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Éretlenül az érettségin 
Nagyon megörültem, amikor hallottam 

a hírekben, hogy az idei magyar érettségi 
tételek közt szerepelt egyik kedvenc szer-
zőm, Umberto Eco szövege is. Én annak 
idején Radnóti Miklós Hetedik eclogáját 
elemeztem – számomra mindig könnyebb 
20. századi prózával „dolgozni”. 

Azon tűnődtem, a középiskolai évek 
alatt a gyerekekben milyen kép rögzül a 
világirodalomról, pontosabban szólva eme 
kulturális örökség ama apró mozaikjáról, 
amelyet a tanrend meg enged mutatni ne-
kik. Mindig úgy álltam hozzá irodalmi 
olvasmányaimhoz, hogy csak azon művek 
elolvasásába kezdtem bele, amelyekről úgy 
gondoltam, hasznosak számomra: tágítják 
világlátásomat, gondolkodásra serkente-
nek, esztétikai élményt, olykor valós izgal-
mat nyújtanak. Azt a kánont, amely tartal-
mazza valamilyen furcsa szisztémával 
megválogatott irodalmak szövegét, az úgy-
nevezett „kötelezőt”, mindig is elvetettem. 
Nem vitás, hogy az emberekkel meg kell 
ismertetni az irodalom szépségét: már fia-
talon el kell kezdeni a tudás nevelését. Sok 
véleménnyel ellentétben, a Candide-ot 
vagy Az átváltozást – Voltaire– és Kafka-
mű – nem a kínzás szándékából olvastatják 
el a tanulókkal: ezen szövegek olvasásától 
és értelmezésétől várják, hogy gyarapodjék 
a szókincs, hogy választékosan tudjuk 

kifejezni magunkat, hogy a 
helyes szemlélet-

mód megtalálásában segítsenek bennünket. 
A művészet önmagáért való: esztétikai 
szépsége – Kanttal élve – érdek nélkül tet-
szik. 

Az évszázadok alatt hatalmas mennyi-
ségű szövegek halmozódtak fel. Minden 
egyes könyv elolvasásához egy emberi élet 
nem elegendő – még akkor sem, ha a szigo-
rúan szépirodalminak tartott műveket 
vesszük csak szemügyre. Mivel a teljes 
kínálat – menjünk be egy könyvesboltba – 
telis-teli lektűr– és fércirodalommal, el kell 
sajátítanunk egyfajta szelekciós szemléletet, 
amellyel meg tudjuk határozni, mely mű-
vek érdemesek arra, hogy megismerked-
jünk velük. Mert: az idő múlik. Ezért hát 
nem szégyen, ha nem tudunk minden 
nagynak nevezett művet megemészteni. 
Sosem olvastam a Háború és békét, a Büsz-
keség és balítéletet vagy a Nyomorultakat – 
Tolsztoj-, Austen– és Hugo-mű –, mert 
helyettük inkább Az ötös számú vágóhidat, 
A bábeli könyvtárat vagy Az ember tragé-
diáját (Vonnegut, Borges és Madách) tartot-
tam alkalmasabbnak, hogy elmondják nagy-
részt ugyanazt. 

Az vehető észre, legalábbis az én pél-
dám azt mutatja, előnyben része-
sül az ókori, a középkori és 
a 18-19. századi irodalom, 
a 20. századi és kortárs 
szerzők és műveik pedig 
érdemtelenül kis figyel-
met kapnak, helyettük 

– ahogy az az utolsó évben lenni szokott –, 
más dolgok kerülnek előtérbe: felkészülés 
az érettségire, a ballagás, a felvételik stb. 
Radnótinál és Pilinszkynél mintha véget 
érne a sor. Kimarad az életünkből Albee, 
Fitzgerald, Huxley, Orwell, Borges, Vonne-
gut, Kassák vagy Juhász Ferenc. 

Talán nem tűnik logikátlannak az a 
feltevés, hogy minél közelebb áll hozzánk 
időben egy mű, annál könnyebb azt értel-
mezni. Sokan panaszkodnak, hogy nem 
értik az ógörög időkből származó lírát. 
Alkalmasabb-e egy több ezer évvel ezelőtt 
írt, teljesen eltérő kultúrában, erkölcsi vi-
lágban íródott eposz egy 20. századi re-
génynél, hogy felvázoljon egyfajta esztéti-
kai szépséget? Könnyebb-e Homéroszt ol-
vasni, mint Gogolt? Könnyebb-e azonosulni 
Cicero szövegeivel, mint mondjuk egy Sar-
kadi-drámával? 

Azon gondolkodtam, talán érdemes 
volna egy-két változtatást bevezetni; ve-
gyük például szemügyre Homéroszt. Két 
művét is tanultuk, az Iliászt és az Odüssze-
iát. Mindkettő rendkívül véres: tele hábo-
rúkkal, harccal, öldökléssel, bosszúállással, 
avítt erkölcsi értékrendekkel. Mert ugye a 
tévében nem látunk eleget belőlük. Ezek 
részletes tanulmányozásával telik el egy 
félév. Edgar Allan Poe és Oscar Wilde pe-

dig kiszorul. Az ókor iro-
dalmát – tévedés ne essék 
– kell tanulmányozni, de 

miért nem lehetne ezalatt 
Platónt vagy Arisztote-

lészt érteni? 
 
(Folytatás a 3. oldalon) 

„Mindenki arra született, hogy azt tegye, amire született.” (Mátrix: Forradalmak) 

HAVI GONDOLAT 
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Rendőrségi hívószámok 
– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

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

Röviden 
— Feloszlatta önmagát a Magyar Demokrata 

Fórum kiskundorozsmai Önálló Községi Szerveze-
te. A 2006. április 28-án megtartott közgyűlési 
határozat értelmében a tagok tagságukat fel-
mondták, az elnök, Mucsi László a párt megyei 
szervezeteiben viselt tisztségeit is megszüntet-
te. 

Mucsi László lapunkhoz eljuttatott sajtónyi-
latkozatában felvázolta, mindezt más eszközök 
híján, végső megoldásként kellett meglépniük. 
„A sok sérelem és csalódás, ami az MDF elnök 
asszonya és Országos Elnöksége által bennünket 
mint tagságot ért, betetőzött! Nem nézhetjük 
tovább azt a felelőtlen, kalandor és elvtelen 
politizálást, amit Vezetőségünk az Országgyűlési 
választások kampányának megkezdése óta, de 
különösen 2006. április 9-e, a választások első 
fordulója óta tart” – áll a levélben. Az indoklás-
ból kiderül, a tagok így tiltakoznak „az országot 
romboló, vidékellenes, a tagság politikai néze-
teitől, meggyőződésétől eltávolodó, hitvallásá-
val sorozatosan szembemenő, az MDF lakiteleki 
szellemiségét semmibe vevő politizálás ellen”. 

 
— Harmincmillió forintos beruházásba kezd 

a szeged-sziksósfürdői naturistastrandot és 
kempinget üzemeltető cég. A strand Magyaror-
szág legfelkapottabb naturistastrandja és kem-
pingje közé tartozik, de ez az egyetlen, amely a 
nyitottságáról híres: ezért kedvelik a magyarok 
és a külföldiek. A vendégkör egyre bővül: a 
magyar, az osztrák, a holland és a német vissza-
térő családokon kívül már érkeztek Belgiumból, 
Angliából és Amerikából is Szegedre. 

Hamarosan elkészül a környezetbarát 
wellnessközpont. A cég képviselője szerint min-
denképpen elkészül a természetbarát, faszerke-
zetes, száznyolcvan négyzetméteres 
wellnesscentrum, ahol szauna, pezsgőfürdő, 
konditerem, játékszoba, internetsarok, közössé-
gi helyiség és stúdió kap helyet. Már felújították 
a gépészetet: az áram- és a gázellátás moder-
nebb lett, és dolgoznak az egészségügyi blokk 
akadálymentesítésén. A fürdő nyitását júniusra 
tervezik. 

