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Majális Dorozsmán: mulatni jó! 
Már Európához tartozunk, már nem a 

munkát ünnepeljük, hanem az Európai Uni-
ós csatlakozást! Mégis változott valami? Az 
emberek még mindig az együtt evésben-
ivásban lelik örömüket, főleg, ha azt még 
zene is kíséri! És ez így van jól, hiszen kár 
lenne öltönyben feszengeni álkulturális 
programokon, ha jól is érezhetjük magunkat. 

Szerkesztőségünk tagjai is a Művelődési 
Ház udvarán töltötték a május 1-jét a műve-
lődési ház és a Polgárőrség vendégszeretetét 
élvezve. Mintegy kétszáz ember gyűlt össze, 
és nézte-hallgatta pörköltfogyasztás közben 
az eseményhez illő műsort. Az ebéd alatt 
Jakus Gábor szintetizátor segítségével növelte 
étvágyunkat. Az Eszterlánc néptánccsoport 
Vesmás Andrea vezetésével tánccal és népdal-
okkal szórakoztatott minket. Szeptembertől 
új csoport indul a Művelődési Házban, aho-
vá szeretettel várják a gyerekeket. Ugyanitt 
lehetőség van a citerazenekarhoz is csatla-
kozni a zenélni vágyóknak. Csicsó Győző és 
cigányzenekara Deszkről érkezett, akik nem 
ették degeszre magukat, jókedvükben még 
táncra is perdültek a játékok eredményhir-
detéséig. (Egyébként jellemző volt, hogy a 
pörkölt elfogyasztása után mennyien hagy-
ták el rögtön a helyszínt – a szerk.) 

A pörköltfőző verseny zsűrije Fábián 
József önkormányzati képviselő, Pataj Miklós 
festőművész és Vince Mihályné jól főző házi-
asszony volt. Ők a legjobbnak a Vöröske-
resztes klub pörköltjét találták, második 
helyezett az Alkony klub, harmadik a 
Székivirág népdalkör lett. Különdíjban ré-

szesült a Polgárőrség, leveséért a Székivirág 
népdalkör még egy különdíjat is kapott he-
lyezése mellé. 

A vetélkedőt a Székivirág népdalkör 
nyerte, második a Vöröskeresztes klub lett, 
harmadik helyen a Családsegítő Ház vég-
zett. Különdíjat kapott az Alkony klub. 

Köszönjük Révész Ferenc Andrásnénak, 
hogy megszervezte ezt a mulatságot! 

 
ZSÓFIA 

HAVI GONDOLAT 
Az igazság és szabadság ragyogása eleinte talán 
elkábítja és megtéveszti a szolgaság házában 
félig megvakult nemzeteket. De csak hadd szok-
tassák szemüket a fényhez - hamarosan elviselik. 
...számos politikus magától értetődő javaslatként 
hangoztatja: a nép csak akkor legyen szabad, ha 
már élni tud szabadságával. E magvas megállapí-
tás méltó az anekdotabeli bolondhoz, aki tudvale-
vőleg elhatározta: csak akkor megy vízbe, ha már 
megtanult úszni.                 (Thomas B. Macaulay) 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
– Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
– A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Közérdekű 

Röviden 
— Második alkalommal rendeztek Szegedi 

Egészségügyi Kerekasztalt május 17-én. A megye-
házán rendezett szegedi egészségügyi tanácsko-
záson ott volt többek közt Cser Ágnes, az Egész-
ségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Mikó 
Tivadar, a szegedi Orvoscentrum elnöke, Oláh 
János, a Fidesz szegedi frakcióvezetője, Tálosi 
László, a rendelőintézet főigazgatója, Magyar 
Anna, a megyei önkormányzat és Ványai Éva, a 
szegedi közgyűlés egészségügyi bizottságának 
elnöke, illetve számos civil érdeklődő is. 

A megjelentek változatlanul tartják azt az 
álláspontjukat, hogy a helyi egészségügy privati-
zációja csak szűk csoport érdekét szolgálja. Beve-
zetőjében Oláh János hangot adott azon aggályá-
nak, hogy az Orvoscentrum gazdasági társasággá 
alakul, s miután átveszi a szegedi egészségügyet, 
privatizálják azt. Nem értette, mi másért érné 
meg a forráshiányos Orvoscentrumnak az eladóso-
dott városi rendelőintézetet és kórházat átvenni. 
Ványai Éva azt mondta: a pályázatban, amelyet 
egyébként titkosítottak, benne foglaltatik a biz-
tosíték arra, hogy harmadik félnek nem adhatók 
tovább az önkormányzat egészségügyi intézmé-
nyei. 

Cser Ágnes elmondta, a pályázati kiírást meg-
támadják a bíróságon, mert azt titkosították, és 
büntetőfeljelentést tesznek a szegedi egészség-
ügyi vagyon elherdálása miatt. Szerinte a rende-
lőintézet épületét az egymilliárdos felújítás után 
jóval árán alul becsülték fel a közelmúltban, a 
működtetés átadása csak a multinacionális tőke 
profitérdekeit szolgálja. Arra is kitért, hogy 
„megfúrják" a Biopolisz-projektet, és nem enge-
dik kirúgni a szegedi egészségügyi dolgozókat. 
Ványai Éva viszont sajnálná, ha Szegeden nem 
épülne fel az új klinikai tömb, ami a projekt 
része. 

Mikó Tivadar ironikusan megjegyezte: nem a 
karvalytőkét, hanem a közfinanszírozott közszol-
gálati egészségügyet képviseli, az integrációval 
pedig jelentős pénzt spórolhatnak, amit a nehéz 
helyzetben lévő klinika ellátási színvonalának 
fejlesztésre fordítanának. Mindehhez Magyar 
Anna hozzátette: ők nem megszabadulni akarnak 
három kórházuktól és így rombolni az ellátás 
színvonalát. Ezért hat pert is indítottak a minisz-
térium ellen. 

 
— Szeged napját ünnepelte a város május 21-

én és az azt megelőző hétvégén. Ebből az alka-
lomból új díszpolgárt köszöntöttek, a nemzet 
színészét, Király Leventét. A Maty-éri pályán is 
ezen a hétvégén szurkolhattak az odautazók a 
Kajak-kenu Világkupa versenyein. Szeged napját 
május 21-én ünnepeljük – arra is emlékezve, hogy 
a város a török uralom után 1715-ben visszakapta 
szabad királyi városi rangját, majd 1719. május 
21-én III. Károlytól megkapta szabadalomlevelét 
és jelenleg is használt címerét. A városnaphoz a 
rendszerváltozás óta egyre színesebb programsor 
kötődik. 

 
— Ismét kiemelkedően szerepelt a Jerney 

János Általános Iskola két csapata a szegedi Ifjú-
sági Házban megrendezett EU-s vetélkedőn, a 
Szeged Kvízen. Jutalomból a csapat tagjai július 
1-5. közt Strasbourgban tölthetik a szünidejüket. 

200 tanári állás szűnik meg Szegeden 
Részben az átszervezések, részben a 

kötelező óraszámemelés miatt közel két-
száz tanári állás szűnik meg Szegeden. Az 
iskolák jelenleg 130 nyugdíjas tanárt alkal-
maznak, helyettük erejük teljében lévő 
pedagógusokat kellene foglalkoztatniuk. 

 
Solymos László alpolgármester a Dél-

magyarország kérdésére válaszolva elmond-
ta: Szegeden mintegy 200 pedagógusállás 
szűnik meg az átszervezések és a kötelező 
óraszámemelés miatt. Hozzátette azonban, 
jelenleg az iskolák 130 nyugdíjast foglalkoz-
tatnak, helyettük a felsőoktatási intézmé-
nyekből frissen kikerült álláskeresőket lehet-
ne alkalmazni. 

A két dorozsmai általános iskolát sem 

kerüli el a szegedi közgyűlés döntése. Konk-
rét számokról csak a tanév végén, a határo-
zatok kihirdetése után lehet tudni. A Jerney 
János Általános Iskolában az elbocsátások 
mellett több pedagógus státusza részmunka-
időssé válik, és mindkettő iskolában tartani 
fog órákat. Az Orczy István Általános Isko-
lában 3-4 álláshely megszűnéséről beszél-
nek, hozzátéve, hogy ez nem feltétlenül je-
lent ugyanannyi pedagógus-elbocsátást. A 
közgyűlés elé terjesztett tantervfelosztás 
értelmében a következő tanévben az Or-
czyban egy, a Jerneyben két első osztály 
indulna, jövő évben pedig fordítva. Így nem 
csak a kötelező óraszámok, hanem az első 
osztályok létszáma is meg fog emelkedni. 

S. G. 

Áprilisi és májusi 
horgászhírek 

Április 7-én környezetvédelmi napot 
rendezett a Sziksósfürdőn az újjászervező-
dött Szegedi Fürdő Horgászegyesülete. A 
takarítási akció keretében mintegy 80-100 
horgász gyűjtötte a szemetet, rendezte a 
területet. A rendezvény után a résztvevők 
egy jó hangulatú ebédre voltak hivatalosak a 
Sziksósfürdői strandra. 

A telepítések április hóban megtörtén-
tek, mintegy 15 q 2-3 nyaras ponty és 5 q 
kárász került a vízbe. 

Megegyezés született a Naturista Kem-
ping vezetőségével, melynek értelmében 
leválasztásra kerül a naturisták által használt 
vízfelület és az onnan lehalászott halak a 
horgásztóba kerülnek. Az ehhez szükséges 
kerítés már elkészült, a lekerítéssel már csak 
a megfelelő időjárásra kell várni. 

Szintén megegyezett a vezetőség a Surf-
ház üzemeltetőjével, mely szerint a horgá-
szok bejuthatnak a területre és ott a vendé-
gek zavarása nélkül horgászhatnak. 

Május 12-én horgászversenyt rendezett a 
Szikin a Mozgáskorlátozottak Horgászegye-
sülete, melyen 25-30 horgász vett részt. 

