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„Ha forradalmár lenne, Ön melyik televíziót foglalná el?” 
Kétségtelenül ez a szlogen volt az év legszerencsétlenebb hirdetése, amelyet a 

Magyar Televízió óriásplakátokon helyeztetett el – még itt, Dorozsmán is találkoz-
hattunk vele. Persze, ki gondolta volna, hogy ma, 2006-ban, a demokrácia és jogál-
lam 16. évében valaki is megostromolni szándékozik a közszolgálati épületet. 

Az MTV székházánál történt ribilliót sokféleképp lehet kommentálni és elemez-
ni. De értelmezni csak egyféleképpen. Mialatt egész éjjel nyomon követtem a Sza-
badság téri eseményeket, amelyről az egész magyar média a Hír TV élőképei alapján 
tájékoztatott, eluralkodott rajtam a félelem: a képek sokkolóak voltak, és amit az 
ostromlók műveltek, alkalmas volt a rettegés felkeltésére. Már akkor éjjel nyilvánva-
lóvá vált, hogy ami történik, az nem egy törvényeket tiszteletben tartó tüntetés, ha-
nem vandálkodás, bűnözés. 

Bármennyire jogosak, békések és törvénytisztelők voltak a politikai tüntetők 
szándékai, kollektív felelősség terheli mindnyájukat. Ugyan távolabb álltak a tettle-
gességek, verekedések helyszínétől, és olykor tüzelték, olykor csitították a verekedő-
ket. Miután megnyílt az út az épület belső tere felé, ebből a tömegből is jócskán 
akadtak, akik ki-be járkáltak és randalíroztak az épületben, ezzel átlépték a jogálla-
miság kereteit, törvényt és erkölcsi normákat szegtek, miközben pont ez ellen vonul-
tak az utcára. Az erőszakot egyetértéssel szemlélők ugyanolyan bűnösök, és meg 
kell kapniuk megérdemelt büntetésüket. 

Gondolataimat igazolta és valamelyest megnyugtatott a másnapi hivatalos köz-
lemény. A köztársasági elnök szintén huligánoknak és bűnözőknek nevezte azt az 
ostromló „kemény magot”, akik számára annyira indifferens volt, hogy miért kezdő-
dött a tüntetés. Egyetlen céljuk volt: balhézni. Tar fejű szélsőjobboldali nacionalisták, 
futballmeccsek alatt/után vandálkodó eszetlenek, felelőtlen agresszorok vívták csa-
tájukat a kivezényelt rendőrökkel. Sértődve vizsgálgatták a sebeiket, mert az általuk 
felszedett macskakövekkel megdobált rendőrök visszapofoztak. 

Sólyom Lászlóval teljesen egyetértve, minden jóakaratú, józan embernek felhábo-
rodva kell visszautasítania azt az állítást, miszerint forradalmárok foglalták volna el 
az MTV székházat. Ez nem népfelkelés, lázadás, legkevésbé forradalom nem volt: 
hanem zavargás, randalírozás és ámokfutás. Szélsőséges radikálisok, hungarista jel-
szavakat és jelképeket felvonultató pankrátorok (persze, hogy a fiatalabb korosztály-
ból kerülnek elő) cirkusza, akik politikai szervezetek hívószavára jöttek el törni-zúzni. 
A Kossuth téren közben megalakult ellenállási szervezet tagjai közt szélsőséges szer-
vezetek delegáltjai és a Szlovákiából kitoloncolt Hatvannégy Vármegye vezetője is ott 
van, időközben nyíltan felvállalták, hogy aktív részük volt a támadásokban. Népfelke-
lést hirdettek, és az október 23-i eseményekhez hasonlították a történteket. 

Kikérjük magunknak, hogy ezt a cirkuszt egy lapon említsék ’56-tal. Egy ilyen 
történelmi eseményt senkinek sincs joga így besározni és az akkori elnyomás alól 
kitörni vágyó hősöket ezekhez az esztelen marhákhoz hasonlítani. 