 
— Magyarország első villamos-gyorsulási 

versenyét Szegeden rendezték meg május 7-én. 
A vetélkedés két, 100 méter hosszú párhuzamos 
pályán folyt. A legjobbak 10 másodperc alatt, 
40 km/h-val tették meg a nyílegyenes távot. A 
megmérettetés végén szegedi győzelem szüle-
tett: Klonkáné Kiss Borbála villamosvezető el-
nyerte a Magyar Köztársaság Leggyorsabb Villa-
mosvezetője címet. 

 
— Tóth József fogadóórái: május 29. és 

június 12., 17 óra, helye: Családsegítő Ház. 
 
— Sporteredmények 
+ Szeged-Dorozsma–Fehérgyarmat 38–31: 

(20–13) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged-

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző. 
Vezette: Kiss, Kóbor. 

+ Makói Spartacus–Kiskundorozsma: 1–3 (0–1) 
Labdarúgás, megyei I. osztály. 
Makó, 100 néző. Vezette: Széll J. 

(Forrás: DM Online) A dorozsmai villamos... 
Ismét van Szegeden 7-es villamos. A kis 

híján százéves jármű persze nem közleke-
dik, az utasokat viszont visszaröpíti a múlt-
ba: eredeti végállomásán, a Somogyi utca 
elején nosztalgiakávézóként üzemel.  

A Somogyi és a Toldi utca sarkán, a 
Somogyi utca felőli területre egy, a múlt 
század elején Magyarországon, a Ganz 
Vagon- és Gépgyárban gyártott, részben 
átalakított és felújított villamost szállítot-
tak. Évtizedekkel ezelőtt onnan indultak és 

oda érkeztek a Szeged–Kiskundorozsma 
között közlekedő villamosok. Megszűnésé-
ig, 1977-ig ott volt a fapados 7-es járat sze-
gedi végállomása. A villamoson 21-en tud-
nak majd leülni. „Az ülőhelyek számán, 
elhelyezésén, formáján nem változtattunk. 
A villamos kívül-belül ugyanolyan, mint 
évtizedekkel ezelőtt, amikor utasokat szál-
lított” – mondta a felújítást végző SZKT 
igazgatója, Dózsa Gábor. 

(Képünk a címoldalon.) 

Jerney-napok 
2006. május 11. Irodalmi színpadok városi 

versenye 
 
 Iskolánkban, a Jerney-napok keretében 

már több mint tíz éve rendezzük meg az 
irodalmi színpadok városi versenyét. Eb-
ben az évben is száznál több gyerek, tizen-
két csoport varázsolta el a nézőket színvo-
nalas műsorukkal. Első osztályostól a nyol-
cadik osztályosig önfeledten játszották el a 
népmesék, novellák vidám és szomorú 
jeleneteit. A zsűrinek, (Kátó Sándor szín-
művész és rendező, Kulcsár Mariann, a So-
mogyi Könyvtár gyermekrészlegének veze-
tője és Ácsné Fekete Ilona, a Tisza Lajos 
Szakközépiskola könyvtárosa és magyarta-
nára) most is igen nehéz volt döntenie. I. 
helyezett a Tarjáni Magyar-Német Kéttan-
nyelvű Általános Iskola lett, míg iskolánk 
csapata az előkelő II. helyezést érdemelte 
ki. A helyezetteket könyvutalvánnyal jutal-
maztuk. A gyerekek és tanáraik megvendé-
geléséhez és jutalmazásához pályázaton 
nyertünk pénzt. Emellett köszönjük Fábián 
József képviselő úr, Bányai Attila, Gyurisné 
Erzsike és kollégáim segítségét. 

MÁRTA ZOLTÁNNÉ 

2006. május 12. Diákönkormányzat napja 
 
Természetvédelmi délelőtt 
Alsó-tagozat 
Az alsósok a Vadasparkba mentek. Az 

ott dolgozó zoó-pedagógusok segítségével, 
feladatlapokkal a kezükben járták végig 
kilenc csapatban egy-egy pedagógus vezeté-
sével a parkot. Volt a feladatok közt madár-
hang-felismerés, madártojások és fészkek 
gazdáinak kitalálása, rejtvényfejtés… Köz-
ben rácsodálkoztak a Vadaspark új állataira, 
pihentek a játszótéren és rengeteg fényképet 
készítettek élményeikről. Elfáradva, tudás-
ban gazdagodva fejeződött be ez a délelőtt. 

BAKAI EDIT 

Szellemi-játékos ügyességi akadály-
verseny, és Honvédelmi nap 

Felső-tagozat 
 
A felső-tagozatosok egy kilenc állomá-

sos akadályversenyen vettek részt, mely-
nek helyszínei Dorozsma több pontján vol-
tak megtalálhatóak. 

A versenyen a következő feladatok vár-
ták a csapatokat: kerékpáros ügyességi ver-
seny, növényfelismerés, labdajáték, KRESZ 
ismeretek, néprajz, egészséges életmód, Do-
rozsma történet, idegenvezetés, honvédel-
mi pálya. 

Idén a hagyományos Jerney-napok prog-
ramját honvédelmi bemutatókkal színesí-
tettük, és tettük még érdekesebbé. 

Rendezvényünkön jelen voltak: a Ma-
gyar Honvédség Csongrád Megyei Hadki-
egészítő Parancsnokságáról, a Toborzó 
Irodáról. Fegyvereket, repülő illetve hajó-
modelleket mutattak be. 

A Határrendészeti igazgatóság részéről 
határőrök jöttek, akik bemutatták járművü-
ket, fegyvereiket, beszéltek a munkájukról. 
Rendezvényünk zárásaként egy kutyás be-
mutatót is tartottak. 

A Móra Ferenc Szakközépiskolából itt 
volt Vér László tanár úr, aki egy érdekes 
honvédelmi akadálypályát állított össze. 
Volt gránátdobás, kúszás, mászás. 

Köszönet: Ugri Györgynek a segítő 
szervezőmunkáért, a MATASZ-nak, a Ha-
tárőrségnek, a Toborzóirodának, a Kiskun-
halasi honvédségnek, hogy rendezvényün-
kön jelen voltak. 

Támogatóink voltak: Tóth József kép-
viselő úr, Fábián József képviselő úr, Bá-
nyai cukrászda, Nagy György János kak-
tuszgyűjtő, Lehotai Ferenc  ásványgyűjtő, 
Szeged Plussz Rádió, Magyar Tartaléko-
sok Szövetsége, Határőrség. 

GORZÁS ÁGNES 
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Röviden 
— Május 15-én, hétfőn ülésezett a részön-

kormányzat a Dorozsmai Nagybani Piac irodájá-
ban. A szélmalom előtt kifűrészelt fa apropójá-
ból a tagok aggodalmukat fejezték ki a vandaliz-
mus terjedésével kapcsolatban. Tóth József 
képviselő úr nehezményezte, hogy a helyi média 
nem foglalkozik eleget a fiatalkorú bűnözéssel. 

 
— Polgárőrségi közlemények 
A dorozsmai polgárőrök is kivették részüket 

a tiszai árvízvédelemből. Társadalmi munkában 
rendvédelmi feladatokat láttak el. Éjszakánként 
tizenhárman váltott szolgálatban, összesen 
kétszázharminc órában dolgoztak a Tisza-
parton. 

 
Tavaly december és húsvét között 

Dorozsmán kétszer fizettek hamis húszezer 
forintossal. A kétezer forintos ki van fehérítve, 
és arra nyomtatták a húszezres címletet, de a 
fémszalag mellett a címletek feliratán húszezer 
helyett kétezer szerepelt. A trükk az, hogy 
olyan házhoz mennek be, ahol az ablakban ki 
van írva valami eladó (savanyúkáposzta, tojás, 
nyúl), és nagyobb tételben vásárolnak. 

 
Ne engedjük be a házalókat, mert több idős 

embert becsaptak és megloptak. Fontos, ha 
külhoni házaló árust látunk utcánkban, feltűnő 
módon, úgy, hogy ő is észlelje, írjuk fel a gép-
kocsi rendszámát. Ha erőszakosak, hívjuk a 
KMB-t, a 107-es számot, vagy a polgárőrséget. 