Május hónapban jogerőre emelkedett az 
egyesület új alapszabálya, mely alapján az 
egyesület új elnevezése Sziki Környezetvé-
delmi és Horgász Közhasznú Egyesület. 

Májustól folyamatosan kapható napijegy 
2000,- forintos áron a Sziksósfürdő pénztárá-
ban és a dorozsmai Rája horgászboltban. 

Június 16-17-én kerül megrendezésre a 
Sziki Kupa 24 órás pontyfogó verseny, mely-
re 5000,- Ft nevezési díj befizetésével várjuk 
a jelentkezőket. Érdeklődni és nevezni a 
Sziksósfürdő pénztárában lehet. 

Képviselői 
fogadóórák 

Tóth József fogadóórái: 
 
– június 11-én, 17 órakor a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban, 
– június 25-én, 17 órakor a Bölcs utcai 

Családsegítő Házban. 
 
Fábián József fogadóórái: 
 
– június 20-án 16 órakor az önkormány-

zati Kirendeltségen, 
– június 20-án, 17 órakor a Jerney János 

Általános Iskolában. 

Buszfórum 
Június 13-án 17 órára buszfórumot hívunk össze a Művelődési 
Házban, amelynek témája a lakossági bejelentések alapján a busz-
közlekedéssel kapcsolatban felmerült panaszok megtárgyalása. A 
fórumon jelen lesznek Szeged Város Önkormányzata és a Tisza 
Volán ZRt. illetékesei. 

 
FÁBIÁN JÓZSEF 

önkormányzati képviselő 

Hirdetmény 
Városrészünkben településrészi gyűlést 

hívnak össze 2007. június 4-én 18 órára a 
Petőfi Sándor Művelődési Házba. 

A gyűlés célja: jelöltek állítása a részön-
kormányzatba. 

Ajánlást a településrészen lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú 
állampolgár tehet. A jegyző jogosult ellen-
őrizni a megjelentek személyazonosságát és 
lakcímét (lakóhely, tartózkodási hely). Jelölt 
az lesz, akit a gyűlésen megjelentek legalább 
10%-a támogat. A részönkormányzat vezető-
jét és 10 tagját a jelöltek közül a kapott sza-
vazatok sorrendjében a közgyűlés választja 
meg. A településrészi önkormányzat megbí-
zatása a képviselő-testület megbízatásáig 
tart. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KISKUNDOROZSMAI KIRENDELTSÉGE 
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Kis vásznakon a Nagy Vászon mögötti világ 
Egy házaspár képei 

Az épülő körforgalom szomszédságá-
ban, a Petőfi Sándor Művelődési ház falai 
közé egy Dorozsmán élő művészházaspár 
harmóniát csempészett. 

 
Kezdet 

 
A Bartha család 1996-ban költözött a 

Rigómező utcába, ahol egy fiú és egy lány-
gyermeknek mutatnak irányt a felnőtté válás 
buktatói közt. Szerelmük még az iskolás 
évek alatt fogant, a szegedi Tömörkény Ist-
ván Gimnáziumban. Érettségi után tanulmá-
nyaik külön utakra sodorta őket. Bartha 
András a Képzőművészeti Főiskolán tanult 
festő-szobrász szakon, míg párja Papp And-
rea Szegeden maradt, és a JGYTF matemati-
ka-rajz szakán diplomázott. András vissza-
tért oda, ahol a képzőművészet megfertőzte, 
és jelenleg is a Tömörkény művésztanára. 
Andrea a Domaszéki Általános Iskolában 
tanít rajzot és kézműves foglalkozásokat. A 
művelődési ház munkatársa, Máté Mária 
kérte fel a házaspárt állítson ki képeiből az 
épület nagytermében. (A kiállítás címe Har-
mónia, s ha valaki látni, és érezni szeretné 
május 31-ig még megteheti…)   

 
Kiállítás 

 
Hiába, ha a képzőművészet megérint, 

nem tudom elengedni szimbolikus gondol-
kodásomat. Így történt Dorozsmán is. Vi-
szonylag későn, hét óra felé érkeztünk a 
művelődési házba ifj. Szilágyi Árpád bará-
tommal, hogy a – mindkettőnknek kedves – 
művészházaspár tárlatán magunkba szív-
junk valamit a szín és a forma világából. 
Szín és forma, a férfi és a nő ecsetvonásai-
ban. Andrea akvarell festményeiben a víz 
nemcsak az ecset bolyhán cseppenő anyag 
miatt az, ami. Nekem az ősanyag tükrén, 
szűrőjén át villan fel a táj. Élő és eleven, 
mégis mintha az egész világ ezekbe a kere-
tekbe zárt képekben kissé lelassult volna. Élt 

a kő is a patak mellett, épp úgy, ahogy a fa, 
vagy a lány a ház udvarán. Egy-egy megállí-
tott mozdulat. Mert a mindenség mozog. És 
ilyen lehetett a kezdet is, mikor a kör, körré, 
a négyzet négyzetté lényegült. Lassan foszló 
homályban, mint ahogy Isten nézhette meg 
diáit, mikor gondolatának formaterveit vetí-
tette. 

Bartha András képei már az elrendezés 
határozott kijelentései. Legyen. A halas 
csendéletnél például a festő megragadta azt 
az egyetlen közeget és módot, ahogy a víz 
alatti sötétség kopoltyúsai víz nélkül is a 
helyükön vannak. A tájképein is érződik a 
kijelentés:  – ez az én világom! Bátran hasz-
nál pasztellt, vízfestéket, olajat. Keveri őket, 
ahogy keverik odafent is… sőt van egy alko-
tás (juh kicsinyével), vagy inkább kettő, 
amelynek anyagán nem tudtam kiigazodni. 
Persze dilettánsként ez nem meglepő. Árpád 
barátom segített, aki elmondta, hogy András 
kidolgozott egy különleges technikát, mely-
nek titkába nem tudott, vagy inkább nem 
akart beavatni. De ez így van rendjén. A 
kövek sem mondják meg, hogy készülnek, 
mégis valaki azt súgta nekem, hogy mind-
egyikben angyal lakik.  

 
Közösség 

 
És mivel a világ mozog, és mindenki a 

fix pont után kutat – még akkor is, ha nem 
tud róla – amibe belekapaszkodhat, hogy el 
ne dőljön, én is azt teszem. Megpróbálom 
betűkkel lerajzolni, és rájövök mennyivel 
könnyebb dolgom van, mint Bartháéknak és 
a többi képzőművésznek. Már az alcím után 
megértem, hogy nincs mit írni. Leírtam min-
dent.  

Miután a kiállítást megnéztem, este 
meglátogattam a családot. Asztalukhoz 
ülhettem, a szobrászműhely titkait tapogat-
hattam. Meggyúrhattam azt az anyagot, 
amiből a vázlatok készülnek, és kiöntés 
után összegyúrja a meleg kéz, hogy új for-

mát kaphasson. Az esszencia, amit a szob-
rászkéz ural (élet és halál újpercei). És bár a 
festő, szobrász egy-egy részletet tár csak fel 
a mindenségből, mégis, valahol a háttérben 
ott az egyetlen valóság, a lét maga, mely 
mint egy vászon összeköt mindent. Minden 
egy. És ezen a nagy festményen az ember, 
hogyan? Mint az alcím, mint Bartháék ku-
koricasalátája és a Villányi a vendég előtt, 
az első valóság, amit már maga a szó kita-
kar. Közösség. 

 
 
Bartha András készítette Szeged és 

Dorozsma történelmét különlegesen össze-
kötő szobor második másolatát, a kőbárányt. 
Az első Szegeden a Dömötör torony hom-
lokzatán tekinthető meg. Méltó elhelyezése 
még várat magára. 

 
DOBÓ CSABA 

Hová 
építkezhetünk 

Kiskundorozsmán? 
Buta kérdés: mindenki a saját portájá-

ra, de csak úgy, ahogy azt az országos 
építési és helyi közgyűlési rendeletek 
szabályozzák, illetve engedélyezik! 

Hová terjeszkedhet ez a városrész? 
Ez már egy kicsit összetettebb kérdés! 

Ugyanis minden magára adó település-
nek távlati fejlesztési tervei vannak! Lé-
nyeg a terven van, mondta menedzse-
rem, mert akinek nincs terve azt, akinek 
meg van, azt vagy ahhoz közelit fog meg-
valósítani! Hogy milyen tervek készül-
nek, vagy nem készülnek, azt a minden-
kori vezetés dönti el! 

Egyszerűbben! 
Jelenleg Dorozsmán és peremén sok 

használt ingatlan van eladó! 
Az ingatlanok a piaci árakat követik! 

(Drágák.) 
„Új osztás” vagy annak lehetősége a 

nagybani piac körül tervezett. Itt azonban 
a beépítésre szánt telkek magánkézben, 
vállalatok tulajdonában vannak. Ahhoz, 
hogy ezekből ténylegesen beépíthető 
telkek legyenek, először a közműellátást 
kell biztosítani! Ezek az út, víz, gáz, csa-
torna, telekfelosztás. A költségeket pedig 
a jelenlegi tulajdonosoknak kellene visel-
ni! 

Végül ha kialakításra kerülnének 
ezen telkek, a piaci áruk a jelenlegivel 
azonos lenne. 

Tehát fejlesztési terv van, csak való-
színűleg nem járható az útja! 

Lehetséges, hogy más lehetőséget 
kellene tervezni! 