A békésen felvonuló politikai tüntetők nyakára erőszakos rendbontók ültek. A 
magyar nép hosszú ideje szenved kollektív depresszióban; a rendszerváltás óta tartó 
egészségtelen, bús közélet a kristálytiszta bizonyítéka annak, mennyire elkeseredett 
a lakosság döntő többsége. Az országos nagy drámákon kívül mindenkinek megvan 
a saját, személyes tragédiája is. Sem ez, se más nem igazolhat azonban a jogállami-
sággal éles ellentétben álló cselekedeteket. Persze, hogy demokratikus krízis alakul 
ki – egy feldühödött csürhe képes volt elfoglalni és tönkretenni egy közintézményt! 
A személyes csalódottságom mi alapon jogosít fel engem arra, hogy például ellopjak 
egy laptopot, vagy feltörjek egy automatát? Egyértelmű, hogy akik ezt csinálták, 
azért tették, mert állandóan „viszket a tenyerük”. 

Lehet, hogy sokaknak ez újdonság, de a demokrácia nem arról szól, hogy min-
dent szabad. Vannak törvények, vannak erkölcsi normák. Ha ezeket valaki megsérti, 
nem lehet a reakciónk ugyanaz. Ahol az önbíráskodás és az önigazoló rombolás az 
egyetlen, amely az emberektől kitelik, azt anarchiának nevezzük. 

Látjuk, kik vezetik ezt az anarcikus megmozdulást. A jóakaratú tüntetők nagy 
felelőssége, hogy kivessék maguk közül őket. Nem tűrhetik meg maguk közt mint 
„verőlegényeket”. Zavaros időkben ütik fel mindig a fejüket a szélsőségesek. Az 
országot nem csak a hazugságtól, csalástól, törvénytelenségtől kell megvédeni, ha-
nem a pusztítástól, az erőszaktól és minden olyan ideológia hatalomra jutásától, 
amelyet nem lehet megengedni egy demokráciában. Nem szerezhetnek maguknak 
hatalmat ordibáló nacionalisták, mert ez az elmúlt évszázad legsúlyosabb gazdasági 
válságába sodorhatja hazánkat. 

Életemben először szorongva várom október 23-át. 
SOMOGYI GÁBOR 

HAVI GONDOLAT 
„Kevésben hűnek lenni nagyon nehéz. A hősies 

nagy dolgokra mindig hajlamosabbak vagyunk… Míg 
a kis dolgok mellett elmegyünk, észre sem vesszük, 
nem tartjuk fontosnak. Mennyit pazarolunk el így!” 

(Boldog Salkaházi Sára) 

’56 hevülete: Lenin-könyveket égetnek. 



2. oldal 2006. szeptember 30. 

– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB számok: 
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 
— A játszótér a gyerekeké, mégis a Maróti 

téren a játszóteret motoros vandálok uralják. Az 
ottlévő kisgyerekes anyukák panaszolják, hogy 
rongálják a játékokat, a füstölgő motorokkal 
keringenek a játékok körül. Arról nem is szólva, 
hogy iszonyatos bűz van a játszótér környékén, 
ott végzik el dolgaikat a motoros fiúk is. Mobil 
WC kellene!, panaszolják az arra lakók. 

 
— A buszvégállomás is a motorosok találkahe-

lye. Behúzódnak a néhány négyzetméternyi fe-
dett megállóba. Az idős, mozgáskorlátozott em-
berek leülni nem tudnak, és ordenáré módon ki is 
osztják a leülni kívánókat. Tenni kellene ellenük 
valamit. Panaszkodnak az utasok. 

 
— Ismét van vérvétel Dorozsmán. Minden 

héten hétfőn héttől fél kilencig. Ára azonban ezer 
forint. A levett vért a nővér be is viszi és ki is 
hozza az eredményt. Ez is megoldás! 