 
Ismét itt vannak az esőcsatorna-szerelő 

külhoni iparos mesterek. Többek között arról 
nevezetesek, hogy féláron vállalkoznak, majd a 
végére felmegy az ár 30-50 vagy 200 %-kal, ez 
már eddig három dorozsmai ügyfélnél is előfor-
dult. Vigyázzunk, ha velük kötünk üzletet. Az 
esőcsatorna-szerelés ára 2000 Ft/m körül tisz-
tességes. 

 
Ismét előfordult, hogy a dorozsmai ligetben 

motoros fiatalok randalíroztak, sétálókat mo-
lesztáltak. A Privát ABC előtt tövestől kitörtek 
egy gömbakácot, és a Szélmalomnál derékban 
elfűrészeltek egy kis fát. Ha ilyet tapasztalunk, 
hívjuk a rendőrség 107-es számát, a közterület-
felügyeletet vagy a polgárőrséget. 

 
Idős emberek hirdetésére ha gyanús külsejű 

emberek jelentkeznek, ne engedjük be őket. 
Vételi szándékot színlelve felmérik a terepet és 
visszamennek lopni. Javasoljuk szakemberen, 
ingatlanközvetítőn, bizományoson keresztül 
értékesítsék felesleges dolgaikat. 

 
A jó idő beálltával a fiatalok csoportokba 

verődve töltik szabadidejüket. Ebben nincs 
kivetnivaló, de sajnos egyes hangadók, deviáns 
elemek hatására előfordul hangoskodás, autó-
val, motorral való bravúroskodás, amellyel za-
varják a lakosságot. Kérjük, úgy szórakozzanak, 
hogy ne zavarják környezetüket. A Czékus utca 
végén tartózkodó fiatalok a polgárőrségnek 
megígérték, hogy este kilenc óra után nem 
hangoskodnak. Ráfigyelünk! 

 
Az átverések és a zavargások kezelésének 

leghatékonyabb módja a lakossági önszervező-
dés, vagyis a SZEM, a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom, mert a rendőrség és a polgárőrség 
nem lehet mindig mindegyik utcában, de a 
szomszédok figyelhetnek az esetleges bűncse-
lekményekre. 

 
Egy olvasónk a Faragó tér környékén kido-

bott állatbelek veszélyére hívta fel a figyelmün-
ket. Rendkívül felelőtlen és gusztustalan lépés 
volt attól, aki az elásás helyett a könnyebb utat 
választotta. 

Éretlenül az érettségin 
(Folytatás a címoldalról) 

 
Itt nem egyéni ízlésről van csak szó: 

előnyben kellene részesíteni azon műveket, 
amelyek a világ reális ábrázolásával ajánla-
tot tesznek arra, hogyan lenne érdemes élni. 

A tanárok sokszor panaszkodnak arra, 
hogy a szöveget a gyerekek nem értik meg. 
És itt nem csak a funkcionális analfabétiz-
musról (az olvasott szöveg nem tudatosul) 
van szó. A szöveget nem tudják értelmezni: 
megrekednek a szó szerinti jelentésnél. 
Másrészt nem teszi az oktatás egyértelmű-
vé, mit kíván tőlük: tanulják meg, mi egy 
vers mögöttes értelme – vagyis magolják be 
a tankönyvben leírt elemzést –, vagy pedig 
alakítsanak ki egyéni olvasatokat, és érvel-
jenek amellett, miért gondolják ezt és azt a 

művel kapcsolatban. A szakma nagy vitaté-
mája ez: elégedjünk meg azzal, amit a szer-
ző szándékozott érzékeltetni, vagy pedig 
függetlenítsük magunkat tőle, és saját ideo-
lógiánkba illesszük bele. Ez a probléma 
olyan kérdéseket vet már fel, mint hogy mi 
is a művészet, mit tekintünk műalkotásnak 
stb., szóval eléggé távoli vizekre eveznek 
eredeti témánktól. 

Könyvet olvasni sosem elfecsérelt idő. 
Bátran olvassák el azt, amely érdekli önö-
ket – amelyek meg nem, azokat hanyagol-
ják. Lehet, hogy így olvasatlanul fog hever-
ni egy-két Stendhal vagy T. S. Elliot, de ha 
helyettük ott van a kézben egy Eco– vagy 
egy Kosztolányi-kötet, higgyék el, nem 
maradnak le semmiről. 

SOMOGYI GÁBOR 

A polgárőr törvényről és a törvényből 
adódó feladatokról 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 
2006. február 13-án elfogadta a 2006. évi 
LII. törvényt a polgárőrségről. Sólyom 
László köztársasági elnök ebből az alka-
lomból levélben köszöntötte a polgárőrö-
ket. A tény és az esemény minden tekintet-
ben történelmi. Legújabb kori történel-
münkben talán először fordul elő, hogy egy 
társadalmi szervezet tagjai önerőből jutnak 
el odáig, hogy ügyüket nemcsak a társada-
lom, de a törvényhozás is felkarolja, és a 
legmagasabb szintű jogszabályban fogal-
mazza meg elismerését és a jogrendszerbe 
illesztve ad lehetőséget egy mozgalom 
további építéséhez. 

A gondolat a törvényalkotásról alig 
négy évvel ezelőtt, 2002-ben született. Az 
eltelt idő alatt számos elképzelést, megol-
dási javaslatot fogalmaztunk meg, több 
egymástól jelentősen eltérő koncepció szü-
letett, s a nézetek gyakran ütköztek. Végül 
olyan törvényt alkotott a magyar Parla-
ment, amely elismerését fejezi ki a polgár-
őrségnek tevékenységéért, méltányolja 
szerepvállalását, amiért értékteremtő ala-
pokat fektet le, szilárd jövőkép lehetőségét 
teremti meg. 

Ki kell emelnünk a törvény értékterem-
tő elemeit. 

A törvény intézményesíti a társadalmi 
szervezetként való önkéntes lakossági rész-
vétel lehetőségét (országos, helyi közbiz-
tonság, határőrizet, környezet- és termé-
szetvédelem, veszélyhelyzet, társadalmi bűn-
megelőzés). Ezzel egyértelművé és minden-
ki számára jól érthetővé teszi a polgárőrség 
tevékenységi területeit. 

A polgárőrség kölcsönös együttműkö-
désre kötelezett a helyi önkormányzatokkal, 
az állami és önkormányzati szervezetekkel, 
a rendőrség, a határőrség, a katasztrófavé-
delem, illetve a vám- és pénzügyőrség szer-
veivel, a környezet- és természetvédelmi 
szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati 
és az önkéntes tűzoltóságokkal, a mezei- és 
természetvédelmi őrszolgálatokkal, vala-
mint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamarával. A partnerek 
számára is kötelezettségként jelenik meg a 
polgárőrségekkel a kapcsolattartás. 

Óvja az önkéntes közreműködőt az őt 
megillető jogkör esetleges túllépésének koc-
kázatától. A polgárőr jogosult mind a sza-
bálysértés, mind a bűncselekmény elköve-
tésén tetten ért személyt a cselekmény ab-
bahagyására felszólítani, a cselekmény foly-
tatását megakadályozni, az elkövetőt visz-
szatartani. 

A törvény egységessé teszi a polgárőr-
ség megjelenését, arculatát a közterülete-
ken. A polgárőr mozgalom működőképes-
ségének fenntartását, anyagi és technikai 
biztonságát szolgálja, hogy deklarálja a 
polgárőrszervezetek szövetségének köz-
ponti költségvetésből történő, az éves költ-
ségvetési törvényben meghatározottak sze-
rinti támogatását, lehetőséget biztosít az 
önkormányzatok számára, hogy egyéb 
anyagi forrásokat biztosítsanak, ezzel teszi 
lehetővé az egyesületi működés hosszabb 
távú tervezhetőségét és biztonságát. 