BÉNYI MIHÁLY 
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A dossziéba zárt lélek 

Rengeteg olyan ember él Dorozsmán, aki 
műveltségénél, tehetségénél, érdeklődési 
körénél fogva sokat tehetne a sport, a kultú-
ra, városfejlesztés, közízlés, ifjúságnevelés és 
még számtalan területen fejlődésünkért. 
Mégis, fájdalmasan kevesen vannak, akik 
tevőlegesen, akarattal, szorgalommal, elkép-
zelésekkel, anyagiakkal a hasonló gondolko-
dásúkat maguk mellé állítva ezt meg is te-
szik. Nem tudni miért, az emberek akaratu-
kat nem fektetik be, tehetségüket veszendő-
be hagyják, vagy Szegeden, munkahelyei-
ken, másutt kamatoztatják ahelyett, hogy ezt 
szűkebb pátriájuk gyarapodására fordítanák. 
Soha nem bővelkedett Dorozsma olyan em-
berekben, akikben a lokálpatriotizmus még 
saját, egyéni érdekeiken is felülemelkedik, 
aki egész magánéletét háttérbe szorítja a 
közjó érdekében. Ez év június 14-én lesz 15 
éve annak, hogy a kevesek közül is egy, aki 
mindent Dorozsma fejlődésének szentelt, 
Ács Géza, eltávozott közülünk. 

Akik ismerték, vallják: megszállott volt. 
A sport és Dorozsma közéletének megszál-
lottja. Ács Pista bácsi, a közismert szódás kis 
termetű fia, már gyermekkorában istenítette 
a labdajátékokat, de igazán, melyre egész 
életét rátette, a kézilabda szeretete volt a 
meghatározó, a mindenek feletti. Saját tudá-
sát kevésnek érezve kitűzött céljaihoz, lázas 
önképzésbe kezdett. Középiskolai tanulmá-
nyait befejezve, mivel dolgoznia is kellett és 
minden erejét, idejét autodidakta módon a 
kézilabda tudása fejlesztésére fordította, 
nem tudott felsőfokú iskolába jelentkezni. 
De mindenáron be akarta bizonyítani, kell a 
képzettség, a magasabb színvonalú felada-
tok felkészültebb embert kívánnak, ezért 
különféle tanfolyamokra jelentkezett. Tár-
gyalás és előadástechnikai, üzletkötési szak-
tanfolyamokra iratkozott be, melyeket sike-
resen elvégzett. Szakkönyvek tucatjait falta, 
amely a kézilabda sporttörténetét, mechaniz-
musát taglalta. Megismerte a különféle 
edzéstechnikákat, csapatépítési metodikát. 
Eközben lázasan dolgozott, gyötörte testét, 
szellemét a sportpályán, míg elhatározásra 
jutott: Dorozsmának alakítania kell egy saját 
kézilabda csapatot. Kutató munkájában segí-
tőkre talált sporttársaiban, iskolai testnevelő 
tanárokban, akik jó szemmel meglátták ta-
nítványaikban az alkalmas sportalanyokat, 
akiket ajánlottak és inspiráltak számára a 
csapatba. Trénereket faggatott, milyen szem-
pontok, megvalósítási eszközök kellenek. 
Barátai csatlakoztak elgondolásához, ben-

nük igazi, tetterős 
segítségre, támaszra 
lelt, s elindult. A 
volt Mezőgép (ké-
sőbb Hódgép) mely-
nek nevét a csapat 
felvette, területén 
lehetőséget nyújtott 
egy pálya létrehozá-
sához. A játékosok-
kal, azok családtag-
jaival együtt minden 
szabad idejét a pálya 
építésére fordította. 
Gyönyörű, kulturált, 
Szegeden irigyelt és 
csodált környezetet, 
körvilágítást, szociá-
lis blokkot alakítot-
tak ki rengeteg mun-

kával. Az 1970-es évek elején a kezdeti siker-
telenségek nem szegték kedvét, sőt, nagyobb 
lendületet adtak, így az évtized közepére 
erős játékos állománnyal elismert eredmé-
nyeket tudott felmutatni, mint edző és játé-
kos egyaránt. Szívügyévé vált az utánpótlás 
kinevelése és a játékosok erőnlétének fejlesz-
tése. Más csapatok módszereit, taktikáját 
rendszeresen, tudományosan elemezte, saját 
játékosairól fejlődési kimutatásokat készített, 
edzésterveket, saját taktikát dolgozott ki. 
Érdemeként az évtized végén már országo-
san jegyzett egyesületként könyvelték el a 
dorozsmaiakat, akikre „jó lesz vigyázni”. 
Ács Géza keze alól tucatnyi élvonalbeli, NB I 
színvonalú és ifjúsági, felnőtt válogatott 
játékos került ki. Borbély Ilona, Csomor 
Magdolna, Farkas Éva, Tóth Éva, Balogh 
Sándor, Hódi Tamás és sokan mások. Meg-
tette, amire senki nem gondolt, női csapatát 
az NB II-be juttatta, a férfi csapatot a megye 
élvonalába emelte saját és a játékosok akara-
tával, tudásával. 

A gyertya már mindkét végén égett. 
Öregfiú mérkőzéseket, Széksós-futás ver-
senyt, helyi Challenge-Day-t szervezett. 
Közéleti szereplését sem hanyagolta el, ki-
tartóan dolgozott, kapcsolatokat épített. 
Régóta dédelgetett tervei között a második 
helyen szerepelt egy helyi hírlap létrehozá-
sa. Dr. Matusovits Tamás, a Kézilabda Sport-
barátok Köre – mint kiadó – elnöke, vala-
mint felesége, Ácsné F. Ilona, Simon Ferenc, 
Tóth Péter és mások támogatásával 1990. 

március 14-én kéthetenkénti megjelenés 
ígéretével megjelent a Dorozsmai Napló 
1. száma, melynek vezető szerkesztői fel-
adatkörét maga vállalta fel. Az újság akkor 
magán viselte a nem állami támogatottság, a 
szegényes küllem szorító gyerekcipőjét. A 
kiadott példányokat írógépen, sőt kézírással 
gyártott lapok fénymásolataiból sokszorosí-
tották, tartalmát aktuálpolitikai, a rendszer-
váltással kapcsolatos minden kezdeti, nehéz-
kes lépés kommentárjaiból válogatták. Ács 
Géza néhány más helyi öntudatos, lakhelye 
iránt elkötelezett emberrel valóságos szelle-
mi harcot indított Dorozsma önállósodása 
mellett, Szeged városától való független 
település létrehozásáért. A Dorozsmai Napló 
hasábjai megteltek buzdító, csatlakozásra 
felhívó írásokkal, beszámolókkal a szegedi  
önkormányzati vezetőkkel való tárgyalások 
kimeneteléről és a képviselőkkel való lob-
byzásokról  szóló tájékoztatókkal. Természe-
tesen az írások között mindig vezető helyet 
kaptak a sporteredmények, amelyek között 
is a kézilabdával kapcsolatos tudósítások. 
Két évre rá már szerkesztőbizottságról is 
tájékoztat a lap impresszuma: dr. Géczi Jó-
zsef, Móra Mihályné, Tóth Péter, dr. Tóth 
Béla, Farkas Dezső  neve fémjelzi az újságot 
létrehozó szerkesztőgárdát. 

De ekkor már bajban van a kézilabda 
szakosztály és Ács Géza is. A csapat támoga-
tása nagyot zuhant. A legfőbb támogató, a 
volt Hódgép (Tornádó) a vállalati csődből 
csak a cég eladásával mászhatott ki, ezért 
1991-ben egy svájci vállalkozó tulajdonába 
került, aki beszüntette a támogatást. Ács 
Géza, hogy csapata költségeit finanszírozni 
tudja, minden követ megmozgatott, ahon-
nan támogatást remélt. Biztosító társaságo-
kat, államtitkárokat, sportvezetőket keresett 
meg, a MOB elnökénél, sportszergyártó vi-
lágcégek képviseleténél, ügyvédi irodáknál, 
országgyűlési képviselőknél kilincselt – 
mindhiába. Kiskundorozsma leválása, önál-
lósodása kudarcba fulladt. A szellemi csatá-
rozások, lobbyzások, hiábavaló gyűlések 
szervezése, a támogatottság hiánya, mind, 
mind aláásták egészségét. Munkanélkülivé 
vált. Mindez, a szívbetegség, a sikertelenség, 
a csapata, az élete CSAPATA sorsának kilá-
tástalanná válása megtörte, depresszióba 
kergette. A pohárhoz menekült. Sportveze-
tői munkáját, bár megszállottan, mintegy 
örökös delíriumban folytatta, családi élete 
háttérbe szorult, a megvalósulatlan célok 
szinte rögeszméjévé váltak. Farkas Dezső 
halála megrendítette. Sírjánál gyászbeszé-
dében még hitet tett barátja Dorozsma fejlő-
déséért folytatott küzdelme továbbvitelére, 
méltó folytatójaként jelentkezett addig vég-
zett munkájához, de erre már végtelenül 
rövidre szabta idejét a Teremtő. Szolnokon 
átutazásakor, 1992. július 14-én a sors ke-
gyelméből hirtelen érte a halál, amikor útja 
közben megpihent. A küzdelmes, fáradha-
tatlan és nyugtalan élet véget ért. 

Nem volt ő nagy, kis ember volt, csak 
lélekben magasodott fel. Emléke, itt a ke-
zemben egy piros, Kossuth-címeres dosszié-
ban, néhány lapon, dokumentumon, a Nap-
ló első számainak írásain elfér. Ha nem is 
relief, ha nem is róla kell elnevezni a sport-
csarnokot, de talán elférhetne egy kicsinyke 
réztábla a kapu alatt: in memoriam Ács Gé-
za, ami volt és amit tett… 

TÓTH GYÖRGY 
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Elhajózott a hajóskapitány 
Szomorú hírt  kaptam május 17-én délután. Életének 88. 
évében Budapesten elhunyt Farkas Vince. Az Ő nevéhez 
fűződik a Zebegényi Hajózástörténeti Múzeum megalapítá-
sa, állandó bővítése. Sok-sok dorozsmai kisdiák tudna me-
sélni az osztálykirándulásokon átélt és látott emlékekről, 
mesélhetnének  az idős hajóskapitány tárlatvezetéseiről. 

Sajnos nem élhette meg, hogy gyűjtemé-
nye Nagymaroson  méltó körülmények 
között fogadhassa látogatóit. Elhajózott 
olyan vizekre, melyről még  ember nem 
jött vissza. Most már Jacques Cousteau 
és más híres hajósok mellett foglal he-
lyett ott fenn… Nyugodjék békében... 