 
— Új köntösbe öltözött a Dorozsmai ravatalo-

zó. Az önkormányzat emberei kifestették. A Te-
metkezési vállalat pedig új szőnyeget (kívül-
belül) vásárolt a ravatalozónak. 

 
— Dorozsmán egy vagy két piac van? Úgy 

tűnik, az egyik kispiacon sem a vevő, sem a bér-
beadó nem nagyon ismeri a számlaadás fogalmát! 
Igaz, ez a placc a közművelődésnek épült. 

 
— Nem ártana kívül kivilágítani a temető 

környékét. Ilyen sötétség alkalmat ad a vandálok-
nak az éjjeli garázdaságra, mivel a temető még 
ma sincs zárva. Az odavezető út is kritikán aluli. 
Reméljük az is meg lesz javítva! De mikor? 

 
— A Széchenyi utca páratlan oldalán egy 

félkész házról panaszolják az arra közlekedők, 
hogy gazdája nem törődik az együtt lakás szabá-
lyaival. Például a kertben egyméteres gaz van, az 
utcai kerítés düledezik. Az ott közlekedők félnek 
a járdán menni, féltik gyerekeiket, saját testi 
épségüket. Ha valakire rádőlne a kerítés, hogyan 
védekezne? 

 
— Sport 

 
+ Labdarúgás 
 
Kiszombor – Kiskundorozsma  1-1 (1-0) 
Dorozsma: Szászi – Túri D, Kiss, Ottlik, Frenka 
(Hoza?), Csonka, Fazekas, Csányi, Géczi, Túri B, 
Makra 
Edző: Ottlik Sándor 
 
+ Kézilabda: NB I/B női 
 
Szeged-Kiskundorozsma – DVSC II-Nyíradony  23-
20 (10-7) 
Dorozsma: Borosné – Vadászy, Szögi, Hódi, Dobó, 
Horváth Z, Horváth 
Csere: Tóth O, Asztalos, Kormány, Deák 
Edző: Ördögy József 
 
+ Kézilabda: NB I/B férfi 
 
Szeged-Kiskundorozsma – Ózd  24-22 (14-13) 
Dorozsma: Prezenszki, Balda, Bessenyei, Ördögh, 
Nagy, Fejes, Avar 
Csere: Kiss O, Lele, Ignácz, Major, Szilódi, Feke-
te-Szabó, Mendebaba 
Edző: Ciricz Sándor 

Közlemény 
A Helyi Választási Iroda közzéteszi a 2006. október 1. napjára kitűzött önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint települési Kisebbségi önkormányzatok választására 
a Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek névsorát. 

 
16. számú választókerület 
 

1. Fehér Attila (Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt, Magyar Függetlenségi Párt) 
2. Horváth Róbert (Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Független Civil Fórum) 
3. Kovács Lászlóné (Centrum Összefogás Magyarországért) 
4. Mihálffy Béla Lajos (Fidesz MPSZ–KDNP) 
5. Patik Zoltán Tamás (MDF, Együtt Szegedért Egyesület) 
6. Tóth József (MSZP) 
 
17. számú választókerület 
 

1. Balázsfi Lajos Lászlóné (MDF, Együtt Szegedért Egyesület) 
2. Fábián József (SZDSZ, MSZP) 
3. Simon Gábor (Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület) 
4. Szabó Mihály (Magyarországi Szociáldemokrata Párt, Független Civil Fórum) 
5. Szilágyi Árpád Levente (FIDESZ MPSZ–KDNP) 
6. Thurzó Ferenc (független) 
 
Polgármesterjelöltek: 
 

1. Dr. Botka László (MSZP, SZDSZ) 
2. Dlusztus Imre (Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület) 
3. Dr. Oláh János (FIDESZ MPSZ–KDNP) 

Tájékoztató a részönkormányzati testület 
2006. szeptember 15-i üléséről 

Kiskundorozsma két önkormányzati 
képviselője mellé 4 évvel ezelőtt megválasz-
tott 13 fős tanácsadó testület Fábián József 
soros elnök vezetésével a választási ciklust 
lezáró, összegző értékelő ülését megtartotta. 
Az ülésre meghívást kaptak a közösség formá-
ló erők, a civil szervezetek képviselői is. 