Két új elem jelenik meg ugyanakkor a 
feladatrendszerben: az áldozatvédelmi tevé-
kenység támogatása, valamint közreműkö-
dés a bűncselekmények felderítésében. 

 
 (Forrás: Bernáth Mihály, Polgárőr Ma-

gazin, 2006. március) 
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AZ ESZTERGOMI (ISTERGAMI) OROSZLÁNOK TITKA 

Ezt a sorozatot azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönjem 
prof. Badiny Jós Feri bácsinak (aki most 97 éves), hogy megen-
gedte tudományos munkássága egy töredékének bemutatását 
dorozsmai honfitársaimnak, s ezzel hozzájárulhassak magyarsá-
gunk öntudatra ébredéséhez. 

 
Bevezető 

 
Aki az esztergomi oroszlánok történetét, jelentését és az álta-

luk kifejezett uralkodó rendszert és törvényt meg akarja érteni, 
annak bizony először fel kell ismerni azokat a körülményeket, 
amelyben a magyarság élt az ezredik esztendő körül. Ugyanis I. 
István király uralkodásával kettős rétegű lett az a nép, amely 
magát „magyarnak” mondotta. 

Az egyik az volt, amelyik nemcsak mondotta, de „vallotta is 
magát” magyarnak, és nem volt hajlandó eltérni az ősi hittől és 
megtagadni a Mah-Gar hagyományokat. Ez volt a Mah-Gar 
„magyar” nép. 

Ezt a népet sorvasztotta gyalázatos szolgaságba I. István, az ő 
német, Rómából származott judai-keresztény új vallásával. Azu-
tán ezek a külföldről beszivárgottak, akiknek a király odaajándé-
kozta az Árpád vezér által visszaszerzett magyar földet, ezek 
lettek a „magyarok” és Árpád népe – a krónikák így írják – 
„gyalázatos szolgaságba téve, jobbágyként szolgálta az új ura-
kat”. 

A magyar nép tehát e kettős rétegből állott. Alul, a szolgaság-
ban az ősi Mah-Gar, és felül, az uraságban az idegenvérű, idegen 
vallású, idegen érzésű földesurak, akik I. István rendeletére, attól 
kezdve, hogy a magyar föld tulajdonosai lettek, magukat „ma-
gyar főnemeseknek vagy magyar nemeseknek” nevezték. Nemes 
lelkületű dorozsmai honfitársaim nézzünk szét jól mai világunk-
ban, nem ugyanez folyik most is? 

Ahogyan a népnél megtaláljuk e kettős rétegződést, ugyanígy 
találjuk meg az ősi szokások és az ősi hagyományok terén is ezt a 
kettősséget. Különbség nincs a Mah-Gar ember és a Mah-Gar 
hagyomány kezelése között. A Nyugatról bejövő urak, akik mos-
tantól kezdve már „magyarok”, az ősi Mah-Gar népet éppen úgy 
pusztították, mint ahogyan a hagyományait, jelképeit és írott 
tudáskincsét tűzre hányták. A Mah-Gar nép legnagyobb kincse, a 
mah-gar szellem diadalát hirdető rovásírás és rovásírásos tudás-
kincs lett elpusztítva. (De hála a kortárskutatóknak, egyre több 
magyar honfitársamat érdekli. Tanulni lehet a Szegedi Rovásírók 
Egyesületében, amelynek elnöke dr. Deák Dezső fogorvos. Cí-
münk: Alsóvárosi Művelődési Ház, Szeged, Rákóczi út 1.) 

A rovásírás használata be lett tiltva, és a rovásírásos könyvtá-
rak, rovásírásos hagyománykincset vivő minden írásunk a nyu-
gat által meggyújtott tűz martaléka lett. Így pusztult el az a 28 
erős és Máté apostol nevének említésével hosszú fapálcára írt 
Káld Evangélium is, amelyik az ősi hit templomaiban az oltár 
mellett volt a szögre akasztva. Erről olvasták a magyar „MAH”-
ok (latinul-mágusok) a mindennapi igét a Mah-Gar vérrel testet 
öltött Názáreti Jézus tanítása szerint. 

A tűz elpusztította a bizonyítékokat. A lel-
kekben azonban tüzet gyújtani nem lehetett. 
Az ősi hagyományt megőrizték a szolga-
ságba taszított Mah-Gar jobbágyok, és 
hosszú évszázadokon át a titkot apáról 
fiúra adták. 

De voltak a tudáskincsünknek 
olyan elemei is, amelyek nem rovás-
írással voltak írva, hanem jelképek-
ben tündökölve közölték a nézővel 
az ősi hagyományt. Ilyenek voltak a 
templomok maguk, amelyek építési 
formájukkal, keletre való tájolásuk-
kal, oszlopfej díszeikkel hirdették az 
ősi hit és tudás hatalmát. Ezekbe tarto-
zott bele az a 14 oroszlán is, amely az 
esztergomi „Árpád-házi kápolnának” 
nevezett szentély falára van (volt) festve. 
Idekívánkozik egy gondolatom, nem 
tudom mennyire „magyar” az a „tudós 
társaság” aki hagyta ezt a páratlan értéket 
tönkremenni, vagy talán most is folyik a még 

megmaradt magyar értékek sunyi megsemmisítése? Miért nem 
volt pénz a restaurációra? Miért volt hosszú évekig restaurációra 
hivatkozva eldugva a látogatók elől? Vajon ki adja meg erre a 
választ. De az egyszer szent igaz, ha az égben nem Lenin az úr, 
hanem a Jó Isten, akkor a felelősök bőrében nem szívesen érez-
ném magamat. Miután az új hit követői és az ország új urai nem 
tudták a falról leégetni ezeket az erős festékkel művészien odava-
rázsolt szimbólumokat, azt határozták el, hogy átfestik és beta-
karják a római hit szentjeinek képeivel. Így is történt. Az Árpád-
ház ősi hite szerint uralkodó rendszer legtitkosabb és az Istenhez 
való felemelkedésben legmagasabb szintű szentélye át lett alakít-
va egyszerű kápolnává, ahol a falra festett szentek valószínűleg 
nem jól érezték magukat az oroszlánok hátán. 

Ugyanis az oroszlán neve az ősi nyelven UR-MAH vagy 
MAH-UR, miután MAH = nagy, hatalmas, de tudós is, így az égi 
oroszlán a hatalmas nagy úr szimbóluma volt. Az ősi hit 
kozmológikus szemlélete az égi oroszlánt a Nap házának tudta. 
A Nap viszont a MAG-URA, a MAH-UR és a MAG-UR találkozik 
itt egymással. Talán legjobban ezt az Úr Jézus szavaival érthetjük 
meg, amikor azt mondta: „Én és az Atya egy vagyunk”, mert 
ahogy az égen az oroszlán csillagkép – a MAH-UR – közvetítője 
és tolmácsolója annak az isteni törvénynek, amit a Nap – a MAG-
URA – sugározza a Földre, és mindarra az égitestre, amelyik a 
MAG-URA-nak van alárendelve (a naprendszerünk bolygóira), 
analógiaképpen mondhatjuk azt, hogy a Nap – a MAH-URA – az 
életet adó, az örökké gondoskodó, a mindenkire egyformán tün-
döklő és mindenkit egyformán elérő isteni gondviselésszerű csil-
lagkép, amelyik mindezt átsugározza, mindezt közvetíti és mind-
ezt továbbadja, azonos lehet a Fiúval. Így MAH-UR és a MAG-
UR tulajdonképpen egy. 