Farkas Lászlóné 

100 éve született Wagner Viktória 
Számos írás jelent meg az életéről. A 

nyolcvanas évek végén riportfilm készült 
vele, melyet a TV nézők is láthattak. Íme, 
néhány adat és esemény életéből: 

 
1907. július 7-én született Parasznyán 
1935-ben lett szerzetes a Szociális Testvé-

rek Társaságánál 
1933-ban végezte el a védőnőképzőt. 
Szolgálati helyei Gyöngyös, Szegvár, 

Szentes, ismét Szegvár, Bordány. 
Kiskundorozsmára 1958. november 1-jén 

került, itt élt és dolgozott haláláig, 1994. 
december 6-ig. 

 
Aki egyszer is beszélt vele, sosem felejti 

el vigasztaló, segítő szavait. Senki sem távo-
zott tőle ajándék jó szó, könyvjelző, mini- 

evangélium vagy valami apróság nélkül. 
Mindig azt mondta, ha valamit kapott, 

hogy ez „köröröm” lesz, tovább adja, majd 
az illető szintén ajándékoz, mert kap. 

1961-ben ismertem meg, hozzá küldtek 
előgyakorlatra a védőnőképzőből. Először 
nem akart elfogadni, már gyakorló védőnőt, 
de mégis elvállalt, ezután szinte naponta 
találkoztunk.   Amikor nyugdíjba ment, az ő 
körzetébe kerültem védőnőként és folytat-
tam munkáját. Találkozásunk rendszeressé 
vált, nálunk ebédelt. Később, amikor már 
nehezére esett a házimunka, segítettünk neki 
bevásárolni, tüzelőt bekészíteni. Vendégei 
között is volt, aki segített takarítani, a kis-
papok fát vágtak. 

Nagyon sok ismerőse látogatta: fiatalok, 
keresők, problémákkal küszködők, kispa-
pok. Sokszor olyan fáradt volt a hosszú be-
szélgetések után, hogy le kellett feküdnie. 
Soha senkit sem küldött el, amikor már na-
gyon fárasztotta a hosszú beszélgetés, csen-
desen ezt mondta vendégének: „Most már 
elengedlek”. 

Gondolom, a barátai, ismerősei nevében 
is mondhatom: nagy veszteség ért bennün-
ket halálával. Vagy inkább azt kell monda-
nunk: Nagy ajándék volt élete sokunk szá-
mára. Lehet, hogy odafönn többet tesz ér-
tünk, mint gondolnánk. 

Kérte, hogy a temetésekor is és később is 
imádkozzunk érte, és gyújtsunk gyertyát 
emlékére. 

Ezúton is szeretném tudatni, hogy a 
megemlékezés 2007. június 30-án, szomba-
ton lesz du. 3 órakor a kiskundorozsmai 
temetőben lévő sírjánál, 4 órakor pedig a 
szentmise a templomban, majd agapé a plé-
bánia udvarán lévő közösségi házban. 

Szeretettel várjuk az emlékezőket! 
 
A kiskundorozsmai plébániai közösség 

nevében: 
 

SZABÓNÉ ZSUZSA 

IX. Dorozsmai Napok  
2007. június 21-24. programjából 

 
+ Június 21. csütörtök 17 óra 
Ünnepélyes megnyitó 
Kiskundorozsmáért emlékérem átadása 
Simon Ferenc festőművész kiállításának 
megnyitója 
 
+ Június 21. csütörtök 19 óra 
Akikre büszkék vagyunk 
Meghívottak: Dorozsma ifjú hírességei 
 
+ Június 22. péntek 10.30 
Péter és Pán duó gyermekműsora 
 
+ Június 22. 15 óra 
Gyermekfotó pályázat eredményhirdetése 
 
+ Június 22. péntek 16 óra 
Kiállítás-megnyitó a Könyvtárban 
 
+ Június 22. péntek 17 óra 
Indiai est 
 
+ Június 23. szombat 15 óra 
25 éves a Székivirág népdalkör 
Citerás-találkozó 
 
+ Június 23. szombat 18.30 
Zene az életünk klub musical-estje 
Merényi Nicolett, Kiszely Zoltán és Nagy Imre 
Szegedi Nemzeti Színház művészei operett estje 
Sztárvendég: Dolly Roll koncert 
Éjszakai disco 
 
+ Június 24. 9 óra 
Búcsúi ünnepi szentmise a dorozsmai templomban 
A misén az ez évben jubiláló házaspárok közös 
hálaadása.  
A mise után körmenet. 
 
+ Június 24. vasárnap 14 óra 
Családi vasárnap a Szélmalomnál 
 
 

IX. Dorozsmai napokon 
Gyermekfotó pályázat 2007. 

 
A Petőfi Sándor Művelődési Házban gyermekfotó-
zásra várjuk az érdeklődőket. Az elkészült fény-
képekből kiállítást rendezünk, s a zsűri által 
kiválasztott gyermekek (gyermekfotók) korosztá-
lyonként díjazásban részesülnek.  
 
Korosztályok: 

1. csoport: 3 évesig 
2. csoport: 3-6 év 
3. csoport: 6-9 év 

 
Részvételi díj: 2000 Ft/fő, mely tartalmazza a 
nevezési díjat, 3 + 1 db levelezőlap méretű fotót 
és az ajándékot is. 
A fotózás ideje: 2007. június 18. hétfő 9-16 óra 
Helye: a művelődési ház 
Egy fotó itt marad a művelődési házban, amely-
ből kiállítást rendezünk. 
 
Kiállítás-megnyitó: 2007. június 22. péntek 15 
óra 
 
Érdeklődni, jelentkezni, és időpont egyeztetni a 
06 62 463-112 telefonszámon lehet. A fotózás 
napján előre be nem jelentett igényeket 16-18 
óra között  tudjuk teljesíteni. 
 
 
Szeretettel várunk mindenkit a IX. Dorozsmai 
Napok rendezvényeire! 
 
 

Tóth József és Fábián József 
önkormányzati képviselők és 

Révész Ferenc Andrásné 
művelődési ház igazgatója 
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25 éves a Dorozsmai Alkony nyugdíjasklub 
Nagy várakozás előzte meg május 12-ét, 

a jubileumi ünnepet. Ünnepelni készült a 
klub, fennállásuk 25-ik évfordulóját, melyre 
az újságunk képviselőjeként én is meghívást 
kaptam. 

Jelenlegi vezetőjükkel ejtettem néhány 
szót a klub múltjáról, jelenéről. Kovács 
Ferencné kérdésemre ismerete szerint vála-
szolt: „A klubunk 1981-ben alakult. Pontos 
ismereteim nincsenek, hogy eddig mikor és 
mely személyek vezették. Többen álltak a 
klub élén, így mivel a teljes névsort és időket 
nem tudom, így nevekbe nem is bonyolód-
nék bele.” 

„1997-ben vettem át a klubot, annak tíz 
éve. Tagjaink létszáma 86 fő. Zömmel dorozs-
maiak és Zsombóról is járnak, és még Szeged-
ről is. Fő tevékenységünk: magunk és a do-
rozsmaiak szórakoztatása. Nagy hagyomá-
nya van a Szomszédolónak. Zsombó, Üllés, 
Forráskút, Sándorfalva, Bordány a partne-
rünk ebben. A vendégek műsort adnak egy-
másnak. Az évadunk szeptember elsején 
kezdődik és június végéig tart” – fejezte be a 
visszapillantást és a rövid jelenlegi klubélet 
helyzetét Kovács Ferencné Icuka. 

A 25 éves jubileumi ünnepség május 
12-én délután 3-kor kezdetét vette. A Műve-
lődési Ház tele volt vendégekkel, helyiekkel 
és a környező községek klubtagjaival. Ré-
vész Ferenc Andrásné Mária megnyitotta az 
ünnepséget, nyitótáncként a Palotást táncol-
ták el a Székivirág népdalkör tagjai, majd az 
Orczy iskola és a Jerney utcai általános isko-
la diákjai adtak műsort. A nyugdíjas klub-
tagok jelenetekkel szórakoztatták a közönsé-
get. Többek közt a Szomszédasszonyok 
pletykái című darabot Fodor Nándorné és 
Rózsa Józsefné adták elő. Szerepelt még: 
Gyapjas Mihály és partnere, Nagy Zoltán és 
Fábián Ferenc az FBA ügynökök című dara-
bot adták elő. Műsoruk nem volt mentes a 
nótázástól sem. Népdalcsokrot adott elő a 
Székivirág népdalkör Mészáros Mária mű-
vészeti vezető vezetésével. Fődi Zita 4. osz-
tályos tanuló egy mesét mondott el hiteles 
mesemondó képességével. A meghívottak 
között a helyi képviselők is jelen voltak Fábi-

án József, és Tóth József személyében. Mind-
ketten méltatták az Alkony nyugdíjasklub 
munkáját, fontosságát. Az alapító tagok 
között ott láttam Varró Ferencet és feleségét, 
Gyuris Máriát, Illés Antalnét, Bozsó 
Miklósnét is. Őket virággal köszöntötte a 
klubvezető Icuka. A meghívott vendégek 
között ott láthattam dr. Juhász Máriát, az 
Életet az éveknek megyei elnökét. A proto-
koll és a köszöntések után következett a 
vacsora. Szorgos nyugdíjas kezek szolgálták 
fel a marhapörköltet nokedlivel, melyet a 
Vadliba vendéglő szakácsai készítettek. Köz-
ben a zene szólt, húzták a talpalávalót. A 
vacsora befejeztével egy gyönyörű tortát tolt 
be a nyugdíjasok vezetője és az elkészítő 
Tapodi Zoltán. A tortán szórta aranyló fé-
nyeit a tűzijáték. Egy egész asztalt betöltő 
hosszú tortát láthattunk. Azt felszeletelve a 
vendégek elfogyaszthatták. A torta közepén 
egy nagy 25-ös volt látható. 