Fábián képviselő úr rövid áttekintésben 
ismertette az eltelt négy évben végzett kép-
viselői munka eredményeit, többek között: a 
nagybani piac, a művelődési ház, a futball-
pálya, az önkormányzat előtti dísztér beru-
házásait, a templom kivilágítását, Dobos 
utca szélesítését, buszközlekedés előkészíté-
sét, külső területeken útjavításokat stb. Vé-
gezetül megköszönte a testületi tagok segítő 
támogatását és jókívánságait fejezte ki azok-
nak, akik a következő négy évben is erre a 
munkára megválasztásra kerülnek. 

Tóth József képviselő úr elmondta: az 
elmúlt négy évben jó volt Dorozsmainak 
lenni, mert Szeged város vezetése is a perem 
területek fejlesztését fontosnak tartotta. Üd-
vözölte dr. Sándor Klára országgyűlési kép-
viselőt, aki először vett részt a testület ülé-
sén. Lobbizó segítségét a kérte a templomnál 
lévő körforgalom és a Sziksóstói fürdő kor-
szerűsítése ügyében. Elmondta, hogy a jövő 
nagy feladata a csapadékvíz-elvezető árok-
rendszer építése, amely pályázati pénz eléré-
se esetén jöhet létre. 

Dr. Bihari Lajos a kialakult társadalom-
politikai helyzetet elemezte történelmi pél-
dákat említve. Sós Zoltán és Lukovics Gabri-
ella megköszönte, hogy kikérték a testület 
véleményét. Pusztai Lajos sérelmezte, hogy 
kevés a Részönkormányzati testület jogosít-
ványa, több helyi döntési hatáskör megadá-
sát kérte a testületnek. Javasolta lakótelkek 
kialakítását, hogy ne kelljen a Dorozsmaiak-
nak a szomszéd falvakba elköltözni. 

Dr. Sándor Klára képviselőnő elmondta, 
hogy jövőben rendszeresek lesznek látogatá-
sai, meg akarja ismerni képviselői területét 
és annak problémáit. Felvállalta a testület 

hatáskörének növelésére irányuló tájékozó-
dást. Bemutatta Nagy László személyi titká-
rát, akihez lehet fordulni ügyes-bajos dolgok 
intézése érdekében. 

Horváth János subasai lakos kérte a zárt 
kert besorolású üdülő és egyben lakóterület 
lakóövezetté való átminősítését, hogy az ott 
lakó fiatal házasok is hozzájussanak a kedve-
zőbb kamatozású támogatott hitelek szociál-
politikai kedvezményekhez. Átminősítés el-
maradása esetére kérte a törvény olyan értel-
mű módosítását, hogy zárt kert, vagy üdülő-
övezetben állandó lakást létesítők is kaphassa-
nak kedvező bankhitelt. Továbbá kérte a köz-
világítás bővítését és utak javítását. 

Hozzászólt még a nyugdíjas szervezet 
részéről Kovács Ferencné és Mészáros Mária, 
ismertették a nyugdíjasklub és a népdalkör 
működését és megköszönték a támogatást. 

Tímár Lajos a civil társadalom építése 
érdekében működő Dorozsmai Napló műkö-
dési feltételeit és a Polgárőrség közbiztonsági 
tevékenységét, és a rendőrőrs hiányából és 
kevés rendőri jelenlét tényéből fakadó változó 
közbiztonsági helyzetet ismertette. Hiányolta 
továbbá, hogy az előző választásokon ígért, 
fiatalokkal való törődés érdekében az Ifjúsági 
Klub létrehozása elmaradt, ezért az utcán 
kénytelenek a fiatalok társasági életet élni. 
Megemlítette, hogy dr. Anderle Ádám korábbi 
években a részönkormányzati testület na-
gyobb hatáskörét biztosító kerületi autonómia 
témáját már egy újságcikkben felvázolta. 