Nos, ez a 14 MAG-UR a szenteket ábrázoló festék alatt majd-
nem ezer évig csöndesen meghúzódott. Éppen úgy, mint az ide-
gen uralom alatt nyögő Mah-Gar nép, a tudás népe. Egyszer 
azonban megrázták magukat az ősi oroszlánok, és lerázták ma-
gukról a szentelt vakolatot. Leestek a szentképek, és megjelentek 
a MAH-Ur-ak. Az utókor megtalálta az ősi hagyománykincs –
szentek ábrázolásával eltemetett – elemeit. Le lettek most vakarva 
szépen a szentképek az ősi oroszlánokról és MEGFOGYVA BÁR, 
DE TÖRVE NEM, a 14 oroszlán ezer év után is látható volt az 
esztergomi szentély falán, és ékesen hirdették a MAH-GAR ősi-
ség diadalát. Sajnos az idegen urak hagyták tönkremenni ezeket a 
pótolhatatlan, nekünk magyarok számára nagyon fontos üzenetet 
közvetítő szimbólumokat, de az őserő és energia továbbra is árad 
belőlük ugyanúgy, mint a Szent Koronáról lerabolt zománcké-
pekről, amely sugárzást a fizikusok mérni tudják. Magyarország 
„vendégei” minden téren megakadályozzák ennek az ősi Mah-
Gar hagyománykincs igazságának a napvilágra kerülését. Nem 
engedik az ősi hitre vonatkozó következtetések és igazságok köz-
lését. Hamis adatokkal, hamis évszámokkal igyekeznek az érdek-
lődőket elterelni ezeknek a szimbólumoknak mélységes jelentősé-
gétől, és a magyar nép ősi tradícióinak meglétét nemhogy hir-

detnék, hanem hamis mesékkel elsorvaszják. 
Ez a sorozat is az igazságot szolgálja 

(jelen korunkban csak jog van), mert Isten 
akaratával történt mindannak a felismeré-

se, ami következik. Ez a könyv nem csak 
a Professzor úr tudományos munkája, 
hanem egy felső isteni akaratnak az 
eredménye is. 

Badiny Jós Ferenc sokáig élt Ar-
gentínában. A Buenos Aires-i jezsui-
ta egyetem Sumerológia tanszék-
ének a vezetője. 1997-től a Miskolci 
Bölcsész Egyesület Sumerológiai 
tanszékét vezette. Díszdoktorrá 
avatták. 

Ezúton kívánok neki jól kiérde-
melt szép idős kort, kérem a Jó Istent, 
kerülje a betegség. Köszönet munkás-

ságáért. 
 

 (folytatjuk) 
 

 FODOR ANTAL 
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Kisautó az árokban… 
A dorozsmai „Fa-játszótér” mellett 

elhaladva döbbenten láttam egy autót be-
döntve az árokba, kerekeivel felfelé mutat-
va az egekig törtető vandalizmus erejét. A 
szóbeszéd szerint kamaszok „szórakoztak”, 
fitogtatták erejüket az est leszállta után, 
amikor már úgymond „tiszta a levegő” a 
játszótér körül. A kisgyerekek, akik játszani 
járnak ide – hozzák ki őket szüleik – már 
békésen szunyókálnak, ilyenkor azoké a 
játszótér, akik ellenőrizetlen programjaik-
kal az ilyen rongáló, értelmetlen pusztítás-
ra vetemednek. Elképzelhető, hogy egy 
manapság divatos, hangzatos csibésznyel-
ven megfogalmazott jelszóra többen össze-
fogtak, és „Lökjük bele!” harci kiáltással 
megszüntették egy időre az autó rendelte-
tésszerű használatát. (Nem játékautóról 
van szó!) 

S a szomszédok, akik adva házuk tájá-
ra, kertjük gondozása közben nap mint nap 

ezt látják, tehetetlenségükben tanácstalanul 
maguk elé nézve kérdezik: „hát én mit 
tegyek?” 

Milyen jó vicc, micsoda egyetértés és 
mekkorát – engedtessék meg – „röhögtünk”. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA  

Az elválás 

Miért nem tudunk elbúcsúzni? 
„Ha tudtam volna, hogy akkor beszélek vele 

utoljára, valami jobbat találok ki.” (Forrest 
Gump) 

 
Most, a ballagások környékén időszerű 

a búcsúzásról írni. Túlvagyok néhány elkö-
szönésen, de minél jobban igyekeztem, 
annál kevésbé sikerült valami igazán jót és 
meghatót mondani. Iparszerűen gyártot-
tam középiskolában a búcsúzó- és búcsúz-
tatóbeszédeket, volt, hogy egy órám sem 
volt rá, sírtak vagy nevettek, mikor mire 
volt szükség. Sablonokat használni, nagy 
tömeghez szólni sokkal könnyebb, mint 
egy-egy embernek kifejezni, hogy örültünk, 
hogy ismertük és hiányozni fog. Nem álta-
lánosságot írok, hanem példákat az életem-
ből. Remélem mások is megtalálják a saját 
életük sikerült, vagy kevésbé sikerült bú-
csúzásait. 

Általános iskolában nyolcadik vége felé 
a szünetekben többen összejöttünk kese-
regni, vagy kiselsőst játszani. De nem sír-
tunk a ballagáson. Nem költöztünk el, a 
reggeli buszokon találkoztunk, nem tűnt 
akkora törésnek. 

Középiskolában a szalagavatóval már 
fél évvel korábban kezdtünk elbúcsúzni az 
iskolától. Az érettségi és a felvételik miatt 
az idegeskedés elnyomta az elválás tényét. 
Sokan egy felsőoktatási intézményben foly-
tatták tanulmányaikat. 

Most, az egyetem végén igazán próbál-
tunk keserves hangulatba kerülni, búcsú-
partikat tartottunk, mondogattuk, hogy 
kapcsolatban maradunk, hogy már soha 
nem találkozunk. Rossz érzés, de nem fog-
tuk fel, hogy öt év után egy másik életbe 
kezdünk, nem tudtuk megmondani, hogy 
jó volt együtt. Valami hiányérzetem ma-
radt, és ahogy beszélgettünk, úgy vettem 
észre, másoknak is. 

A svájci testvériskolába történt oda-
vissza látogatás végén a párnapos kapcso-
latok nagy összeborulással fejeződtek be, 

pedig egymás szavát is alig értettük, mély 
barátságokról persze nem beszélhetünk. De 
őket tényleg nem láttuk többé. 

Az egyik tanárom egy éve meghalt. 
Előtte egy hónappal láttam utoljára, és ő 
úgy búcsúzott tőlem, hogy szeptemberben 
találkozunk. Én egy bizonytalan talánnal 
válaszoltam. És utána valóban Forrest 
Gumpként éreztem magam. 

Hogy a ballagások nem azt jelentik, 
hogy soha többé nem látjuk egymást? Le-
het. De már nem vagyunk együtt napi öt-
hat órában, nem kell elviselnünk egymás 
hülyeségeit, nem tudjuk, hogy miért rossz-
kedvű a másik. Lassan nem tudunk egy-
másról semmit, az osztálytalálkozókon 
félig-meddig idegenként ülünk egymással 
szemben, próbáljuk összekaparni a közös 
emlékeket. És még az elválás fájdalmát sem 
találjuk. 

Már leírtam, hogy mennyire nem mu-
tatjuk ki az érzéseinket, a szeretetünket, a 
gyengédségünket, a gyengeségünket. Csak 
akkor, ha pánikba esünk. A búcsúzás az 
utolsó kétségbeesett próbálkozás egy em-
ber emlékének megőrzésére, és hogy ő is 
emlékezzen ránk. Nyomot akarunk hagyni 
az emberekben. 

Néhány tanár elmondta, hogy jó volt 
bennünket tanítani, kérdezték, hogy ne-
künk mit jelentett, profitáltunk-e valamit a 
velük töltött időből, de mindenki kukán 
ült, vagy egy persze jött ki belőlük. Azóta is 
bánom, hogy nem volt legalább egy „sab-
lonom”. Az utolsó énekvizsgám után is 
csak ott álltam, de nem tudtam, hogy 
mondjam-e a többi énekesnek, akiket néha 
láttam, néha beszéltem velük pár szót, 
hogy engem többé nem látnak itt. Hiszen 
nem volt különösen szoros kapcsolatunk. 
Itt elmondtam a sablonokat, de ezek nem 
fejezték ki az érzéseimet, hiszen én sem 
voltam tisztába velük. Amikor egy jó isme-
rősöm az egyetemet befejezve hazautazott, 
sikerült vele beszélgetnem egy kicsit, mert 

GONDOLATOK A MINDENNAPI ÉLETRŐL 

még emlékeztem, amikor két évvel koráb-
ban durcásan nem szóltam valakihez, aki 
kiszállt az autóból, és ezzel az életemből, 
hiszen a következő találkozáskor már ide-
gennek tűnt. 

