberekből kive-
szik a kegyelet, a rohanó világ, a minden-
napok nyűgje elnyomja. Ma, csak ma gyer-
tyát gyújtunk, állunk egy kis darabig, talán 
elmondunk egy rövidke imát, estefelé jö-
vünk, akkor szép itt, a gyertyák fénye visz-
szaverődik minden szál hófehér krizanté-
mon, a ránk roskadó szürkületben minde-
nütt imbolygó árnyak közlekednek, talán 
nem is az élők, hanem a valaha voltak szelle-
mei rendezgetik a sírokat, söprik le óvatos 
kezeikkel a szirmok lehulló pihéit, mint a 
havat a ruháról. Kicsi sír, amerre járok, akár-
ha egy kis vetett ágyacska volna, feldagadt 
párnával, soha nem múló virágözönben. 
Nem kerülhetem ki, ha ki is kerülhetném 

ennek az ismeretlen, de mégis ismerős kicsi 
lánykának a sírját. Kényszert érzek, akármi-
kor erre járok, hogy csak egy pillantást ves-
sek rá, pedig nem és nem akarom. Hátamon 
a bőr libabőrössé válik, torkom összeszorul. 
Miért van, hogy mindig visszafojtott zoko-
gással küzdök, mikor meglátom a földecské-
jébe szúrt kis ajándék plüss-állatokat, mese-
figurákat, valahány év, mindig új, s új játé-
kokat kap ez a kislány, a feledhetetlen szülői 
fájdalommal életben tartva emlékét. A ván-
kos-párna alakú kőbe első és utolsó ákombá-
kom kis írásával van begravírozva a neve: 
BeBe. Lassan elindulok, könnyemtől homá-
lyos szemeim törölgetem, lehajolva én is 
elsöprögetem az elszáradt virágok lehullott 
leveleit sajátjaim sírján. Kicsit állok, míg 
teljesen besötétedik, mikor szétnézve az ég 
csillagait látom szerteszéjjel, az ezernyi gyer-
tya, mint tejút vesz körbe, s a sírok között 
andalgó gyászolókkal a kijárat felé indulok. 
Még egyszer a kislány sírjára vetek egy kó-
sza pillantást, az imbolygó mécsesek fényé-
nél próbálom kilesni, milyen új játékot ka-
pott ma a kis Bebe. 

TÓTH GYÖRGY 

Márai Sándor: Mennyből az angyal (1956) 

MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE  
Az üszkös, fagyos Budapestre.  
Oda, ahol az orosz tankok  
Között hallgatnak a harangok.  
Ahol nem csillog a karácsony.  
Nincsen aranydió a fákon,  
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  
Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
 

Csattogtasd szaporán a szárnyad,  
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.  
Ne beszélj nekik a világról,  
Ahol most gyertyafény világol,  
Meleg házakban terül asztal,  
A pap ékes szóval vigasztal,  
Selyempapír zizeg, ajándék,  
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.  
Csillagszóró villog a fákról:  
Angyal, te beszélj a csodáról. 
 

Mondd el, mert ez világ csodája:  
Egy szegény nép karácsonyfája  
A Csendes Éjben égni kezdett —  
És sokan vetnek most keresztet.  
Földrészek népe nézi, nézi,  
Egyik érti, másik nem érti.  
Fejük csóválják, sok ez, soknak.  
Imádkoznak vagy iszonyodnak,  
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:  
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember előtte:  
A Katona, ki szíven döfte,  
A Farizeus, ki eladta,  
Aki háromszor megtagadta.  
Vele mártott kezet a tálba,  
Harminc ezüstpénzért kínálta  
S amíg gyalázta, verte, szidta:  
Testét ette és vérét itta —  
Most áll és bámul a sok ember,  
De szólni Hozzá senki nem mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,  
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.  
Különös ez a karácsonyfa,  
Ördög hozta, vagy Angyal hozta —  
Kik köntösére kockát vetnek,  
Nem tudják, mit is cselekesznek,  
Csak orrontják, nyínak, gyanítják  
Ennek az éjszakának a titkát,  
Mert ez nagyon furcsa karácsony:  
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról,  
Papok papolnak bátorságról.  
Az államférfi parentálja,  
Megáldja a szentséges pápa.  
És minden rendű népek, rendek  
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.  
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?  
Mért nem várta csendben a végét?  
Miért, hogy meghasadt az égbolt,  
Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.'' 
 

Nem érti ezt az a sok ember,  
Mi áradt itt meg, mint a tenger?  
Miért remegtek világrendek?  
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.  
De most sokan kérdik: mi történt?  
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?  
És kérdik, egyre többen kérdik,  
Hebegve, mert végképp nem értik —  
Ők, akik örökségbe kapták —:  
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 
 

Angyal, vidd meg a hírt az égből,  
Mindig új élet lesz a vérből.  
Találkoztak ők már néhányszor  
- A költő, a szamár, s a pásztor —  
Az alomban, a jászol mellett,  
Ha az Élet elevent ellett,  
A Csodát most is ők vigyázzák,  
Leheletükkel állnak strázsát,  
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,  
Mondd meg nekik, —     mennyből az angyal 
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Az ember két természete 
I. Az iszlám válsága és az örök béke 

A francia Montesquieu államszemléletének talán legfontosabb 
sarokpontja a vallás kiválasztása az államhatalomból. Amíg Európa 
országaiban a vallás átitatta a kormányzatot, fenntartva ezzel egy 
teokratikus berendezkedést, a kereszténység ugyanolyan harcos hit 
volt, mint nagy történelmi ellenfele, az iszlám. A nyugati demokrá-
ciák kialakulásának alapfeltételévé vált a hatalom és a vallás külön-
választása és a három hatalmi (bírói, törvényhozói, végrehajtói) ág 
jól meghatározott, egymástól elkülönített megalapozása. 

Mára a „Nyugat” és a „Kelet” fogalmát nem a hidegháborús 
hatalmi tömbök megkülönböztetésére használjuk, hanem a két 
nagyhatalmi világrend, egyrészt a fejlett, kapitalista civilizációk 
(Észak–Amerika, Közép– és Nyugat–Európa), másrészt az iszlám 
országainak (főleg Afganisztán, Irak, Irán és Palesztina) kulturális, 
vallási és háborús szembenállását értjük alatta. Mindennek a felhal-
mozott szemléletkülönbségnek és érdekkonfliktusnak a forrása 
leginkább a történelmi fejlődések teljesen eltérő útja. 