A képviselőnő elismerte a felvetések 
jogosságát. A subasai zárt kert ill. Sziksóstói 
üdülőterület lakóövezetté való átminősítésé-
nek elintézésre ígéret nem született. Indoklá-
sa, hogy aki itt vett ingatlant, tudnia kellett, 
hogy mivel számoljon. Erre többen elmond-
ták, hogy a szociálisan nehéz helyzetben 
lévők oldották így meg lakásproblémájukat. 

A jelenlévők úgy nyugtázták, hogy az 
élet úgyis előbb–utóbb a terület kedvezőbb 
besorolását kiköveteli. 

TÍMÁR L. 
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A Dorozsmai Napló megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 

Buszfórum 
Miután a Dobos utca szélesítése megtör-

tén, az arra lakók várták a buszközlekedés-
sel kapcsolatos információkat a Fábián József 
képviselő által szervezett fórumon. Erre 
szeptember 11-én került sor az Önkormány-
zat kirendeltségének nagytermében. 

A vártnál is többen voltak kíváncsiak a 
megoldásra a buszközlekedést illetően. A 
képviselő úr mellett helyet foglaló Lantos 
Péter a várostervezés részéről, Csányi Jenő a 
Volán részéről, és Egedi József, szintén a 
Volán munkatársa ismertette elképzeléseit e 
téma kapcsán. 

Először Lantos Péter a várostervezés 
elképzeléseit ismertette a busz útvonal me-
netéről. Szerintük a meglévő buszjáratok 
közül kell kivenni buszokat oly módon, 
hogy egyik a Dobos-Jerney úton át menjen 
Szeged felé, a másik Dorozsma központját 
érintve haladjon Szeged felé. Egy másik 
elképzelést is felvázolt, miszerint egy meg-
fordulót kellene kiépíteni valahol a Jerney 
utca környékén, és kitérővel közlekedne 
Szeged fele vissza a Széchenyi utcán. A 
nagyszámú hallgatóság azt szavazta meg, 
hogy mindenképpen ugyanannyi busz járjon 
keresztjáratszerű megoldással, hiszen a ke-
vesebbnek semmi értelme. Sokan nagyon 
várták már a buszközlekedést. Sokan közel 
harminc éve gyalogolnak sokat a buszmeg-
állóig (például Hegedű, Mester utcaiak). 

A Volán részéről Csányi Jenő úr arról 
beszélt, hogy a busz megindításának akadá-
lya van. Ki kell még építeni az iskolánál a 
buszmegállót és az esetleges megfordulót. 
Idén már a busz elindításának semmi esélye 
nincs. Mire elkészülne az említett váró és 
forduló, akkorra tél lesz, így csak tavasszal 
indulhatna el a busz. A résztvevők ezt az 
elképzelést nemtetszéssel fogadták. Hozzá-
tette, hogy amennyiben az Önkormányzat 
kialakítja a járat előírt feltételeit (szabályos 
le- és felszállóhelyek, útviszonyok, fordulók 
stb.), rajtuk nem múlik a járat elindítása, a 
Volán rátereli azokat a Jerney-Dobos utcai új 
nyomvonalra. 

Egedi József szintén a Volán részéről 
szólt, hogy korszerűbb buszokat, légkondici-
onált és alacsonypadlós járműveket szeret-
nének ideküldeni. Mindenképpen egy kísér-
leti szakasznak kell beindulnia, hogy a la-
kosság tudja tesztelni a járatok gyakoriságát. 