Életemben egyszer mertem valakitől 
elbúcsúzni szívből, azzal, hogy tőlem telje-
sen szokatlanul szinte a nyakába ugrottam 
puszit adni. A sors fintora, hogy ez a búcsú 
csak egy ébredést jelentett a valóságra. 

Most, hogy talán még mindig nem fe-
jeztem be a búcsúzkodást, remélem, hogy 
lesz elég erőm visszafogni a durcáskodást, 
nem szégyellni a gyengeséget, az elválás 
fájdalmát, és talán a könnyeket sem. 

 
ZSÓFIA 

Gólyalábas művészet szórakoztatják a nézelő-
dőket a május 20-21-én megrendezett hídi 
vásárban. 

ZSÓFIA 
 

Dézsavűűű! 
 
Mintha már írtam volna dolgozatot az I. 

világháborúból. 
Mintha már vizsgáztam volna a magyar 

választási rendszerből. 
Mintha már beszólt volna nekem egy 

ilyen fiú. 
Mintha már úsztam volna a kezdők 

medencéjében. 
Mintha már énekeltem volna ezeket a 

dalokat. 
Mintha már keringőztem volna erre 

számra. 
Mintha már vigyáztak volna rám ennyire. 
Mintha már összetörtek volna egyszer. 
Mintha az életem újrajátszaná a kedvenc 

évét. 
De nem, így még nem nézett rám senki. 
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KÖNYVEK KÖZÖTT 
 

A szenvedés 
képei 

Virginia Woolf harcos feminista oldaláról 
tesz tanúbizonyságot, amikor Három adomány 
(Three Guineas) című kötetében a háború ször-
nyűségeiről ír. Olvasása közben szépen berende-
zett, tiszta szobában érezzük magunkat tanult 
férfiúk leányainak társaságában, akik a délutáni 
tea közben sok fontos dologról, például a szoba-
növényekről, új ruháikról, hajviseletekről és a 
legújabb női divatról beszélgetnek, miközben 
megjegyzik néha: ó de szörnyű ez a háború, 
amit állandóan azok a pimasz és kiismerhetetlen 
férfiak játszanak már az idők kezdete óta, de 
hát olyan hercig mindegyik azokban az egyenru-
hákban… 

Persze ez nem egy újabb romantikus re-
gény, hanem hosszú elmélkedés, a naiv női 
gondolkodás azzal kapcsolatban, „hogyan aka-
dályozzuk meg a háborút”. Önmagához híven 
már az elején megállapítja: a háborút férfiak 
vívják. Értsd: a férfilélek agresszivitásából kö-
vetkezik a konfliktus legvéresebb megoldása. 
Megjegyezhetnénk, nem sok női hadvezért, 
parancsnokot vagy miniszterelnököt hordott 
eddig a föld a hátán; a történelmünk már csak 
ilyen patriarchális. A férfiak tanulnak és irányí-
tanak, a nőknek meg kuss. Woolf korának höl-
gyei maximum a szalonokban kamatoztathatták 
hatalmukat – intrikák, pletykák, egyéb szerelmi 
ügyek terén, de hát ez mind ismerősnek tűnhet 
az angolszász női irodalom regényeiből. 

Az eltörölni kívánt rossz nem csak a háborús 
borzalmak, hanem maga a háború mint a diplo-
mácia legdrasztikusabb eszköze. Természetesen 
a háborúk sosem tűnnek el az emberiség törté-
nelméből, bármennyire is más véleményen 
legyen Woolf. Ítéletideig nézegetheti és muto-
gathatja bárkinek a spanyol polgárháborúról 
készített fényképeket. A felvételeken a felis-
merhetetlenségig összeroncsolódott tetem, 
amelyek „lehet, hogy egy férfi holttesté, de 
lehet nőé is; annyira meg van csonkítva, hogy 
végső soron akár egy disznó teste is lehetne. 
Azok ott bizonyosan halott gyerekek. Ezek a 
képek nem érvek; egyszerűen durva tényállá-
sok”. Az effajta képek szörnyűsége pont abból 
ered, hogy a szemlélő a konkrét tárgy szétesett 
elemeit nem tudja a fejében összerakni. Amiről 
az írónő itt beszél, az nem a háború szörnyűsé-
ge, hanem a háborúval járó iszonyatos követ-
kezmények. 

Virginia Woolf naivitása nem abból ered, 
hogy módszereket ajánl a háború elkerülése 
érdekében, hanem abban, hogy valaki is komo-
lyan veszi a mondandóját. Művének megírása 
alatt a nők már bírnak egyfajta választójoggal, 
de például szigorú kvótákat alkalmaznak az 
egyetemek a nők létszámának szabályozására; 
míg a férfiak ugyanabban a szakmában ezer 
fontot, addig a nők maximum 250 fontot keres-
nek évente. A férfiuralom döbbenetes példáival 
maga a szerző él: kijelenti, hogy a század és 
kora fiatal leányai előtt két út áll: vagy felesé-
gek lesznek (így nem tanulnak, tudatlan és 
műveletlen szobadíszekké és otthontöltelékekké 
válnak férjük fojtogató árnyékában; passzivitá-
sukkal elősegítik a háborút: nem lesz öntudatuk, 
fiaikat „ágyútölteléknek” fogják a háborúban 
felhasználni), vagy pedig – vállalva a környeze-
tük rosszallását és gúnyolódását – női college-ba 
járnak, egy olyan oktatási intézménybe, amely 
elveti az angol elit oktatás évszázados, avítt 
tradícióit – kezdve például azzal, hogy nem 
verik bele a növendékekbe a háború szeretetét, 
mint azt az oxfordi vagy a cambridge-i egyetem 
teszi. 

Nem voltak ritkák azok az egyébként tanult, 
művelt értelmiségi férfiak által megfogalmazott 

vélemények – panaszkodik Woolf –, amelyek 
explicite kimondták, a nők maradjanak meg 
otthoni házikisasszonyoknak, „vonuljanak vissza 
ismét a konyhába, és tanulják meg végre – ha 
képesek egyáltalán –, hogyan kell megfőzni a 
vacsorát, amelyből viszont lehet, hogy nekik 
nem is jut majd.” 

Így már nem is olyan különös, ha a könyv 
inkább fecsegő és összesugdolózó kisasszonyok 
szalonjába, mintsem egy campus falai közt 
filozofáló értelmiségi kerekasztalhoz repít. Erről 
azonban – hogy az írónő becsületére legyen 
mondva –, nem ő tehet; ezt akarta megmagya-
rázni, miért olyan sajnálatos. Mindenben tökéle-
tesen igaza van. 

SOMOGYI GÁBOR 
 
Virginia Woolf: Három adomány. Európa Könyv-
kiadó, 2006. 

BUDAI ISTVÁN 
 

Vívódás 
önmagammal 

De hogy lehetnék önmagam, 
Ha minden kínom benne van 
a mindennapi küzdelemben, 
A közelnek hitt győzelemben? 
 
Ha csak napról napra élek, 
Minden naptól jobban félek, 
S mint ki hosszan ví egy várat, 
Testem-lelkem belefáradt. 
 
Mert hazug az egész világ, 
S ki ilyen fantomot imád, 
Maga is hazuggá lészen, 
Hozzá hasonul egészen. 
 
Hát hogy lehetnék önmagam, 
Ha minden kínom benne van 
A hétköznapi küzdelemben, 
A köddé foszló győzelemben? 
 

Téli este 
Hull a hó és egyre esik, 
Nem is szűnik tán reggelig. 
Fehér leplet húz magára 
A táj is, mintha fázna. 
 