A globalizációt általában a neoliberális gazdaságmodell szinoni-
májaként kezeljük. Ebben a kapitalista modellben, amelynek gyöke-
rei egészen Adam Smith, Locke és Hume társadalomfilozófiájáig 
nyúlnak vissza, a tőke gátlástalan, szabad áramlása teszi a lokálist 
globálissá. Pedig például Adam Smith nem egy korlátlan piacot 
hirdetett; az a jó polgár, írja, aki minden rendelkezésére álló eszköz-
zel polgártársai egész közösségének jólétét szolgálja. De az a koz-
mopolita befektetői–pénzpiaci modell, amely az „ott lakom, ahol 
nekem jól esik” elv alapján köröz szakadatlanul bolygónkon, önma-
ga alá rendeli a kulturális–szociális érdeket, magyarul a tőkebefek-
tetés szabadsága feloldozza a piacot szociális kötelezettségei alól; a 
’70-es, ’80-as években feltámadt neoliberalizmus, mint tisztán gaz-
dasági filozófia, elsöpri a humanitást és az érdekvezérelt, profitori-
entált döntéseket helyezi előtérbe. Ez nem csak a lakosság elidege-
nedésével, a tradicionális vallások háttérbeszorulásával jár együtt, 
hanem közben az egyes nemzetgazdaságok fejlesztésének egyetlen 
alternatívájává lép elő. A globalizáció azonban nem tisztán egy 
gazdasági modell jelzője, hiszen rengeteg előnyös és hátrányos élet-
viteli vonzatáról sem szabad elfeledkezni. Amellett, hogy az egyén 
nem lehet globális, hiszen egyszerre csak egy helyen tud ott-lenni, 
az információáramlás felgyorsult körülötte. Pillanatok alatt értesül 
ugyanis a világban történő eseményekről. Megszűnik a „helyi” és a 
„messzi” közötti határ: szeptember 11-e, az interkontinentális hor-
dozórakéták technológiája stb. – bármi történjék bárhol is, annak a 
szele minket is megcsap. 

A globalizáció alól így az iszlám sem tudja kivonni magát. Nem 
csak azért, mert nem tud hová elbújni a globalitás elől, hanem azért 
is, mert az iszlám fundamentalista terrorizmus is e nagyméretű 
hadszíntéren csatázik. Hiába akar a globalizmus államegyesítő, 
világméretű nagyhatalom képében tetszelegni, mert lokális szinten 
új különbözőségeket szül. Hiába nem győzi hangsúlyozni az USA, 
hogy háborújukat nem az iszlám, hanem a terrorizmus ellen vívják, 
a két fél világnézeti Bábel-tornya nem hogy földig dőlt össze, ha-
nem fel sem épült. A Nyugat nemzetállamokra oszlik, amelyekben 
vallási tagozódások vannak jelen. A Kelet összetartó ereje a hit: úgy 
tűnik, hogy itt meg maga az iszlám tagozódik országokra. A vallás-
tól való elkülönítés ismeretlen fogalom. Az iszlám országai ezért 
nagyon erős teokratikus hatalmak; politika, kultúra, hit egyszerre; 
nincsenek meg benne azok az emberi és polgári jogok, amelyek 
például az amerikai alkotmányban igen. Fontos, hogy az iszlám 
államokat elkülönítsük a fundamentalista terrormozgalmaktól; az 
előbbiek nem akarják, hogy a nyugati liberalizmus negatív (és meg 
kell mondani, néhány pozitív) hatásai továbbgyűrűzzenek országa-
ikban, és felborítsák a hatalmi–társadalmi struktúrájukat; az utóbbi-
ak – az iszlám terroristák – vallásháborút akarnak vívni. Bin Laden 
szerint Amerika nyíltan hadat üzent maga Allah ellen. Azokat a 
szörnyűségeket, amelyeket az Ő nevében elkövetnek, dzsihádnak, 
vagyis szent háborúnak tekintik. Pedig az iszlám vallás sem harcia-
sabb, mint a kereszténység. Ugyanolyan nagy, ősi világvallás, 
amely nyomorult, szürke életeknek adott méltóságot. Ám vannak 
ennek is olyan periódusai, amikor gyűlölködésre és öldöklésre szít. 
Ma ilyen korban élünk. Pedig nem minden iszlám vallási vezető 
utasítja el oly kategorikusan a Nyugatot. Sokak fejében tudatosult, 
hogy civilizációjuk fejlődéséhez a Nyugat nagyban hozzájárult. Az 
iszlám nem ellensége a Nyugatnak; a szélsőséges, radikális vallásér-
telmezés az, amely azonban nem csak a Nyugatnak, hanem az em-
beriségnek is az ellensége. A terroristák általában mindent kettős 
mércével mérnek; bizonyos mondatokat kiragadnak a Koránból, szó 

szerint értelmezik, más mondatokat elmismásolnak, még másokat 
meg figyelembe sem vesznek. Lewis könyvében jól kiemeli ennek a 
módszernek az öncélú értelmetlenségét. Helyzetük paradox: hitetle-
nek ellen harcolnak, közben ők sem a Könyv szerint élnek, vagyis 
ők is hitetlenekké válnak. A modernitás kudarca pedig csak táptala-
jául szolgál mindennek: szinte az egész muszlim világot zsarnokság 
és szegénység sújtja. Akik Amerikát jelölik meg ilyenkor a sátán 
cimborájának, lehet, hogy csak önmagukról akarják elterelni a fi-
gyelmet. A terrorizmusnak kedvez a kilátástalan szegénység és az 
alulműveltség. A gazdasági fejlődésben, modernizálásban lemaradó 
országokban a tudatlanságot, az elkeseredettséget használják ki 
„toborzó” erőként. Bizonyos kormányok pedig ambivalenciát mu-
tatnak a tekintetben, hogy elítélik, vagy támogatják a terrorizmust. 