Alkonyodott. Félre téve a napi gondokat, 
fájdalmakat ropták a táncot a jó zenére. Igazi 
önfeledten mulató nyugdíjas ünneplő cso-

portot láthattam. Kovácsnét elhalmozták a 
hála és az öröm virágai ajándékai. Lassan 
kigyúltak a fények, és ki-ki elindult a meg-
elégedés tudatában hazafele. Kovácsné Icu-
kát még egy szóra megállítottam: 

– Mit mondanál ezután? 
– Nagyon szépen köszönöm mindenki-

nek, mind aki eljött mint vendég, mind aki 
segített a létrejöttében ezen ünnepségnek. 
Köszönet a képviselő uraknak, anyagi támo-
gatásukért. A Művelődési Ház igazgatójá-
nak, Révész Ferenc Andrásnénak, hogy jó 
tanácsokkal, lehetőségekkel segítette az ün-
nepség sikerét. Nem utolsó sorban támoga-
tónknak a Szegána Kft-nek (Nagy Miklós-
nak) hozzáállását és anyagi támogatását. 

Én is jól éreztem magam, ahogy távolod-
tam a helyszíntől, fülemben még ott csengett 
a dal, amit a zenész oly szépen énekelt a 
nyugdíjasok nyelvén. Igazán szép összetartó 
munkának lehettem tanúja. Van élet a nyug-
díjas korban is. Itt ez megvan! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Farkas Lajosné, Kovács Ferencné, Ócsai Béláné és Peták Kálmánné. 

Küldjön egy képet 

„Hüvelyk Matyi vagyok én” – a kép jobb szélén Gyuris Árpád látható. 
Deák Ferenc utcai óvoda 1954. A képet Gyuris Mihályné küldte. 
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Dorozsma Rádió 
Dorozsma „rádiója”, a madarak csiripe-

lése több hónapja szól arról, hogy Dorozs-
mán beindul a rádióadás. Megkérdeztük 
erről Révész Ferenc Andrásné művelődési ház 
igazgatónőt, aki igazolta a mendemondát: 
tényleg terveznek egy dorozsmai székhelyű 
kistérségi rádióadást indítani. A terv még 
nagyon gyerekcipőben jár, a frekvenciapá-
lyázat pénzügyi alapjait kell először megte-
remteni, mondta el az igazgatónő. Az elkép-
zelések szerint a rádió technikai berendezé-
sei a művelődési házban kapnának helyet, a 
rádió tulajdonosa viszont magánszemély 
lenne. Az éterben 6 km sugarú körben szte-
reóban, azon kívül, egészen Szentmihályig 
terjedő körben monóban nyílna lehetőség a 
rádió műsorát hallgatni. 

S. G. 

BUDAI ISTVÁN: 

Barátunk sírjánál állva 
 

Barátunk sírjánál állva 
nagy a súly, mi szívünk nyomja. 
Hat évtized sírba száll ma, 
vele együtt minden gondja. 
 
Mi mégsem tudunk megnyugodni, 
tudva, hogy lassan vénülünk, 
azon kezdünk gondolkodni, 
hogy mi is ide készülünk. 
 
Hisz fölöttünk is eljárt az idő, 
s lassan véget ér az utunk, 
számunkra csak múlt, nincs jövő, 
végül mind a sorsunkra jutunk. 
 
Barátunk sírjánál állva 
megzendülnek az égi lantok, 
s mi dermedt szoborrá válva 
halljuk: hullnak a sírba a hantok. 
 
Szeged, 2007. 03. 13.   

Én nem értem… 

Én nem értem ezt a világot, 
mert ilyen dolgokat még ki látott: 
ki eddig szelíd volt, most rombol, 
aki vad volt, most dorombol, 
a hangtalannak megjön hangja, 
ki senki volt, most van rangja, 
aki eddig még kardot rántott, 
most rabként viseli a láncot, 
aki gyáva volt, most harcra készen 
bősz vaddá lett egészen, 
aki nagy volt, most beleférne 
egy visszahajlított tenyérbe, 
most az ontja a szép rímeket, 
ki elharapta a szóvégeket, 
s annak hajtanak most térdet, 
aki semmihez sem értett, 
mi tompa volt, most ércen kondul, 
a józan ember megbolondul, 
ki eddig betartotta ígéretét, 
most bírod csak ígéretét, 
minden más, mint minek látszik, 
az ember ma hit nélkül játszik, 
ki eddig tétlen volt, most nekilát, 
ki sört sem ivott, vedeli a tekilát, 
s senki sem leli majd honát, 
ha a világ így megy tovább. 

A Szabó házaspár 
Az idei pedagógusnap alkalmából meg-

kerestem a már rég nyugdíjas Szabó Mihályt 
és feleségét, Szabó Mihályné Klárikát, akik a 
pedagógus pályán kitartóan rengeteg évet 
becsülettel ledolgoztak. Köszöntöm tehát a 
pedagógus nap alkalmából Szabó Mihály 
tanár urat. 

 
– Beszéljen a múltjáról, hogyan is kezdte a 

nebulók nevelését Tanár Úr! 
– 1949. szeptember 13-án tettünk esküt 

(még akkor az úgy volt, hogy a diploma 
megszerzése után állásba menetel előtt esküt 
tettünk a hivatásunkra), majd Ruzsára, a 
laposjárási iskolába kerültünk, szép szolgá-
lati lakást kaptunk. 1952. december 15-én 
Pusztamérges, ez nagyobb iskola volt már. 
Ketten a feleségemmel 106 gyereket tanítot-
tunk. Volt olyan, ha minden gyerek ott volt, 
nem tudtam őket leültetni. Az 5-8. osztály-
ban 52 gyerek volt, a feleségem 1-4. osztályá-
ba 54-en jártak. A következő állomás Kis-
kundorozsma belterülete volt, de akkor csak 
napközi otthonban felügyelőként dolgoz-
tam. 1975-ben, amikor az új iskola (a Jerney) 
felépült, akkor mindketten ott kaptunk ál-
lást. Feleségem alsó tagozatba került 1-2. 
osztályba, én napköziztem, és ezenkívül 
történelmet és földrajzot tanítottam három 8. 
osztályban és három 7. osztályban. (Közben 
végeztem el a tanárképzőt e két szakon.) 39 
év szolgálati időt ismertek el. 

– Szabóné Klárikát is kérdezném, milyen volt 
tanítani, a főbb állomások melyek voltak? 

– A férjemmel mindig mentem így az 
állomások ugyanazok voltak. A férjem min-
dig segített, hiszen egymásra voltunk utalva. 
1950-54 között születtek a lányaim. 1950-ben 
Klári lányom, majd 1954-ben Ildikó született 
meg. Természetesen nem mi tanítottuk őket, 
az idősebb lányom Szegedre szüleimhez 
került, ott kezdte az elsőt. Úgy gondoltuk, 
nem jó az, ha mi tanítjuk őket. 1961-ben épí-
tettünk, majd beköltöztünk. A fizetésünk 
soha nem volt sok, másra mi nem számíthat-
tunk. 1984-ben mentem nyugdíjba, négy 
évvel előbb a férjemnél. Akkor meg is bete-
gedtem, a nyugdíj nagyon jól jött. 35 év szol-
gálati idővel rendelkezem. Klári lányom 
Németországban él, régész a szakmája. Hol 
ők jönnek, hol mi. Ildikó lányom itt él 
Dorozsmán, Szegeden dolgozik. Rá számít-
hatunk igazán, ha szükségünk van, jön, se-

gít. Két unokám van itt, a Klári lányomnak, 
aki Németországban él, egy lánya van. 
Mindegyik felnőtt már. 

– Tanár Úr! Mikor jött nyugdíjba? 
– 1988-ban jöttem nyugdíjba. Én kértem 

a nyugdíjaztatásom, mivel betöltöttem a 
korom. Én mondtam fel, nem akartam to-
vább dolgozni. Vettem egy kertet ültettem 
gyümölcsfákat, 44 termő almafám van, van-
nak szilvafák, kajszibarackfák is. Mindezt 
rokoni segítséggel tudom csinálni. Boldog 
vagyok, jól érzem magam kint, ezt nagyon 
szerettem gyerekkoromban is. Van egy póni-
lovam, hucsul származású, Lengyelország-
ból származó póniló – természetesen fogattal 
hajtom. Tehát ő szállít naponta a földemhez. 
Szívós, jó munkabíró, szelíd. Kint a dűlő 
úton ellegelészik. Vacsorára hazaérkezem, 
feleségem akkorra főz. Utána a TV sportmű-
sorait nézem – a politika nem érdekel. Sokat 
olvasok, szeretem a történelmi és földrajzi 
tárgyú könyveket. 

– Szabóné Klárika nem szeret kint a földben, 
mint mondja, városban született és nem szokta 
meg. Ellentétben a Tanár Úrral, aki imádja a 
természetet, a fákat, a jó levegőt. Mit üzennének 
a mostani tanároknak, diákoknak, Tanár Úr? 

– A diákoknak azt üzenném, szorgalma-
san tanuljanak, és minden lehetőséget hasz-
náljanak ki a tudás megszerzésére, önkép-
zésre, mert ma már a sokoldalú emberek 
tudnak boldogulni. A kollégáknak (taná-
roknak) én kívánom, hogy legyenek türel-
mesek, ajánlom, hogy szeretettel foglalkoz-
zanak tanítványaikkal, mert a gyerek na-
gyon megérzi azt, ha a tanár szereti őket. 
Sokkal kevesebb problémájuk lesz a fegyel-
mezéssel. Ha testi fenyítésre sor kerülne, azt 
is szeretettel tegyék. 

– Klárika, a feleség üzenetét hallgassuk: 
– Én is azt üzenném a gyerekeknek, igye-

kezzenek kihasználni a lehetőséget a tudás 
megszerzésére. Sokirányúan képezzék ma-
gukat. Kollégáknak pedig sikert, érezzék 
annak az örömét, hogy jól dolgoztak. 