Fehérbe borul a világ, 
Fázón dideregnek a fák. 
A hó hull és reggelre, 
Átöltöznek hólepelbe. 
 

Ki kell írni… 
Ki kell írni magamból, 
Ami bensőmben tombol, 
Ami belülről szétfeszít, 
Ami felemel és elveszít. 
 
S nem a versért írok, 
Olykor nevetve is sírok. 
S biztos vagyok igazamban, 
Ha tudom, hogy igazam van. 
 

Én már csak… 
Én már csak ilyen vagyok, 
Nem fognak a téli fagyok, 
Nyár nap-tűz meg nem éget, 
Kedvelem a derültséget. 
 
Vígan telik minden napom, 
Mosolygok csak gondjaimon 
Homlokom, ha mutat redőt, 
Kikacagom a nehéz időt. 
 
Kedvem meg nem töri semmi, 
Élni, élni, élni és nevetni, 
S ha majd értem jő a halál, 
Az is jókedvemben talál. 
 

Tavaszváró 
A kertben a fenyő még hó-takarta, 
Fázósan rezzen össze a barka, 
S míg a tél lassan távozik, 
Langymeleg tavaszról álmodik. 
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HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ballagási csokrokra előrendelést 
felveszünk. 

OLVASÓI LEVELEK 

Elmondok egy régi történetet, amit 
jóapámtól hallottam hatvan évvel ezelőtt. 

Reménység hajtja hajónk vitorláját, és 
ez enyhíti sokunk kínzó nyavalyáját. 

Egy ülőstyúkja volt egy házaspárnak, 
melynek úgy örültek, mint egy pénzzel telt 
várnak. Jövendő sorsukat ezen építették, s 
hogy jobban őrizzék, az ágyuk alá tették. 
Egyszer amint fekszenek matracos ágyuk-
ban, megszólal a férj. Fejét töri nagyban – 
„Hogy élünk feleség? Hisz nincs a házunk-
nál kétnapi eleség!” 

„Sose búsulj – mond az asszony, - kis 
idő múlva tyúkunk tojását kikölti, egy kis 
csipogó nyáj házunkat betölti. Felnevelem 
én, azt tíz tyúk lesz belőle. Húszat fog az 
tojni, hiszem azt felőle, melyből jövő nyárá-
ra kétszáz csirke lészen. Majd eladjuk, ve-
szünk rajta két kocát, annak hízlalására 
tököt, kukoricát, ezt is eladjuk, veszünk 
rajta két lovat. Vásárra nyargalunk, város-
ra, Budára, így víg lesz életünk és megjön a 
lovunk ára.” 

„Hová mész azokon a fáradt lovakon, 
kik még nem voltak sem füvön, sem abra-
kon?! Mindaddig kínzod szegényeket, míg 
az ebek nem isszák vérüket!” – a férj nagy 
káromlásra fakad, olyat rúg az ágyon, az 
azonnal leszakad. 

Így lett a reménység oda, a tojás össze-
tört, a hat ló meghala. 

Mi ebből a tanulság? Lehet reménység-
gel sorsunkat szépítni, de nem kell szalma-
szálból várat építeni. 

 
NYERGES JÁNOSNÉ 

Kedves Dorozsmai 
Napló! 

Azért fordulok Önökhöz, mert a Vadli-
ba utca 4. sz. előtti árok tele van dobálva 
szalámi-maradványokkal és szeszes-üve-
gekkel. Csatornáznak és aszfaltoznak előt-
tünk, és eldobálnak mindent. 

Sok erre a kóbor kutya, ha jön a húgom 
kisfia az iskolából, ki kell menni elé, ne-
hogy megharapják. Engem is majdnem 
megharapott egy. 

Sokszor a kapu elé parkolnak, és így se 
ki se be nem lehet közlekedni. Sokszor a 
járdára parkolnak, a járókelőknek az út 
közepén kell kikerülni az autókat. Amikor 
a sarkon lévő boltba hozzák az árut, akkor 
is teljesen beállnak az autóval. 

Előre is köszönöm. 
Tisztelettel: 

PERECZ JUDIT 

Tisztelt 
Országgyűlés! 

 

Tisztelt Elnöknő (Úr)! 
Úgy gondolom, hogy sok millió ma-

gyar állampolgár nevében kijelenthetem, 
hogy nagy várakozással tekintünk a most 
megalakuló Országgyűlés elé. 

Mi egyszerű állampolgárok leadtuk a 
szavazatunkat azokra a képviselőkre, akik-
nek úgy gondoltuk, hogy hovatartozásuk 
nélkül ennek az országnak (népének) a fel-
emelkedését, előrehaladását akarják szol-
gálni. Nem véletlenül írom, hogy szolgálni, 
hiszen az a sokmillió magyar hazánkon 
belül és kívül azt várja el tőlük, hogy amit 
választási programjukban megfogalmaz-
tak, azt minden tudásukkal, erejükkel vég-
re is hajtsák. 

Mi magyar állampolgárok több mint 
60%-a erre adtuk a megbízatásunkat. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a kö-
vetkező négyéves ciklusban ennek szelle-
mében működjenek közre, hozzanak olyan 
törvényeket, ami az ország lakosságának 
életszínvonalának jobbá tételét szolgálja. 

Tartózkodjanak olyan megnyilvánulás-
tól, ami esetleg a másik képviselőtársukat 
sérti. Én úgy gondolom, hogy ez a magyar 
nép megérdemelné azt, hogy felnőttként 
kezeljék. Volt elég sok példa arra, hogy ez 
nem így történt. 

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Képvise-
lő Urak! 

Ehhez a megtisztelő nehéz munkához 
kívánok erőt, egészséget és a munkájuk 
által hozott döntésekkel Magyarország 
felemelkedését szolgálják. 

Tisztelettel: 
MIKLÓS MIHÁLY  

BALLAGÁSRA! 
 

Arany, ezüst akció a dorozsmai 
ékszerüzletben 

10–20–30% árengedmény! 
 

Tört aranyát napi legmagasabb 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. 

Esőben, a parkban… 
 
Nézte, nézte a Stefánia fáit. Az eső 

csendesen mosta őket, s valamiféle különös 
nyugalomban fürödve árasztották maguk 
körül a friss levegőt, amelyet – tüdejét ha-
talmas lélegzetvétellel megduzzasztva, 
mint kitikkadt szomjazó – habzsolt mohón 
befele. Szerette az esőt. Valahogyan mindig 
mintha a lelkiismeretét csalta volna ki ide, s 
ilyenkor nyughatatlan vágyat érzett egy 
sétára, a teljes magányba a természetben. A 
friss oxigén tiszta gondolatait hozta elő, 
amelyeken elmerengett, eltöprengett, s ér-
zései labirintusából kecsegtette előtte a ki-
utat az egyenesre. 

Az embernélküli csendben a fákkal 
beszélgetett, akik bő szavait mint türelmes 
bölcsek hallgatták érveit, ellenérveit, ame-
lyekkel önmagában viaskodott. Nekik 
mondta el gyötrődését, akik körülfonva őt, 
nem csak az ösvényen haladva lépteinek, 
gondolatainak is utat mutattak. Fájt belül, a 
lelke mélyén önzése, gyalázatossága, amely 
most oly nyilvánvalóvá vált előtte. Becsap-
ta a barátot, a férfit, mert veszedelmesen 
szerette. – Azt hitte, barát vagyok, s én 
mint „örök társat” akartam őt. Ordított fel 
a parki csendbe kétségbeesett lelkiismerete. 
Reá gondolt minden percben, álmaiban, 
merengéseiben, s a nagy költő, Ady Endre 
versének sorai jutottak minduntalan eszé-
be: „mint a lámpa, ha lecsavarom, ne égj, 
mikor nem akarom…” 

Útját a Múzeum mögött élő idősb tölgy 
felé vette, „ismerték egymást” gyerekkora 
óta. Együtt nőttek, együtt öregedtek. Meg-
állt előtte, tanácsért esedezve, megtört arc-
cal, lehajtott fejjel, mezítelen lélekkel szé-
gyenteljesen. A hirtelen feltámadt haragos 
széltől levelei borzongva megrázkódtak, s 
mint a kiskutya a kényszerített fürdetés 
után, lerázta magáról a nedvességet, és 
durván arcul csapta a hideg esővíz. 