Az emberek vagy csoportok (társadalmak, nemzetállamok) kö-
zötti ellenségeskedés, mint a természetes, alapvető berendezkedés a 
priori (vagyis alapértelmezett) nézete korántsem egyértelmű. Miért 
csak az ember háborúzik, az állatok meg miért nem? Ha az ember 
és az állat közötti különbség sarokpontja a tudat, akkor a gondolko-
dás emberi mivolta állhat a háttérben? (A második részben erről 
bővebben lesz szó.) Miért nem képes az emberiség még az egyre 
jobban körvonalazódó globális katasztrófa kilátásának ellenére sem 
együttműködni? „Aki emberiséget mond, csalni akar” – figyelmez-
tet Carl Schmitt; az emberek nem kezelhetők egyetlen nagy alany-
ként. A pluralitás olyannyira jellemzi világunkat, hogy már Kant 
sem volt olyan ostoba, hogy a világbékéről szőtt ábrándjainak fősze-
replőjeként a világállamot nevezze meg. „Mindaz, amit Kant ama 
rövid szövegében elméletileg kifejt, csak látszólag valósult meg, és 
sajnos a tényleges megvalósulás lehetőségei sem láthatók. Igaz, az 
emberek egységesebbek, mint kétszáz évvel ezelőtt, de egységük 
nem a demokrácia eszméjére vonatkozik, amely – természetesen a 
legkülönbözőbb formákban – az egész világon fokozatosan terjesz-
kedik, de nem vonatkozik a tőkés gazdasági rendszerre sem, mely a 
földet egyetlen szerves és szervezett rendszerbe integrálta; ez az 
egységesedés inkább annak az egyenlősítő (egalitárius) szándéknak 
tudható be, mely elméletileg minden személyt és minden államot 
összefog.” – fejti ki Antonino Infranca. Mindenki több világban 
lakik egyszerre, de csak egyhelyütt. Abban a korban, amikor még 
volt tér, amely irányába az emberiség növekedhet, sokkal nagyobb 
összetartó erő leledzett a népekben. Miközben ma már belakjuk a 
Föld adta véges teret, arra is rájöttünk, milyen elképesztően elha-
nyagolható pont vagyunk a kozmoszban. Tömegben élünk, túl sok 
embertől különbözve élünk. Világunk szekularizált, Szophoklész 
Antigonéi vagyunk, akik a felszabadultság következtében hánykó-
dunk a moralitás és legalitás között. De erről a következő részben. 
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Szélmalmunk jövőjéről 
A DorozsMa közéleti lap megszűnése miatt az elmúlt időszak-

ban nem kapott információt Kiskundorozsma lakossága a szélma-
lomnál folyó munkálatokról. Megkerestem Vass József malomgond-
nokot, hogy tájékoztasson bennünket a felújítási munka jelenlegi 
menetéről. 

Vass József elmondása szerint a műemlék-felújító brigád a ter-
vezettnek megfelelően halad a falazat cseréjével. Amikor az elké-
szül és az időjárás is engedi, következhet a külső és belső falfelület 
vakolása és tapasztása. A faszerkezet is felújításra kerül. A vitorlák 
a Kulturális Örökségvédő Hivatal tervei szerint szakszerűen a régi 
formájának megfelelően készül el. A Kincstári Vagyonigazgatóság, 
amely a felelős kivitelező, tájékoztatott, hogy a Nemzeti Kulturális 
Örökségvédő Minisztérium a malom tulajdonjogáról döntött – átru-
házta Szeged városra, de a műemlék átadása a Kincstár részéről 
csak a felújítás után történik meg, mert a város által átutalt 10 millió 
forintos összeg nem fedezi a teljes felújítás költségeit, ezért a hiány-
zó részt a Kincstár pótolja. Várhatóan már az idén a teljes rekonstruk-
ció nem készül el, remélhetőleg tavaszra újra forognak a vitorlák. 

MILITÁR MIKLÓS 
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Dorozsmai „Csörög” 
— Az Alpári Gy. Végénél (az Adél köz felé) 

már évek óta nincs gyalogjárda lerakva. Kérik az 
arra lakók, hogy az illetékesek nézzenek ott kö-
rül. Ott az útépítők a közutat jól elrontották 
(útépítő anyag-lerakat) és egy kis foltozással 
helyben hagyták. Az ott közlekedők remélik, hogy 
nem végleges még ez az állapot. 

— Az Adél köz elején ki van téve a 30 km-es 
zóna tábla, csakhogy a kerékpárosokon kívül senki 
nem tartja be. Tisztelet a kivételnek, ami nem 
nagy szám. Kérdezik az arra lakók, hogy ki ellen-
őrzi ezt. Legalább néha látnának mutatóban egy 
rendőrt arra. Pl. az Ilosvai utcában nyolc útke-
reszteződés van. Iskolások, óvodások, idős embe-
rek sokan közlekednek arra. Szeretnének bizton-
ságban élni, ez vonatkozik Dorozsma minden lako-
sára, mert ez a jelenség mindenhol jelen van. 

 

Röviden 
— Új helyen van a Hulladékudvar. Ezúton 

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladékudvar 
elköltözött. Új helye ugyanabban az utcában, a 
Búza utca felé beljebb, kb. 300 m-re található. 
(Önkormányzat) 

— Fábián József fogadóórája: november 14., 
kedd, 16 óra, helye: Önkormányzati Kirendeltség, 
17.30, helye: Jerney János Általános Iskola. Mo-
bilszáma: 06 30 535-0056. 

Mozis Feri 33 éve 
Tíz évvel a forradalom után új mozigép-

ész foglalta el helyét a kiskundorozsmai 
mozi vetítőfülkéjében. D. F. akit mindenki 
Mozis Feriként ismer Görög Jánostól vette át 
a mozigépészi munkát. Arra kértem emlé-
kezzen vissza egy hétre, hogyan zajlott le 
Kiskundorozsmán egy hete a 60-as években 
egy mozigépésznek. 