A lakosság minél előbb szeretné igénybe 
venni az út ezen szakaszán is a buszközleke-
dést. Erre azonban úgy tűnik, várni kell. 
Sokak véleménye szerint elfogyott Szeged 
város erre szánt pénze – azért a huzavona. A 
remény megvan, az hal meg utoljára. Bíznak 
a csodában, legalább kísérleti jelleggel indul-
jon be a buszjárat az említett szakaszon. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Ismét van vérvétel Dorozsmán 
A Negyvennyolcas utcai rendelőkben a 

jól bevált hétfői napokon megszokott vérvé-
tel jó néhány hónapja megszűnt. A lakosság 
ez ellen tiltakozott, közel ezer aláírást gyűj-
tött, hogy kérik vissza a heti egy alkalommal 
megszokott vérvételt. Fábián József képvise-
lő az ügyet és az aláírásokat kézbe véve ki-
lincselt az ügyért. Járt az egészségügyi bi-
zottságban, a laborigazgatónál. Sajnos ily 
módon nem szerezhetett érvény az aláírók 
kérésének. Majd ráakadt egy szakemberre, 
Andracsekné Paksi Ibolyára, aki heti rendsze-
rességgel elvégzi ezt a kért munkát. Leveszi 
a vért, a fiolákat maga viszi be a laborba, 
majd ki is hozza. Mindezt ezer forintért. 

Az első napon, szeptember 18-án, amikor 
ezt elkezdte, már fél hétkor ott volt a meghir-
detett helyen. Négy ember várakozott, közben 
érkeztek még. Andracseknétől megkérdeztem, 
hogy az ezer forint mit fedez a munkájában. 
Elmondása szerint az üvegcsövek árát min-
denképpen ő állja, a kellékeket is: vatta, fertőt-
lenítő, egyebek. A bevitel és a kihozatal is az ő 
dolga. Szétosztja a négy beküldő orvos között 
az eredményeket. Gondolom, az ezer forint 
nem sok ezért. 

A szűk kis szobába beinvitált, és láttam 
ásványvizet, cukorkát az asztalon. Azt is ő 
ajándékozza a betegeknek. 

Az első pácienst, aki kijött a szobából, 
megkérdeztem, hogy sokallja-e, és jónak 
tartja-e ezt a megoldást. Major Lajosné igen 
pozitívnak tartja, ezt az ezrest ki lehet bírni, 
és nem kell egy hónapot várni egy időpontra 
Szegeden, és ott órákat várni a vérvételre. 
Engi Vincéné szintén örül a kezdeményezés-
nek, Horvát Jánosné hasonlóan jó megoldás-
nak tartja. Kár, hogy ez így alakult, de ha 
már van, igénybe veszi. 

A másfél órás tapasztalatáról így beszél a 
szakember, Andracsekné: „Ennyi volt mára, 
de hiszem, hogy egyre többen tudják meg, 
hogy ez is egy lehetőség – és igénybe veszi, 
akinek a mozgása nehézkes, és még az ideje 
is kiszabott. Bízom, hogy a továbbiakban is 
lesz munkám Dorozsmán.” 

Mi is köszönjük, akik ezt a lehetőséget 
megkaptuk. Emellett persze továbbra is 
fennáll a lehetőség a szegedi vérvételre is. 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Felhívás! 
A TIGERS SE KICK-BOX Szakosztály FŐNIX csoportja, kezdő csoportot indít 6-10 éves 

korig, fiúk-lányok részére egyaránt! Első edzés: 2006. október 2-án, 15.30-16.30 óráig 
Kiskundorozsmán az Orczy István Ált. Isk. Sportcsarnokában. Edzések: hétfő-szerda 15.30-
16.30-ig. Havi tagdíj: 2.500,-Ft. Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és kisgyermeket, 
jelentkezni a helyszínen lehet! 

Kecskés Tibor 3. dan. középiskolai testnevelő tanár, tel.: 30/272-1129  

A Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
programjából 

Játszóház és német nyelv tanulása egyidőben 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház játszóház 

keretében alsó tagozatos diákok részére foglalko-
zással egybekötött német nyelvtanfolyamot indít. 
Szeretettel várjuk mindazokat a diákokat, akiket 
érdekel a német nyelv, és szívesen barkácsolnak. 