– Köszönöm, hogy megosztották velem nyug-
díjas élményeiket, és hogy ízelítőt kaptam aktív 
életükből is. A pedagógus nap alkalmából sok 
szeretettel köszöntöm Önöket, és ezen a napon 
valamennyi pedagógust! 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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FESTÉKVÁSÁR 
 

2007. május 29-től június 9-ig minden festőszerszám 
(ecset, csiszolópapír, takarófólia stb.) árából vala-

mint minden festékáru (zománc, olaj, diszperzit, ala-
pozó, gipsz stb.) árából 10% engedményt adunk. 

 
TRINÁT — NIVELIN — HÉRA — DISZPERZIT — DUROL — 

TILATEX — HAMMERITE — CELLI — GEMINI — NEOLUX — 
OLAJFESTÉK — ASTRALIN — RIGIPS — GLETOLIN — 

XYLADEKOR — SADOLIN — FUGASZIL — PALMA 
 

 

NYITVA: Hétfőtől péntekig: 7.30-17, szombaton: 7.30-12. 
 

1. Sz. Mezőgazdasági bolt: 6791 Szeged, Dorozsmai út 141. 
Tel.: 62/461-865; 552-157, 552-158, Fax: 62/461-865 

Védjük meg gépkocsinkat!  

A rendőrséghez beérkező gépjárművekkel kapcsolatos feljelentések során azt tapasztaljuk, hogy a 
bűncselekmények egy része –nagyobb odafigyeléssel- megelőzhető lett volna.  
A következőkben arra szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, mire érdemes fokozottan 
ügyelni, hogy megelőzzük a gépkocsi lopást. 
 
 
1. Gépkocsi vásárlás 
Különösen a használt autók megvételekor rendkívüli körültekintéssel érdemes eljárni. Az alváz-, és 
motorszám, a gyártási év, a műszaki érvényességi címke vagy a forgalmi engedély hitelességének 
ellenőrzése mindenkor elengedhetetlenül fontos, ezért vásárlás előtt célszerű olyan szakember köz-
benjárását kérni, aki segít az adatok ellenőrzésében.  
 
2. A kulcs ellenőrzése 
A gépjármű megvétele előtt célszerű megvizsgálni annak kulcsait, ugyanis az egyik leggyakoribb elkö-
vetési magatartás a gépjármű lopások esetében a reszelt kulcs használata. Érdemes a gyári kulcsokhoz 
ragaszkodni, amelyek ismertetőjele a kulcs műanyag részén, vagy a fémszáron a gyártó cég neve, 
vagy emblémája. Ha a kulcson semmiféle jelzés nincs, akkor az másolat, amelyről felvilágosítást kell 
kérni az eladótól. Próbáljuk ki, hogy a kapott kulcs nyitja –e az autó valamennyi zárát! A zár alapján 

való kulcskészítések esetén ugyanis többször 
előfordul, hogy az így készült kulcs a gépkocsi 
zárszerkezeteinek nem mindegyikét működteti. 
 
3. Mechanikai védelem 
A megelőzés hatékony eszköze lehet a jól megvá-
lasztott mechanikai zár. Nagyfokú védelmet érhe-
tünk el a különféle kerékbilincsek, kormány-, 
pedál-, és/vagy sebváltózárak használatával.  
 
4. Elektronikai védelem 
A legnehezebben az elektronikus indításgátlóval 
(immobilizer) felszerelt gépjárművek lophatók el. 
A szakszerűen beszerelt, vagy gyári indításgátló 
készülékek a tolvajok által gyakorlatilag nem 
hatástalaníthatók, mivel az ajtók bezárásakor 
átmenetileg üzemen kívül helyeznek több, a 
motor folyamatos működése szempontjából nél-
külözhetetlen alkatrészt, vagy részegységet 
(indítómotor, gyújtás, motorvezérlés és üzem-
anyag-ellátó rendszer). 
 
5. Figyelemfelhívó jelzések alkalmazása 
Megelőző hatással bírhat az autó üvegeinek szélé-
be gravírozott kicsinyített rendszám. A gépjármű-
vet így könnyű azonosítani és nem érdemes hamis 
rendszámmal újból forgalomba hozni. 
Hasonló megoldás az UVSM (Ultra Viola Safe 
Mark), amely során egy szabad szemmel nem 
látható festékkel írják fel az azonosítási jeleket a 
gépkocsi karosszériájára, belső kárpitra, műanyag 
tartozékokra, titkos helyekre. Az ultraviola fény 
hatására olvasható jelek az esetleges szétbontást 
követően is lehetővé teszik az azonosítást.  
 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy értékeikre, 
tulajdonukra fokozottan figyelni szíveskedjenek!  
Amennyiben bűncselekményt észlelnek, avagy 
bűncselekmény áldozatává válnak, kérjük, hogy 
értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 
107-es, vagy 112-es segélyhívó számon! 
 
Együttműködésüket köszönjük! 
 
 

Szegedi Rendőrkapitányság 

III. „Szélmalom” kerékpáros teljesítménytúra 
Kiskundorozsmán 

A Szegedi PHOENIX Emergé SE Termé-
szetjáró Szakosztály a Dorozsmai Napokon, 
2007. június 23-án szombaton immár harma-
dik alkalommal rendezi meg a „Szélmalom” 
Kerékpáros Teljesítménytúrát 50 km-es és 
100 km-es távon. 

 
Útvonal: 
 
100 km: Kiskundorozsma – Forráskút – 

Üllés – Kigyósgárgyán – Pusztamérges – 
Öttömös – Petróci iskola – Öttömös – Ruzsa 
– Zákányszék – Domaszéki Zöldfási temp-
lom – Kiskundorozsma. 

 
50 km: A rajttól az üllési–ruzsai elágazá-

sig megegyezik a 100 km-es útvonallal. A 
ruzsai úton a Ruki – II. iskoláig kerekezünk. 
Itt balra fordulva a zákányi iskolánál újra 
csatlakozik a 100 km-es távhoz. 

 
Szintidő: 50 km – 3,5 óra, 100 km – 7 óra 
 
A túrán mindenki részt vehet, aki a 14. 

életévét betöltötte és a közúton kerékpározás 
szabályait ismeri (14 év alattiak csak szülői 
kísérettel vehetnek részt a túrán). 

A rajtnál és a túra ideje alatt fejvédő si-
sak használata kötelező! 

Nevezés: A teljesítménytúrán a részvétel 
csak előzetes nevezéssel lehetséges a nevezé-
si díj befizetésével a Csongrád Megyei Ter-
mészetbarát Szövetségben (Szeged, Viktor 
Hugó u. 1., Tel.: 62/548-095) szerdai napo-
kon 16.30-tól 18.30-ig. 

Nevezési díj: 
100 km túra: Csongrád Megyei Termé-

szetjáró igazolvánnyal rendelkező tagoknak 
1000 Ft/fő, egyéb résztvevőknek 1200 Ft/fő. 

50 km túra: Csongrád Megyei Termé-
szetjáró igazolvánnyal rendelkező tagoknak 
800 Ft/fő, egyéb résztvevőknek 1000 Ft/fő. 

A túrára jelentkezés, nevezés: 7.00-tól 
8.00-ig lehetséges a Rajt helyen. 

Rajt: 
Kiskundorozsmai Szélmalom 8.30 órakor 

(Szélmalom és Bölcs utca sarok). 
Cél: 
Kiskundorozsmai Sportcsarnok. 
 
A túráról érdeklődni lehet: Horváth Tí-

mea. tel.: 70/774-9203; Horváth Sándor szak-
osztályvezető, tel.: 30/639-2233, ill. az alábbi 
weboldalon: www.csmtsz.mako.hu. 

ELEKTRONIKUS LEVELEZŐ 

Kérés az újsághoz 
Tisztelettel megkérem, hogy amennyi-

ben ismer Dorozsmán olyan személyt, aki 
Komáromy nevű, arról tegyen említést. A 
kérésem abból fakad, hogy a birtokomba 
került egy olyan 8 oldalas levél 1867-ből, 
melyet az akkori ifj. Komáromy Ferenc írt 
nagybátyjának, s melyben a dorozsmai 
Komáromy família 1699-ig visszaszármazta-
tott családfáját írja le teljes családi részletes-
séggel. Nyilván e levél a korát és témáját 
illetően bír számomra jelentősséggel, de ha a 
család valamely tagjának ez fontosabb vol-
na, úgy felajánlanám neki e levelet. Válaszát 
előre is köszönöm. 

 
Üdvözlettel, 

VINCZE GYÖRGY 
vincze.gyorgy@dravanet.hu 

 
Újságunk 2007-es számait már 
a Webrádión is olvashatja! 
Cím: www.webradio.hu 
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Kevesen olvasunk! 
Könyvtárlátogatóban 

A kérdésekre Farkasné „Évike néni”, a 
könyvtár vezetője válaszolt. 

– Miben tud segíteni a könyvtár a vizs-
gaidőszak közepén a felsőoktatási intézmé-
nyekben tanuló diákoknak? 