Reggel fél ötkor ébredt, bement a mun-
kahelyére, ahol portás volt. Szegeden lakott. 
Munka után gyorsan ebédelt, majd 16 óra 
körül már a kiskundorozsmai mozi épületé-
ben volt. Átnézte a heti filmeket, amiket 
vetíteni kellett, ami 80%-ban szovjet film 
volt. Ezekből hétfő-kedd-szerda este ugyan-
az a film ment, csütörtök szünnap, péntek-
szombat-vasárnap új film. Vasárnap délelőtt 
matiné, délután 3-5-7 órakor vetítés. Ezek a 
vetítések szenes géppel mentek le, ami cent-
rikus, excentrikus, tehát ha a két szén össze-
ért, akkor elsötétült, utána olyan, mint a 
halogén égő, szemonlámpa volt. A vetítőgé-
pek szovjet vetítők voltak, amit itt próbáltak 
ki, mielőtt beüzemelték volna Szegeden. 
Folyt az olaj róluk, napokig tartott, amíg 
letisztították az olajtól. Az egyik gép felrob-
bant itt és a Dugonics moziban, de ezekkel 
kellett vetíteni. 

A kiskundorozsmai moziban a jegykeze-
lő Péter Vincze bácsi és a felesége volt, 
Szabóné Margitka néni árulta az édességet. 
Filmszakadás nagyon ritkán volt, de hogyha 
esetleg a kiváló orosz gép szakítópróba alá 
vette a filmet, akkor Mozis Feri ezt gyorsan 
összerakta, amit a szakmában nem sokan 
tudtak. A rendre is neki kellett felügyelni. 
Az előadások közben belátogatott Kovács 
Sanyi bácsi, a rend őre, aki néha megsuhin-
totta a gumibotját a levegőben, olykor talált-
szüllyedt, majd a csend hangjai, akik a szó-
ból nem értettek. 

1983-84-ben megszűntek Kiskundorozs-
mán a filmvetítések. Feri a Dugonics mozi-
ban folytatta, ahol 1999-ben befejezte mozi-
gépész pályafutását, ami 33 évig tartott. 
Jelenleg biztonsági őr. Augusztus 11-én töl-
tötte be hatvanadik életévét. Kívánsága az, 
hogy legyen Kiskundorozsmán mozi, és 
vetíthessen még egy pár évig. 

A Dorozsmai Napló szerkesztősége azt 
kívánja, hogy Mozis Feri, élj soká erőben, 
egészségben, teljesüljön a kívánságod. 

Isten éltessen a 60. születésnapod alkal-
mából. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Küldjön egy képet! 

Szegedi Kenderfonógyár üdülője, Hévíz. 

Hangosfilm 
Milyen jó, ha vannak barátai az ember-

nek! Egy aznapi szerencsés összefutásnak és 
egy felesleges jegynek köszönhetően eljutot-
tam az Őszi Kulturális Fesztivál egyik kon-
certjére, méghozzá a Cotton Club Singers és 
a Hot Jazz Band műsorára. A fellépők külön-
külön és együtt is játszottak, főleg filmzené-
ket, betétdalokat. 

A Cotton Club Singers minden évben 
fellép a Fesztiválon, de olyan gyorsan elkap-
kodják a jegyeket, hogy eddig nem jutottam 
el. A négyfős együttes bár 1995-ben alakult, 
jelenlegi felállásában 2001 óta létezik. A ta-

gok: Szűcs Gabriella – alt, Kozma Orsolya – 
szoprán, László Boldizsár – tenor, Fehér 
Gábor – basszus. Őket kíséri a Cotton Club 
Band, ahol többen felismerték a szaxofonos 
Kuzbelt Pétert, aki az Esti Showder zeneka-
rának is vezetője. 

A Hot Jazz Band 1985-ben alakult, veze-
tője Bényei Tamás, akinek sajátos – korai 
magyar hangosfilmekre jellemző – énekstílu-
sáról ismeri a legtöbb ember az együttest. 
Ahogy a nevük is jelzi, főleg korai jazz, 
swing és dixieland revival, valamint az 1920-
40-es évek magyar és külföldi slágerei van-

nak a repertoárjukon. Cotton Club Sing-
ersszel közös albumuk, a Hangosfilm, két 
éve készült el – így már érthető a közös kon-
certezés. 

Nem szeretnék zenéről sokat írni, ezt 
tényleg hallgatni kell (meg énekelni és tán-
colni rá). A koncert hangulatára jellemző, 
hogy egy órán keresztül annyira csak a szín-
padot bámultuk, hogy a szünetben döbben-
ten ismertük fel egymást a szomszéd széken 
ülő nagynénémmel! 

 
ZSÓFIA 
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Közérdekű telefonszámok 
 

Autóklub segélyhívószám: 188 □ Dégáz 
ügyfélszolgálat: 06-40-824-825 □ Démász 
ügyfélszolgálati iroda: 06-40-82-22-82 □ 
Vízmű hibabejelentés: 420-155 □ Drog-
ambulancia: 436-353 □ Gyógyszertári 
ügyelet sürgős esetben: 420-131 □ Hiba-
bejelentés: 143 □ MÁV direkt: 06-40-49-
49-49 □ Mentők: 104 □ Okmányiroda 
bevándorlási ügyek: 475-509 □ Okmány-
iroda vállalkozói igazolvány ügyintézé-
se: 564-450 □ Közlekedési ügyek: 564-450 
□ Népesség-nyilvántartás: 475-800 □ Sze-
mélyi igazolvány ügyintézése: 475-509 □ 
Orvosi ügyelet: 474-374 □ Polgármesteri 
hivatal: 564-364 □ Polgárőrség: 1787 □ 
Rendőrkapitányság: 562-400 □ Rendőr-
ség: 107 □ Szepark Kft.: 487-421 □ Tisza 
Volán Közönségkapcsolatok Iroda: 550-
180, 550-181, 550-182 □ Tudakozó: 198 □ 
Tűzoltók: 105 □ Szeged M. J. V. Önkor-
mányzati Városőrség: 06-70-235-0512 

A virágok világában 
A szőregi Kocsis Flóra a legnagyobb és 

legrégibb a rózsatermesztési körzetben, a 
Tisza-Maros szögben. Kocsis S. Andrást, a 
vállalkozás vezetőjét kérdezem: 

– Mióta foglalkozik virágokkal: rózsákkal és 
egyéb kultúrnövényekkel? 

– Huszonöt éve termesztünk rózsatövet, és 
az utóbbi öt évben a magunké mellett tíz-
tizenkét kertész rózsatöveit is kínáljuk eladásra. 

– Más virág van-e a kertészetében? 
– Jelentős mennyiségű hagymás virágot 

(tulipán, liliom, jácint, írisz) is értékesítünk 
vágott virágként. 