Az első foglalkozás október 11-én, szerdán 
lesz 16.30 órakor. 

A foglalkozás 2 órás, belépődíja 500 Ft, 
amely tartalmazza a nyelvtanulás és a felhasznált 
anyagok költségeit. 

 
Német nyelvű társasági klub 
Október 11-étől minden szerdán 19 órától 

német társalgási klubot indítunk a művelődési 
házban. Várjuk mindazok jelentkezését, akik már 
német nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy közvet-
len azelőtt állnak, és gyakorolni szeretnének. 
Ebben a társalgási klubban lehetőség nyílik általá-
nos és szakosodott témakörben beszélgetésre, 
szövegek értelmezésére és tömörítésére, fogal-
mazására, levélírásra, hallás utáni szövegértésre 
és szövegelemzésre, egyéb, kívánság szerint 
összeállított témakörök feldolgozására – termé-
szetesen német nyelven. 

A társalgási klub részvételi díja személyfüg-
gő. Két fővel 800 Ft/óra, 3-4 főnél: 600 Ft/óra, 
5-6 főnél: 400 Ft/óra. Szeretettel várom Önöket 
a művelődési házban! 

Konert Györgyi 
 
Aerobik a jó formáért! 
Ha fitt, üde, csinos akarsz lenni, akkor gyere, 

állj be közénk, és mozogj! Ritmusos zene, egysze-
rű elemek, jó hangulat! 

Hetente két alkalommal a művelődési ház-
ban: kedd 18 óra, csütörtök 18 óra. 

Veszelka Rita aerobik oktató 
 
Szépségklub 
Szeretné megtudni szakember segítségével 

bőrtípusát és azt, hogy megfelelően hidratált-e a 
bőre? A bőr állapotának felmérését ingyenesen 
végezzük egy japán műszer segítségével! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt csü-
törtökönként 17 órától a művelődési házban! 

Varga Krisztina 
klubvezető, tanácsadó 

 
Festménykiállítás és vásár 
V. Szabó Erzsébet festőművész festményeinek 

kiállítása megtekinthető október 30-ig a művelő-
dési házban, nyitva tartás idejében: naponta 9-19 
órakor. 

 
Játékkaszinó péntekenként 
Várjuk azokat, akik társasjátékozni, kártyáz-

ni, vetélkedni szeretnek. Időst és fiatalt is szere-
tettel várunk játékklubunkba. Havi bérlete 300 
Ft. Első klubnap október 6-án, 16 órakor lesz. 

 
20 órás számítógépes tanfolyam 
Számítógépes tanfolyamot indítunk a Petőfi 

Sándor Művelődési Házban. A tanfolyamra beirat-
kozottak megtanulhatják az internetezést, szö-
vegszerkesztést, freemail készítését. 

A számítógépes tanfolyam kedd-csütörtök 
10-12 órakor lesz. 

Első foglalkozás október 17-én. 
A tanfolyam díja: 3000 Ft. 
Amennyiben a tanfolyamon részt vett valaki, 

a meghatározott időpontokban is használhatja a 
számítógépeket óránként 200 forintért. Termé-
szetesen az is használhatja, aki már járt tanfo-
lyamra és érti a számítógép alapműveleteit. 

Géphasználat időpontjai: kedd és csütörtök 
12-14 óra. Jelentkezni személyesen a művelődési 
házban lehet. 

Révész Ferenc Andrásné igazgató 
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Éltessük a tisztes ipart! 

Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt 
Nem mindennapos dolog, hogy egy 

nemzetközi háttérrel rendelkező társaság, 
hazánk legnagyobb múltú biztosítótársasá-
gának három hölgy és két férfitagja úgy 
dönt: több éves szakmai múlttal nem Szeged 
belvárosában folytatják tovább tevékenysé-
güket, hanem egyikük szűkebb pátriájába, 
Kiskundorozsmára helyezik át székhelyüket. 