– 2006-ban 52 felsőoktatási intézmények-
ben tanuló volt beiratkozva a könyvtárba, 
jelenleg 36 fő. Tudni kell, hogy a mi fiók-
könyvtárunk nem vetekedhet az egyetemi 
könyvtár készletével, de többször előfordult, 
hogy felsikított örömében egyetemi hallgató, 
amikor régóta keresett könyvet nálunk meg-
találta. A régi könyvtári készletből sok jó 
állapotú könyv található polcainkon, amit az 
egyetemi könyvtárban nem őriztek meg. Jól 
működik a beszerzési és ellátó rendszer, és a 
fiókok közötti ideiglenes csere rendszer. Van 
olyan könyv, amit három hónap után sem 
tudunk visszaadni a kölcsönző fióknak, mert 
állandóan kézben van. Ilyen Aronson: A 
társas lény című könyve, ami szociológia és 
pszichológia tanulmányokhoz nyújt segítsé-
get, a másik Andorka Rudolf szociológiai 
tanulmányai az Osiris kiadótól. Ezek a köny-
vek árban, tartalomban és terjedelemben 
nagy könyvek, amit nem volna szabad kiad-
ni, de a szigorlat előtt kiadjuk rövid időre. 
Vannak régi irodalmi kiadványok a közép-

kori és reneszánsz irodalomból. Az ilyen 
könyvekért nagy harc folyik minden egyete-
mi könyvtárban. Nagyon sok kiskundorozs-
mai tőlünk viszi a szakdolgozathoz szüksé-
ges lexikális könyveket, amit szintén nem 
lenne szabad kiadni. 18 év alatt megismer-
tem a családokat, hogy tudom kinek adha-
tok ki ilyen értékes könyveket, és az olvasó 
is tudja, a könyvtárossal jóban kell lenni. Jól 
sikerült jegyzeteket lemásolunk, és aki fel 
tudja használni, annak odaadjuk. A 36 felső-
oktatásban tanulónak ingyenes levelezési és 
internetes hozzáférést biztosítunk. Erre nagy 
szüksége van annak, akinek az anyagi háttér 
nem teszi lehetővé az Internet használatát, 
ami nélkül nem tud részt venni a felsőokta-
tásban. A szemeszterek elején tantárgy felvé-
teleknél, és a szemeszterek végén a vizsga-
felvételeknél. Egyik-másik tanár, aki rendes, 
anyagot is küld, amit itt kinyomtathat, fény-
másolhat, amiért viszont fizetnie kell. Tavaly 
3819 fő használta a számítógépet, volt olyan 
nap, amikor 29-en ültek a 4 gép előtt. Ebben 
az évben eddig 2270 főnél tartunk. Érdekes-
ségként megemlítem, hogy a polgármesteri 
hivatal kiskundorozsmai irodájából ide irá-
nyítják az állampolgárokat, akik pályázati 
kérelmek iránt érdeklődnek. Itt az interneten 

megkeressük a pályázati anyagot, segítünk 
kitölteni, kinyomtatni úgy, hogy az állam-
polgár ezt benyújthassa a hivatalnak. 

– Előfordulnak-e tetten ért könyvlopá-
sok? 

– Elenyészően. A jelenlegi polcon levő 
közel 20 ezer könyvnél a megengedett ún. 
kóló 4 ezrelék. A tavalyi hiányunk 40 könyv 
volt. Inkább az újabb könyvek kötésével van 
gond, hiszen a sok lapozgatástól kihullanak 
a lapok. 

– Emlékszem, amikor Hajdú Géza felvál-
lalta, hogy időnként bekíséri a roma gyere-
keket a könyvtárba azzal a céllal, hogy minél 
több roma iskolás legalább a kötelező olvas-
mányokat elolvassa, jelenleg hány roma 
könyvtári tag? 

– Egy, nagyon rendes, illemtudó, több 
hasonlót szívesen látnánk a könyvtárban, 
ahol 540 tagunk van. Tavaly 800 tag volt. 
Próbálunk minél több embert becsalogatni, 
ezért is nyújtunk DVD kölcsönzést, ami 1 
napra 200 Ft, aki pénteken viszi a filmet, 
annak hétfőn kell visszahozni (csak tagok-
nak). 

 
 

MILITÁR MIKLÓS 

Iskolai fényképezés… 

Örömmel vettem kézbe a kisleányomról 
az iskolában készült tizenegy darabból álló 
fotósorozatot, Húsvéti és Anyák napi illuszt-
rációkkal figyelmesen díszítve, különböző 
méretekben. Itt van előttem, ragyognak a 
szemei, édes orcája, sőt kissé merészen osz-
lop mellett is, mint amatőr modell áll. 

Igazán nehezen dönthet a szülő, melyi-
ket vegye, ne rendelje, hisz már kész fényké-
pek, tények elé van állítva, s elfogultan ta-
lán, de mindegyiken a „legszebb a világon”. 

Gondolkodom: azzal spórolok, ha ebből 
az egyidőben készült sorozatból kevesebbet 
veszek meg, majd jut pénzem a későbbi 
időkből származó fotóira is. Csodálatos né-
zegetni, miként változik az évek során! 

Kétségbeesés fog el a visszaküldött fény-
képek sorsával kapcsolatban. Talán elégetik, 
megsemmisítik az én(!) gyerekemről készült 
igazán gondosan művészinek nevezhető 
„alkotásokat”? 

Tétovázok; a nadrágszíjszorítást úgyis 
úgy …igazából szoknunk kell. 

De hol van az osztálykép – riadok fel 
elmélyült gyönyörködésemből. Nincs, nem 
készült ilyen. 

Nosztalgiából visszagondolok a „bezzeg 
a mi időnkben” korunkra. Fekete-fehér kép 
készült az osztályról az iskola udvarán. Kö-
telező volt „ünneplőbe” öltözni! A kisdobos, 
vagy később az úttörő nyakkendő is, aki 
otthon felejtette, hazaküldték érte. Mi hú-
gommal sötétkék rakottszoknyában és min-
denki fehér blúzban, a fiúk fehér ingben és 
sötét nadrágban. 

Előveszem az albumot, nézegetem a 
megsárgult képeket. A diáktársaim arcát 
látom élesen magam előtt, és csak „a szépre 
emlékezem”. A legsoványabb Katira, a kö-

vér Gizire, a legrosszabban tanuló Ivánra, a 
lángelme fitosra… gondolok és az idő múlá-
sát bizonyítóan megörökített arcuk vonásai-
nak változásait látom az első osztálytól a 
nyolcadikig… 

A közösségformáló erők egyik nemes 
fogása volt ez is. 

(Szerettem volna, ha osztálykép is készül 
az iskolában.) 

Vagy most tippet adtam a fotósnak? 
Újabb sorozat, újabb kitűnő üzleti fogás, 
nekünk meg jól megfizetett emlékek óriás 
mennyiségben. (Úgyis kiszorítjuk a rávalót!) 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

„Ez egy szabad 
ország” 

Mátyás király óta a magyar népet min-
dig valamilyen külső hatalom irányítja, az Ő 
érdekeiknek megfelelően hozzák az ország 
törvényeit, szabják meg az itt élők jogait. 

Örömmel hangsúlyozzák a rendszervál-
tás óta, hogy most már ez is egy szabad or-
szág! Hogy mennyire szabad, azt az alábbi-
ak is jelzik! 

A kábítószer, drogozás, prostitúció a 
bűnözés melegágya (volt). Ma jogaikat gya-
korolják a „könnyű kábítósok”, amikor a 
kendermag egyesületének tagjaként de-
monstrálnak, a prostik egyesületbe tömörül-
ve védik „jogaikat”! – harcolnak a jobb 
„munkakörülményekért”! 

Egyik oldalon emberek tömegei tiltakoz-
nak a graffitisek otromba falfirkái, mázolá-
sai, kárai ellen! Úgy tűnik teljesen tehetetle-
nül! Mert ugyebár nekik is van joguk! Sőt 
május 9-én Szegeden a graffitiseknek külön 
falszakaszt biztosítanak tehetségük kibonta-
koztatására! Remélem, itt fogják népszerűsí-
teni elsőnek Szegeden az olcsó spray-k hasz-
nálatának, a mázolásoknak módjait, talán 
arra is választ kaphatunk, hogyan kell vála-
szolni egy ilyen művésznek, akit rajtakap-
nak, és hová fordulhat jogorvoslatért! A 
károsultak meg vegyék tudomásul, hogy ez 
egy „szabad ország”. 

Sorolhatnám ide még a rablásokat, a 
jogilag tiszta lakásmaffiákat, csempészetet, 
csalókat. Ha kicsit lopsz, elkapnak, ha sokat, 
az ország vezetői közé kerülhetsz! 

Emlékszem gyerekkoromra, amikor 
Édesapám hatalmas pofont adott, mert ösz-
szefirkáltam a falat, és visszavitette velem az 
egyik utcai gyerektől elvett rollert, sőt még 
nekem kellett szüleitől bocsánatot kérni! Hol 
van már ez az ósdi felfogás? Jogállamban 
élünk! A gyerekeknek is, mint mindenkinek 
személyes jogai vannak! Tehát végre szabad 
ez az ország! 

Nagy hangsúlyt kap a kisebbség, a ki-
sebbségek jogai és azok védelme. Az idege-
nek, bocsánat külföldiek szeretete, jogai, 
szabadságvédelme! Ezek hála Istennek nap-
ról napra bővülnek, kiszélesednek! 

Sokszor elgondolkoztam, jó lenne itt 
Magyarországon a magyaroknak kisebbség-
be lenni, mert sokkal szabadabban, jogilag 
tisztábban élhetnénk! Sebaj, ez sincs már 
messzire, addig is élvezzük a kiharcolt sza-
badságot, hisz ez egy „szabad ország”! 

 
 

BÉNYI MIHÁLY 

Hirdetésfelvétel: 06 20 470-6587 
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MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel hívok miden hazája sorsa iránt aggódó honfitársamat 2007. június 30-án, szombaton 15 órakor kezdődő előadásainkra. 
Rendezvényünk színhelye a kiskundorozsmai Művelődési Ház (Polgármesteri Hivatal udvarában) Dorozsma 48-as utca 12. 

Parkolási lehetőség az udvarban, bejárat a Kőbárány utca felől. 
Belépődíj: 800 Ft/fő, diákigazolvánnyal: 500Ft/fő 

„Csak törpe nép feledhet ős nagyságot” – vallotta Garay János. 
Ma, a nemzetrontó erők soha nem tapasztalt térhódításakor csak nemzeti történelmünk példaképeinek követésére támaszkodhatunk. 

A Turul Szövetség jelen előadásainak ez a célja. 
Első előadó: vitéz Siklósi András, a Turul Szövetség elnöke, költő, lapszerkesztő. 

Előadásának címe: Elhallgatott őstörténetünk kezdetektől Árpádig. (2007: Árpád éve) 
Második előadó: ifj. Tompó László Budapestről bölcsész újságíró.  

Előadásának címe: Szent László, a királyok királya. 
Harmadik előadó: dr. Halász József. Előadásának címe: A Szent Korona aktualitása 

Az előadás rendezője a Turul Szövetség. A helyszínen megvásárolhatóak lesznek nemzeti szellemű kiadványok. 
Az előadás házigazdája: Fodor Antal. 