– Hova szállítanak még hazánkon kívül? 
– Romániába, illetve más külföldi orszá-

gokba szállítjuk a vágott virágot és a csere-
pes dísznövény-választékot. 

– A dísznövényekről bővebben? 
– A dísznövények Szőreg, Szerb u. 17. 

alatt találhatók. Értékesítünk, helyben áru-
lunk szobanövényeket, évelős, egynyári 
virágos növényeket, Petúniát, álló és folyós 
muskátlikat, fuksziát stb. Évente kiállításo-
kat szervezünk Budapesten, Röszkén a nyár 
folyamán. Látogatóink megismerhetik külön-
legességeinket. A Szőregi Rózsafesztivál szin-
tén helyt ad a virágaink megismerésére. A 
fesztivál ideje alatt is megismerheti szobanö-
vényeinket és egynyári cserepes virágainkat. 

Elérhetőségeink: Kocsis Flóra Szőreg Kft. 
6771 Szőreg, Szerb u. 17. Tel: 416-266, Fax 
62/540-103, www.kocsisflorakft.hu, E-mail: 
info@kocsisflorakft.hu 

Várjuk vásárlóinkat, és ne feledjék, nyá-
ron Rózsafesztivál! Figyelje hirdetésünket, és 
jöjjön el Szőregre! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

„Szépen magyarul – szépen emberül” 
(Bachát László) 

Házi könyvtáramból – a mindig – aktuá-
lis könyv akadt kezembe, melyet újra, ismét 
lapozgatni kezdtem. Ha jártamban-
keltemben az utcán, buszon, villamoson… 
durva, trágár szavakat hallok, fülemhez 
kapok, s mintha lelkemnek fájna a szüleim-
től sohasem hallott csúnya beszéd. Édes-
apám szigorú, olykor indulatosnak mondha-
tó ember volt. Tekintete keményen „szólt” 
hozzánk, melynek hatása megtorpanásra 
ösztönzött, ha rosszat cselekedtünk, vagy 
illetlen szavakat ejtettünk ki ajkunkon. Ön-
uralmát művészi erkölccsel tudta kezelni, 
amellyel nekünk gyerekeknek példát muta-
tott. A médiából megdöbbentő ízléstelensé-
geket hallani nap mint nap, a filmekből árad 
a szenny a fiatalok felé is. Az iskolai tanul-
mányok között már régóta nem szerepel az 
erkölcs és illemtan, mely valaha kötelező 

tantárgy volt. Hittanoktatásra, ahol a gyer-
mekek kiskorban elsajátíthatnák az erkölcsi 
normák alapjait, a fiatalok igen kis százaléka 
jár. 

A kezemben tartott könyvben Illyés 
Gyula tollából többek között a következőket 
olvastam: „Az írás és a beszéd módja min-
denkit leleplez. Nyelvi magatartásunkban 
benne van embertársaink megbecsülése, 
illetve lenézése, benne van közös ügyeink 
szeretete és nem szeretete.” Nagy László, a 
költő, halála előtt mondta: „Bánnom a szóval 
odaadás és felelősség.” 

A könyvet javaslom elolvasásra a fiata-
loknak, hasznos tanulmány lehetne bármely 
korosztály számára, és szerényen ajánlanám 
az emberiséget szolgáló(!) vezetőknek. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Természetesen – Anyatejjel 
Az anyatej természetes mindig megújuló 

erőforrás. 
Magyarországon 1993 óta ünnepeljük 

meg ezt a napot országos és helyi rendezvé-
nyeken a védőnők szervezésében. 

2006. szeptember 1-jén délután négy 
órakor a kiskundorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Házban az anyatejes világnap 
tiszteletére gyűltünk össze. Ezen a szép, 
kellemes, meleg, későnyári délután sorra 
érkeztek az érdeklődők a rendezvényünkre. 
Vendégkönyvünkben hatvannégy anyuka 
aláírása szerepelt, mely névsort a program 
végi tombolasorsolásnál ismét elővettük. Az 
anyukák mellett megjelentek a kisebb-
nagyobb testvérek, apukák, nagymamák. A 
rendezvényt a meghívott vendégeink elő-

adásai tették színvonalasabbá. Egy szál vi-
rággal megjutalmaztuk azokat az édesanyá-
kat, akik saját csecsemőjük táplálása mellett 
nem kímélve idejüket és fáradságukat, más 
rászoruló csecsemők részére is biztosítottak 
anyatejet. 

Köszönjük szponzorainknak, hogy ter-
mékeikkel és anyagi támogatásaikkal hozzá-
járultak rendezvényünk színvonalasabbá 
tételéhez: 

Alex divat, Bányai cukrászda, Buszesz 
babavíz, Chio Chips, Fábián József képvise-
lő, Hódi féle 100 Ft-os bolt, Panadol Baby, 
Pintérné Bálint Beáta Szélmalom Virágüzlet, 
Sanofi Aventis, Sas Patika, Szélmalom Ven-
déglő, Tóth József képviselő 

VÉDŐNŐK 

Álmaink homokvárai… 
Olvasom a hirdetőújságot, s azt tapaszta-

lom, hogy kimagaslóan sok kertvárosunk-
ban is az eladásra kínált, négy-öt szobás, 
hallos, nappalis, két családnak is alkalmas 
ház, mind-mind nagy alapterülettel. S hogy 
mi lehet a „jelenség” oka, elgondolkodtató. 
Hiszen a „rémhír” (?), hogy ingatlanadót is 
kell majd fizetni, még nem gyűrűzött be 
pénztárcát illetően a háztartásokba. Az vi-
szont már tény, hogy csökkennek a bérek, az 
életszínvonal, s emelkednek a szolgáltatások 
díjai. Lehet, hogy ez „előre látás” a bizonyta-
lan jövőbe? 

Annak idején többnyire kölcsönökkel – 
szociálpolitikai kedvezmény igénybevétele, 
biztos munkahely – leutánozva a külföldi 
példát, épültek fel ezek a tetőtér-beépítéses 
házak. Az anyagi jólétről árulkodó csábító 
családi idill a fotókon, vagy aki láthatta kül-
földi utazásai során saját szemeivel – a kerti 
hintákon ringatózó gyermekek, nagymamák 
vidám arcát, a grillpartis, úszómedencés 
összejöveteleket – álmaik homokvárait épí-
tették fel itthon, melyek számukra, mára 
már csak elképzelt halott vágyálmokká vál-
tak (a kiváltságosokat leszámítva). 