Az orrában érezte az eső illatát, s szívé-
ben, az ajkára készülődő beismerő, bocsá-
natkérő, már őszintén a „baráthoz” szóló 
szavainak lemondó, büszke alázatát. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Szélmalom Kábeltévé Rt. Informál és szórakoztat. 

Válassza Ön is a digitális kép és hangminőséget! 

Vásároljon egy digitális kábeltunert és a nyár végéig a Sport Klub 
mellett prémium szolgáltatásokat élvezhet havidíj nélkül, több mint 
10000 Ft értékben. A Részletekért hívja Ügyfélszolgálatunkat a 463-

444-es telefonon, vagy keresse fel személyesen irodánkat! 
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  vizsg á zta tás  Zsom bó n  F a rkas  F erenc a u tó szerelő  m űhelyében  

 

 V állalja: személy- és gépko cs ik  F arka s F er e nc  
 — javítá sát gép já rm ű techn ikus 
 — műszak i vizsgára való  felkészítését au tó szere lő  m es ter 
 — műszak i vizsgáz tatásá t (helyb en) Zso m bó , F elsza bad ulás  u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatát. Tel./fax : 2 55 -063  
 N yitva tartá s : hé tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -3470  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

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

 
 

 

Bódi 
Lajosné 

 
Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

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

 

Telefon: 06 30 306-5993 

A bordányi Gazdabolt tavaszi ajánlata 
 
GEKO 2002 Kft. Nyitva tartás: 
Bordány, Kossuth u. 52. H-P: 8-16-ig 
Tel./Fax.: 62/288-010 Szo: 8-12-ig 
Mobil: 30/938-6572, 30/257-7339 
 

– Compo (eredeti német) kertészeti komplex alap és öntözőműtrágyák 
– Kemira műtrágyacsalád: cropcare és ferticare többféle összetételben 
– Egyéb műtrágyák (Kálciumnitrát, káliumnitrát, káliumszulfát, patentkáli stb.) 
– Növényvédőszerek (gyümölcsös és szántóföldi növényvédőszerek teljes választéka) 
– Profi és háztáji zöldségvetőmagok 
– Egyéb kertészeti kellékek és szerszámok. 
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szántását, 
rotátorozását 
és szárzúzást 

vállalom. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS 
 

Kiskundorozsmán, Sztriha K. u. 21. 
Igény szerint nyitva tartással és 

szolid árakkal. 
 

Tel.: 62/460-783 
Mobil: 06 30 855 9956 

Homlokzati Hőszigetelés 
1.662 Ft/m2 

Színes, vödrös, műgyantás vakolat 
Az árak az áfát tartalmazzák! 

2006. május 20-ától a készlet erejéig! 
Tel: 06-30/547-68-54 

06-62/310-946 
 

Szeged, Dorozsmai Nagybani piaccal 
szemben 

SZIGETELÉSRE, NYÍLÁSZÁRÓ 
BEÉPÍTÉSRE KIVITELEZŐKET 

KERESÜNK! 

Zsuzsi divat ajánlata 
 

Ballagásra, esküvőre alkalmi felsők, 
kosztümök, gyermeköltönyök (134-

estől 176-os méretig) érkeztek! 
 

Egyes Triumph melltartók akciós 
áron kaphatók a készlet erejéig. 

 
Tel.: 461-306 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Megkezdtük „seamless” olasz varrás 
nélküli fehérneműk értékesítését. 

Avon-tanácsadás: 06 30 254 1440 30 / 4-555-555 

Gyerekszáj 
 
– Mi van, gyerekek? – kérdezik a szü-

lők csemetéiket. – Miért nem játszotok? 
Miért ücsörögtök olyan mogorván? 

– Felnőttesdit játszunk. 

Fogadás 
 
Nyuszika megy az erdőben, a fejéből 

kiáll egy ceruza és hiányzik a fél lába. Ta-
lálkozik a medvével. 

– Mi történt nyuszika? 
– Fogadtunk a farkassal, hogy nem 

meri belevágni a fejembe a ceruzát... 
– Mibe fogadtatok? 
–A fél lábamba. 

Babona 
 
Két fekete macska üldögél a tetőn. 
– Micsoda unalmas nap! – mondja az 

egyik. 
Erre a másik: 
– Gyere, vigyünk körbe némi szeren-

csétlenséget. 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

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

 
2l Fehér bor ........................... 240,- 
1l Vermuth Bianco ................... 599,- 
0,5 kg Tchibo Family kávé .......... 498,- 
250g Omnia Melange kávé .......... 470,- 
1l Sió őszibarack ital................. 149,- 
0,5 Arany Ászok dobozos sör........ 149,- 
0,5 Prince dobozos sör .............. 109,- 
 

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

Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-17, 
Szo.: 7-12, V: 6-10. 

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. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

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

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

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

 

A Déli-Farm Kft.  
tavaszi kínálata: 

 
 

Árpa, zab, hibridkukorica, lucerna és egyéb vetőmagok, illetve műtrágyák széles 
választékban kaphatók. 

 

VALAMINT 
 

Szarvasmarha tartáshoz takarmányok, tejpótló borjútápszerek, ásványi és vitamin-
kiegészítők, premixek forgalmazása. 

 

CÉGÜNK ÚJ KÍNÁLATA: 
 

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

 
Déli-Farm Kft. 

Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 
Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 

Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

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

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

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

MENÜ a hét minden napján 
 

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

többféle pizzaválasztékkal várjuk ked-
ves vendégeinket! 

Minden vasárnap 
svédasztalos ebéd! 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

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

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Olvasószolgálat 
Újságunkkal kapcsolatos észrevételeit elküldheti e-mailben a 

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

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából mielőbb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

 

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

javítása, centírozása. 
 

Felnik javítása. 
Gumiabroncsok különböző 

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

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

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

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
 20 9493-408 

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 
- Díszcsomagolók 
- Nyomtatványok 

Fénymásolás! 
Parkoló- és buszjegy-értékesítés. 

Déli Apró és Délmagyarország kapható! 
Új szolgáltatás: bélyegző készítése 

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

Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Gázkészülék szerelés, karbantartás. 
Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 

Vízvezeték-szerelés. 
Javítások, karbantartás. 

Fürdőszoba-felújítást vállalok 
bontástól átadásig. 

 

Fodor Antal 
technikus 

 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

Kapható a Tárogató c. lap nemzeti szellemű 
írásokkal Vitéz Siklósi Andrásnál!  498-549 
Székely-magyar rovásírás tanulható egyesüle-
tünkben! Cím: Alsóvárosi Művelődési Ház: 
Szeged, Rákóczi út 1. Ideje: minden hónap 

utolsó szerda, 17 óra. 

Matematika korrepetálást, 
felkészítést vállalok általános és 

középiskolások részére. 
 

 20 / 512-6944 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

S  
Értesítjük Tisztelt 

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

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 



12. oldal 2006. május 26. 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 06 20 470-6587 
(06 20 543-8236) és Nyári Imre: 06 20 530-4514 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. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

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

 

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

 

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

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

E-mail: vecsine@t-online.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

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

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

 

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

Mobil: 30 329-0567 

  

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 .  

KLÍMASZERELÉS! 
 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása hitelügyintézéssel is. 

 

Veres Ferenc 
klíma– és gázkészülék 

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

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
SZÖRFHÁZ-BÜFÉ 

SZIKSÓS-TÓ –  30 958-6592 
 

Lengőteke 
Csocsó, darts 

Strandfoci 
Strandröplabda 
Büfé, lacikonyha 
Bográcshelyek 

Iskolai, céges és családi rendezvények lebonyolítása 
 

Állandó programok a kikapcsolódásra vágyóknak! 
Várjuk a természetben! 