(Bízom benne, hogy az eddigi előadásokhoz hasonlóan mindenki erőt merítve fog az előadások után otthonába hazatérni.) 
Szünetekben büfével szolgálunk. 

M E G N Y Í L T 
Kiskundorozsmán az Eszes malomban az 

Í R Ó K É Z 
papír, írószer, nyomtatvány szaküzlet. 

 

Kínálatunkból: írószerek, nyomtatványok, irodatechnikai eszközök, papíráruk, 
csomagolóanyagok. 

Szolgáltatásaink: fénymásolás, spirálozás, laminálás. 
Megrendelésre: bélyegzőkészítés, névjegykártya-készítés. 

Várjuk vásárlóinkat! Rendelésre házhoz szállítunk! 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óráig. Szombat, vasárnap: zárva. 

Tel.: 62/313-104   E-mail: exemplar@invitel.hu 

Hétvégi pizzapartik a Retró Presszóban! 
 

6791 Szeged-Dorozsma, Dorozsmai út 168. 
 

Kínálatunkból: lángos, hot dog, hamburger, pizza 
 
Péntek-szombat 18-tól 23-ig egyet fizet, kettőt kap! Az akció az aktuális napra 

szóló szelvénnyel érvényes, pizzára és hamburgerre vonatkozik! 
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„Ha, ha! Mi zúg? Mi éji dal…” 
Hajnali negyed négy, arra ébred, hogy 

verejték ül a homlokán, nyakát töri az iz-
zadtság. Rossz álma volt. Felkel, kinyitja az 
erkélyajtót, kilép a teraszra, magába szívja 
az „ingyen” – még adózatlan –, szabadon 
áramló friss levegőt. A sötétkék égbolton a 
hajnalcsillag fényesebben ragyog, mint a 
többi, amint rendesen mindig. A csillagok 
még a helyükön vannak, - veszi tudomásul 
némi megnyugvással. Béke, nyugalom ül a 
kertváros felett. A házak tetőcserepei elfed-
nek minden nappali viszályt, a televíziók 
némán készülnek a reggeli merényletre, 
mellyel majd számot adnak arról a sok bor-
zalomról, amely rémálma folytatásaként 
terül majd el a világ, a haza, az emberek 
felett szürke ködfátyolként. 

Bankrablás, bűnözés. Emelik, bezárják, el-
bocsátják, eladják, kormányzati luxusnegyed, 
fesztiválok, tűzijáték, lakodalmas hisztériák, 
főzzünk okosan, (de miből?) A bankok ost-
romló ajánlatai, „a legkedvezőbb hitel”. Vágd 
ki a szőlődet, hoznak helyette óriás savanyút. 
Ne termelj cukorrépát, a nagy multik majd 
eladják az övékét – neked. 

Zsongnak agyában a szavak, rohangálva 
tolakodnak előre, egymást eltaposva kímé-
letlenül, miként az ingyen lisztért a sohasem 
éhezők. Szeme előtt az eltiport egészségügy, 
a bezárt iskolák csukott ablakai, s a káosz-
ban felfénylik a privatizáció aranytömbje a 
kapzsi, telhetetlen, fosztásban mértéktelen 
tömött pénztárcájú „nagy arcoknak”. S mi-
közben pótkávéját kortyolgatja – a fekete 

méreg gőzölögve ígéri a felocsúdást –, rátör 
a megtévesztően csábító gondolat: s ha még-
is kivágatnám apám verítékkel gondozott 
szőlősét, s miként mondogatta „nem gazdá-
ja, szolgája volt”, egy kis pénzhez jutnék. 
Lelépnék a piacról. Kárpótolnának!? 

Valamiféle különös nyomasztó érzés 
nehezedik reá, s gyötri újra, mely kirekeszti 
tervét a fejéből, s fülébe zúgva újra hallja a 
verssort… 

A hajnalcsillag fénye lassan beleolvad a 
kivilágosodásba, türelmetlen tétlenséggel 
várja a reggelt, a reményt, hogy az alvók is 
felébrednek, mert egyedül nem tud mit kez-
deni a gyanúsan békés csenddel… 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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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. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

Peugeot Boxer (12 m3) 
Ford Transit (9 m3) 
Lakókocsi (4-6 fő) 

 

Érd.: Kiskundorozsma, Balabás u. 5. 
Tel.: 06-30-310-8655 

Honlap: www.lobotrade.hu 

Z S I T E X 
Munkaruházat-gyártás és 

-kereskedelem 
Kaphatók: férfi és női munkaruha, 

cégeknek feliratozva is. 
Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 

(Bejárat a Vadliba utca felől) 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 
Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 

Figyelem! 
 
Akik 1957-ben Dorozsmán KÉSŐ VINCE osztályában a VIII/A-t végezték, ezen osztálytársa-
kat szeretettel hívom 2007. július 7-én 10 órára a központi iskola elé Dorozsmára, az 
50 éves találkozóra. Hívj ezen a számon: 460-394. 

Miklós Ferenc 

Kötözés– és csomagolástechnikai 
szaküzlet 

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 24. 
Telefon/Fax: (62) 444-244 

Mobil: 20/346-2021 
E-mail: naposagro@invitel.hu 

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-17, Szo.: 7.30-12 

Épületgépészeti munkák kivitelezése 
Gázkészülékek javítása, karbantartása 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374-6188 

Családi házak, társasházak, 
melléképületek építésének 

valamint bővítések, átalakítások 
felelős műszaki vezetését, műszaki 

ellenőri tevékenységét vállalom. 
 

Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

06 20 470-6587 
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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.) 

 

1l Vénusz étolaj..................... 249,- 
3l Persil gél mosószer ............ 2099,- 
2l Coccolino öblítő.................. 820,- 
250gr Tchibo kávé .................. 349,- 
0,5 Stadler sör üveges ............. 109,- 
0,25 ásványvíz szénsavmentes..... 49,- 

 

ÚJ TERMÉK: 50%-os valódi ágyas 
pálinka nagy választékban 

 

Nyári nyitva tartás: 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., Vasárnap: 8-16 

 
 

NÉRÓ 

Kisállateledel és 
felszerelések 

Negyvennyolcas u. 6. 
 

Újdonság: akvarisztika! 
 

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

Széles körű áruválasztékkal, 
folyamatos akciókkal várom kedves 

vásárlóimat! 
: 06 30 693-1348 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

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 

   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 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 
Telefonok 400 Ft-tól 

 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

 Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, 
hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 

kiárusítása a készlet erejéig 
 

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

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

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 

 

 
ANDI DIVAT 

– Praktikus, olcsó áruk, játékok 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgal-
mazásával, 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 

Huszár Jánosné Inci 
fodrász 

 

Nyitva tartás: hétfő-kedd, péntek: 
8-14, szerda-csütörtök: 13.30-20.00 
Cím: 6791 Szeged, Basahíd u. 17. 

Tel.: 62/463-952 

Homlokzati Hőszigetelő 
Rendszer 

 

4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 
visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 
Színes, műgyantás, vödrös 

vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 
Rendszervizsga igazolást 

kérje az eladótól! 
A készlet erejéig! 

Tel: 06 30/547-6854 
06 62/310-946 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestő-mázoló 
MOLNÁR ANTAL 

Telefonszám változás! 
06-20-560-7623 

Barátság u. 22. F. 1. 

Hirdetésfelvétel  
06 20 470-6587  
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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. 

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

Tanfolyamok indulnak: 
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. 

Automata váltós kocsival való oktatás. Mozgássérült 
oktatás. Érintőképernyős gyakorlási lehetőség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 

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 anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási gépek javítása 

Villanyszerelést vállalunk. 
 

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 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

 
– Nyomtatványok 

– Iskola– és irodaszerek 
 

 
Óvodás ballagásra minden 

iskolatáska és tolltartó 
10% engedménnyel kapható 

május 20-tól június 10-ig. 
 
 

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

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

Bababazár 
 

Új, esernyőre csukható 
babakocsik és 9-36 kg-os 

autósülések érkeztek! 
 

Bizományos értékesítésre 
mindenféle, még jó állapotú 

gyermekholmit átveszek! 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

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 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F Autóklinika 
 

→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 
Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

részesül. 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védőoltása, 
műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 

Hatósági igazolások intézése. Mikrochip 
beültetés, állatútlevél kiállítás. 

Kötelező veszettség elleni védőoltás rendelési 
időben: 2400,- + féregtelenítés. 

Rendelés: a Kiskundorozsmai Polgármesteri 
Hivatal kirendeltségén: H, Sz, Cs: 8.30-9.30, K, P: 

16-17. Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 
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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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* 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás!* 
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 

 
* 1 palack esetén is! 

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 .  

Gondoljon a meleg nyárra! 

Szereltessen klímát 
otthonába! 

 
SPLIT klímák szerelése, karbantartása 

 
 

Veres Ferenc 
 

klímaberendezés-szerelő, gázvezeték– 
és készülékszerelő mester 

 

Mobil: 20/9858-029 

 
 

KÍNAI BOLT 
 

Fürdőruha, törülköző, papucs, 
minden, ami a nyárra kell... 

AVON tanácsadás. 
Tel.: 06 30/254-1440 

 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
AKCIÓ! B-30-as falazóblokk 92 Ft/db, válaszfaltégla 30x23,5 x 10 140 Ft/db 

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 N G A T L A N K Ö ZVE T Í TŐ ,  É R T É K B E C S LŐ ,  H I T E L Ü G Y I N T É ZŐ  

 

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 

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. 

 

Ballagási arany, ezüst 
akció a dorozsmai 
ékszerüzletben! 

 

20-30% árengedmény! 
 

Törtaranyát 2000 Ft/g 
áron beszámítjuk, 
ha üzletünkben 

vásárolja le! 
 

Hozott anyagból készítés, 
javítás, átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
 
 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-12. 

Hirdetésfelvétel  
06 20 470-6587  