Aki dolgozik, az nem ér rá, akinek nincs 
munkája, annak pénze sincs az ilyen jelenle-
gi helyzetben fényűzéseknek számító eszkö-
zökre, partikra. Igen sokan vannak, akik 

felépítették, megteremtették a gyerekeiknek 
is az otthont – majd jól megférünk mindany-
nyian együtt! Ellenben ők, mint a riadt ma-
darak repülnek ki mielőbb a kertvárosi nagy 
ház tetőtéri manzárdszobáiból. A tágas ké-
nyelemből egy kis albérleti szobába különül-
nek inkább, a kereskedelmi érdekeknek is 
alávetve magukat: két háztartás, két hűtő, 
két mosógép, s folytathatnám, minden kü-
lön. Talán össze kellene fogni, ehelyett a 
magánéletünkben is inkább az ellenkezője 
jellemző (tisztelet a kivételnek)? A nagy 
házakban maradó idősödő szülőknek meg-
oldás az egy helyiségbe való összehúzódás, 
a fűtéssel is spórolni kell! 

Hát ezért… Cikázik a kérdés, mely az 
értelmetlenségben, a hiábavalóságban bo-
lyong a családi ház egy, vagy nem ritkán két 
fürdőszobájában, nappaliban, manzárdszo-
bákban, a pince hobbiszobájában árválkodó 
ping-pong asztalon még egyet utoljára pat-
togva. A lakatlanság sikolya visszhangzik a 
megüresedett szobákban és a szeretetnélkü-
li, egymás iránti tolerancia hiányától kifakult 
szívekben. 

Pedig jutna szabad férőhely bőven! 
Nagy a ház, és óriásivá válhat az emberi 

szív. 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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6 hónapra FIX 6,7 %-os 
éves betéti kamat! 
bruttó EBKM: 6,7 % 

 
 
 

A részletekről érdeklődjön  
a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezetnél! 

6791. Szeged, Dorozsmai út 196. 

 

Újra megnyílt a Panoráma Üzletházban az 
 
 

fodrászat, pedikür-manikür, műkörömépítés és szolárium 
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket! 

Cím: Negyvennyolcas u. 16. 
 Vass Angéla Szemenyei Rita 
 női-férfi fodrász kéz-lábápoló, műkörömépítő 
 06 30 207-2400 06 70 945-3258 

OLVASÓI LEVELEK 

A központban lakok, sokan parkolnak 
ide, sok a szemét, sok a pálinkásüveg és sok 
a szalámi. Nem győzök más után összetaka-
rítani. Szüntessék meg valahogy a parkolást 
és a piszkot. Este-reggel a kóbor kutyákat 
etetik, és mivel reggel megyek dolgozni, 
félek a kóbor kutyáktól, amióta a mienk 
megharapott. A húgom kisfia elé is inkább 
kimegyek, ha jön az iskolából. 

Előre is köszönöm. 
Tisztelettel, 

PERECZ JUDIT 
 
A képviselő urakhoz szeretnék szólni. 
A Dorozsmai Napló 2006. 09. 01. számá-

ban olvastam, milyen szépen fejlődik 
Dorozsma és a külső területek a Sziksósfür-
dőig: „új utak, közvilágítás, a bordányi útra 
buszvárók”. Ezek nagyon jók, de én úgy 
tudom, hogy a Kulipintyó csárda Dorozsma 
határa és oda már nem jutott buszváró. Kb. 
négy éve felmérték az önkormányzat dolgo-
zói vagy megbízottjai, hogy a külterületen – 
tanyán élőknek milyen segítségre lenne 
szükségük, például ivóvíz, járható utak, 
vezetékes gázellátás és még sorolhatnám. 
Ennek a felmérésnek az eredményét azóta 
sem érzékeljük. Sok a kisgyermekes család 
és az idős személy a tanyákon – külterüle-
ten, akiknek szükségük lenne a felsorolt 
létfontosságú dolgokra. A legfontosabb az 
ivóvízellátás lenne. 

 
(Név és cím a Szerkesztőségben) 

 
Tisztelt Dorozsmai Napló Szerkesztőség! 
Megkaptam a 2006. szeptember 1-i új-

ságjukat, amelyben közölték a 11. oldalon az 
én írásomat. Köszönet és hála Önöknek ked-

vességükért. Minden 
sorát, betűjét elolvas-
tam, és nagyon érde-
kesnek, vonzónak tar-
tom a lapjukat, mely a 
szeretett szülőfalum-
ra, boldog gyermek-
koromra emlékeztet. 
A dorozsmai tanyavi-
lágban, majd a Zárt 
utca 12. szám alatti 
dorozsmai házunkban 
éltem le 15 éves koro-
mig nehéz, de boldog 
gyermekkoromat. Ki 
ne emlékezne vissza 
gyermekkorára, gyer-
mekkori pajtásaira, 
kedvenc tanítóira, 
Czékus Frici bácsira, Alpár Béla tanítójára, 
meg a többiekre? Arra az időszakra, amikor 
a dorozsmai templom harangtornyában 
húztuk a nagyharang kötelét és a toronyból, 
a magasból szemléltük a környéket. Sajnos 
már kevesen élünk abból a generációból. 
Eljárt felettünk az idő és szétszóródtunk az 
ország különböző vidékein. Én a Tisza mel-
lől a Duna mellé kerültem, de mindig meleg 
szívvel gondolok vissza szülőfalumra. Egyik 
legjobb barátomtól ajándékba kaptam Kis-
kundorozsma történetét. Ő a Törő út 1. szám 
alatt lakott. Sajnos a múlt év őszén vettünk 
tőle végső búcsút, de a családjával azóta is 
tartjuk a kapcsolatok, és évente hazajárunk. 
Az ezévi megírt esemény is egy ilyen alka-
lommal történt, amikor a Sia dűlői iskolát 
kerestük meg, ahol Gémes Vendel tanító 
tanított meg a magyar ABC-re. Egyébként a 
Dorozsma története könyvben a 97. sz. ké-

pen szüreti mulatság, bál van ábrázolva 
1938-ból és baloldalon az első pártában levő 
lány Lakatos Julianna, az én édestestvérem. 
Az ülő lányok sorában a második meg Lő-
rinc Ilona. A többit nem tudtam felismerni. 
A 95. képen Sztriha Kálmán van, aki a falu 
plébánosa volt gyermekkoromban. Az újság-
juk 5. oldalán van egy kép, amely paprika-
hasító asszonyokat ábrázol. Közülük nem 
ismerek fel senkit, de a gyerekek közül sem. 
A kép felett van egy felirat „Küldjön egy 
képet!” Ha nem veszik tolakodásnak, én is 
küldök egy képet, de szeretném később visz-
szakapni, mert a nekem egy gyermekkori 
emlék. Közülük sem élnek már többen. Le-
het, hogy retusálva még használható lesz. 
Néhányukat meg is tudom nevezni. Meg-
jegyzem, hogy a Nagymihály Gáspár tulaj-
donát képező kunsági szövőgyár építésekor 
készült 1942 nyarán. A kép baloldalán Szél 
Ferenc szegedi kőműves az első, Pajtényi 
Sándor a második, Börcsök János a harma-
dik, a sötét inges Révai János, a következő 
Fardas Béla, Ocskó Pista, majd a bekariká-
zott én vagyok. Utána a sötétebb inges Far-
kas Imre, aki a talicskát tolja. A fehéringes 
nevére nem emlékszem. A jobbszélen, aki a 
maltert keveri, a 62 éves Hindenburg Árpád, 
akit tatának becéztünk. Őt a víziborbélynak 
is nevezték, mert a „Putriban” lévő és már 
lebontott szélmalom helyén lakott, és gyak-
ran körülvette a víz a töltésre épített szélma-
lom környékét. A tulajdonost Gazsinak, 
vagy Főnökúrnak neveztük. Szimpatikus 
ember volt. Róla annyit, hogy Kanadába 
költözött, de hazájáról nem emlékszem pon-
tosan, hogy melyik évben, a Budapesti Nem-
zeti Színház építése kezdetén, vagy elején a 
TV-ben hallottam, hogy Nagymihály Gáspár 
250 ezer dollárt adományozott a színház 
építésére. Még róla annyit, hogy egy légiria-
dó alkalmával, amikor a szennyvízaknát 
ürítették, és a szövőnők futottak az óvóhely-
re, (nevét nem írom le) egyik fiatal szövőnő 
a nyitva hagyott aknába esett és a „Főnökúr” 
ment le kimenteni. Ez nem volt semmi! 

Tisztelt Szerkesztőség! Elég sokat szöve-
geltem, de mind igaz, amit írtam, és nem 
„feltűnési viszketegség” miatt írtam, csak 
visszaemlékezésként. Ezzel szeretném meg-
köszönni, hogy az írásomat leközölték. Ha 
tudtam írásommal valamit segíteni, akkor 
meg leszek nyugodva. Tisztelettel és köszö-
nettel, meg szeretettel is. 

 
Dunaszentbenedek, 2006. október 7. 
 

LAKATOS LAJOS 
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CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

UTÁNFUTÓ–TRÉLER KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsma, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerinti nyitva tartással 

és szolid árakkal. 
Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30/855-9956 

Távirányító javítás 
Dorozsma, 48-as u. 51. Tel.: 462-236 

Televíziók, videók stb. távirányítóinak 
javítása, karbantartása. 

Október 6-a u. 43. Tel.: 06 30 473 7667 
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szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 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 7.30-17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

ÁLLATORVOSI RENDELÉS! 
Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

Kis és nagy állatok gyógykezelését, védőoltását, 
ivartalanítását a hét minden napján vállalom. 
Kutyák veszettség elleni védőoltását, számozott 
hivatalos állatorvosi kamarai bélyegzővel 
igazolom. 

Elsősegély nyújtás bármikor. 
Szolgáltatás elvégzése 

rendelőmben (lakásomon) 
vagy háznál. 

Rendelési idő: de. 6-10, du. 3-6. 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 
Javítás után két év garancia! 

 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 
421-122 

 

CS. G. T. 
A BUDMIL termékek hivatalos 

forgalmazója 
 

Szeged, Dorozsmai út 183. 
Tel.: 62/543-766, mobil: 30/9434-470 

 

Táskák, iskolatáskák, övek, 
pénztárcák, játékok. 

 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18, 
szombaton 8-12.30 

T 
Á 
S 
K 
Á 
K 

Vegye igénybe díjmentes 
szolgáltatásunkat! 

Szabad felhasználású 
jelzáloghitelek és lakásvásárlási 

hitelek ügyintézése a hitel 
összeállításától a folyósításig. 

Időt és pénzt spórolunk meg önnek. 
Héjjas Lajosné mobilbankár 

Hívjon: 30/635-2887 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Német és angol új minőségi 
ruhák, háztartási cikkek, 

műszaki áruk szuper 
árakkal, hetente változó 

készlettel. 
 

Nyitva: H-P: 8-15-ig. 
Cím: Szeged, Széchenyi u. 34. 

(a kenyérbolt mellett) 
Tel.: 461-258   Mobil: 06 30 269 1180 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 
 

0,5 l Dobozos Prince sör ............109,- 
0,5 l Dobozos Adambrau ............119,- 
250 g-os Omnia kávé ................440,- 
250 g-os Karaván kávé ..............345,- 
250 g-os Paloma kávé ...............275,- 
Maxx energiaital .....................120,- 
Bomba energiaital ...................219,- 
Orosz pezsgő ..........................339,- 
 

Téli nyitva tartás: 
H-P: 7-18, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

Bél árusítás! 
Nyitvatartási rend megváltozott! 
K-P: 7-15, Szo: 8-12, V-H: zárva! 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 
Barátság u. 22. F/1. 

: 06 30 263-3770 

 
 

 
 

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! 

 

: 06 30 306-5993 

Terasztető, ajtó-, ablakrács, 
garázsajtó, kerítés készítését, 
esőcsatorna felrakását, egyéb 

házkörüli szerelési, javítási munkát 
vállalom. 

 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

NAGY S. 
OPTIKA 

Dorozsmán a COOP ABC-ben 
 

Tel.: 550-688/16 mell., 06 20/919-2508 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-11. 

 

Szolgáltatásaink: 
– computeres szemvizsgálat, szemész 

szakorvossal 
– SZTK-s vények felírása, beváltása 
– bejelentkezés a bolt számain 
– szemüveg készítés rövid határidővel 
– szemüvegjavítás 
– színesfilm kidolgozás, árusítás 
– kontaktlencse ápolószerek 

 

DIGITÁLIS KÉPKIDOLGOZÁS! 

Bababazár 
 

Folyamatosan bővülő őszi-téli új 
árukészlettel várom vásárlóimat. 

 

Új és használt bébi- és gyermekru-
házat nagy választékával várjuk 

Kedves Vásárlóinkat. 
Frottír zoknik: 70 Ft/pár 

Vastag pizsamák: 1 280 Ft 
Polár nadrágok: 1 000 Ft/db 

AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ MÉG BÉBI 
ÉS GYERMEK OVERÁL, HÁLÓZSÁK, 

KÖTÖTT ÉS PAMUT SAPKA. 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Az új tulajdonos: Gáborné Katona Szilvia 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védőoltása, 
kisebb műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 
Hatósági igazolások intézése. Mikrochip 
beültetés, állatútlevél kiállítás. Rendelés: a 

Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal 
kirendeltségén: 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. 

KRIZANTÉM 
 
Mindenszentekre, 
többféle színben 
megrendelhető a 
Széchenyi u. 45. sz. alatt. 
(Pékséggel szemben.) 

 
Tel.: 06 70 332-8196 

Méry Vegyidiszkont 
Adél köz 1. 

 

Választékom bővült! 
Új Dekor kozmetika! Gyöngyök, gyöngyfűzés 

+hozzá kellékek! AVON tanácsadás! 
Filmelőhívás, hajfesték és még sok egyéb. 

Várom régi és új vásárlóimat! (Marika) 

 

 
ANDI DIVAT 

– Praktikus, olcsó áruk 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgalmazásával, 
javításával, bizományos értékesítésével bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő 
infraszauna, gépi aktív masszázs, patyolat, cipőjavítás, 
élezés, ruhajavítás továbbra is működik. 

 
Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, 

Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Zsuzsi Divat őszi ajánlata 
 

Őszi-téli kollekciónk megérkezett. 
 

- férfi selyem ingek 
- pamut és kötött pulóverek 

- női felsők és nadrágok 
extra méretben is 

- bakfis kötött pulcsik, 
kardigánok 

- kötőfonalak 
 

Minden 10 ezer forint feletti vásárlás esetén 
5%-os törzsvásárlói kártyát adunk ajándékba. 

 

Cím: Szeged, Vadliba u. 1. Tel.: 62/461-306 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 
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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. 

 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. 

 
 
 

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. 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

– Villanyszerelési anyagok 
– Háztartási kisgépek 
– Papír porzsák 
– Keringető szivattyú 
– Hangszóró 

 

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK! 
 

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

Mobil: 30 329-0567 

 
 
 
 
 

Mindennemű asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belső lépcsők 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Iskola– és irodaszerek 
Nyomtatványok 

Díszcsomagolók, képeslapok 
 

 
Parkoló- és buszjegy, valamint Déli apró 

és Délmagyarország kapható. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

 
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 Tel: 62/460-306 

Gázkészülék szerelés, 
karbantartás. 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
CSATORNA RÁKÖTÉS 

 

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! 

Magyar ember nem Blikket olvas, 
hanem Tárogatót! 

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 

MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN 
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

ZSITEX MUNKARUHÁZAT! 
 

Kis– és nagy tételben is kiszolgálunk. 
Cégeknek feliratkozást igény szerint vállalunk. 
Fehér köpeny és női nadrág is kapható! 

1800 Ft/db 
 

Nyitva tartás: h-p: 8-17-ig. 
Bejárat a Vadliba utca felől. Csengetni 

tessék! 
Mobil: 20 346-8176, 70 568-8308 

FRISS TEHÉNTEJ KAPHATÓ! 
 

Minden nap, Dorozsmán 
a Téglaverő u. 13. sz. alatt. 

Kérésre házhoz viszem. 
Tel.: 06 70 / 239-3018 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 
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A Panoráma 
Üzletházban! 

 
AJÁNLATAINKBÓL: 

- Összecsukható gyerekágy 9 990,- 
- Porcelán tányérkészlet 3db-os 330,- 
- Írható CD 169,- 
- WC-illatosító szett (4 db) 499,- 
- Domestos lefolyótisztító 489,- 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Sz.: 8-12. 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Hirdetésszervezők: Móra Mihályné: 06 30 469-2694, Tímár Lajos: 06 20 470-6587 (06 20 543-8236) 
és Nyári Imre: 06 20 530-4514 Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Megjelenik 4000 példányban Szerkesztőség címe: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar 
Posta Nyomás: Officina Press Kft. Szeged, Vadász utca 2/B - 2006 Felelős vezető: Kinyik Erika ügyvezető 

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. 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Elromlott a konvektora? 
VERES FERI a doktora! 

 

Gázkészülék szerviz 
VERES FERENC 

gázszerelő mester 
SPLIT klímák szerelése, karbantartása 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított. 

KÍNAI BOLT 
 

Újra BÉBI ruhaneműk árusítása! 
Magyar paplanok érkeztek! 

AVON tanácsadás! 06 30 254 1440 

 
Szeged, Széksósi út 7. 

Tel.: 62/460-008 
Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16 
Szo.: 8-12 

 
 

 

Brikett  3660 / q gipszkarton csavarok 
Lengyel borsó 3700 / q önmetsző csavarok 
Tűzifa 2600 / q reizer csavarok 

  kötőelemek nagy választékban 
 
 Dulux 2,5 l-es színes .............................. 2493,- 
 Dulux 2,5 l-es egyrétegű, színezett ....... 3516,- 
 Dulux matt fehér, 10 l-es ....................... 3192,- 
 Dulux termékcsalád 
 

Továbbá megkezdtük MAPEI-termékek forgalmazását. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építő anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N A  
I NGATLANKÖ ZV ETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HI TELÜGY IN TÉZŐ  

 

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

 

Félfogadás:  
hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-18 

E-mail: vecsine@t-online.hu 
Tel.: 06 30 / 2486-944 

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 