Erről beszélgetünk a 2006. október 1-jétől 
a Panoráma Üzletházban tevékenykedő 
Pénzügyi Tanácsadó Centrum (PTC) egyik 
hölgytagjával, Jónásné Hevesi Évával. 

– Miért költöztek Kiskundorozsmára? 
– Ismert mindenki előtt, hogy a vállalko-

zói szerződésekre vonatkozó jogszabályok 
szeptember 1-jével megváltoztak. Ezek tet-
ték lehetővé, hogy az anyavállalat – szakem-
bergárdáját összefogva – PTC-t alakítson, és 
az eddig vállalkozóként tevékenykedő mun-
katársaik itt kamatoztathassák tovább tudá-
sukat. Ugyanakkor kiszélesítettük szolgálta-
tási tevékenységünket is: egy lépéssel köze-
lebb kerültünk meglévő és jövőbeni ügyfele-
inkhez is. 

Mivel a PTC-nk egyik meghatározó tagja 
már 16 éve él családjával Kiskundorozsmán, 
és a kollégáim állományának meghatározó 
része Dorozsmához és a környéken élő tele-
pülések lakóihoz kötődnek, nem is lehetett 
más választásunk. Hozzáteszem: Kiskun-

dorozsma Szeged III. kerülete, több mint 12 
ezer lakossal és igen szerteágazó igényrend-
szerrel bír, tehetős vállalkozókkal, sok mező-
gazdaságból élő őstermelővel van már sze-
mélyes kapcsolatunk. 

– Milyen kapcsolatot tartanak fenn az anya-
céggel? 

– A Generáli ZRt. továbbra is biztosítja, a 
teljes szolgáltatási skálát, a biztos pénzügyi és 
szakmai hátteret, a folyamatos továbbképzé-
sünket, de az egységes arculat megteremtése 
érdekében irodán berendezésében, számítás-
technikai hátterének kialakításában is segít. 

– Milyen szolgáltatásokkal várják a lakosságot? 
– Társaságunk a biztosítási módozatok, és 

szolgáltatások széles skáláját kínálja, de az 
egyéni élethelyzet és az ügyfelek korát figye-
lembe véve komplex programokat is összeállí-
tunk. Egy-egy ilyen program a biztosítások, 
pénzügyi szolgáltatások több területét felölel-
hetik így az élet-és nyugdíjbiztosításokat, 
egészség és balesetbiztosításokat, vagyonbiz-
tosításokat, gépjármű-biztosításo-kat. Büszkék 
vagyunk arra, hogy együttműködő partnere-
inkkel együtt könnyen elérhető banki, magán- 
és önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal 
szolgálhatunk, de az egészségpénztárral kap-
csolatos munkánk is magas színvonalú. Lakás-
kassza és utasbiztosítási szolgáltatásunkat 
tömegek veszik megelégedéssel igénybe. 

– Melyek azok a szolgáltatásaik, amelyek 
újdonságnak számítanak? 

– Mindenkinek ajánljuk az életbiztosítás-
sal kombinált lakásépítési és vásárlási hitel-
konstrukciónkat, hitelfelvétellel kapcsolatos 
teljes körű szolgáltatásainkat, valamint – 
többségében díjmentes – befektetési tanács-
adásunkat. 

– Kik alkotják a Kiskundorozsmán dolgozó 
csapatot, hogyan alakul az iroda nyitva tartása? 

– Rajtam kívül a helyben lakó Szentes 
Bíró Ferencné (Marcsi), Makra Ibolya, Iglói 
Dénes és Szűcs Tibor tagja a PTC-nek. Nyit-
va tartás hétfőtől péntekig 9–17 óra között. 

– Mi lesz azokkal a leendő ügyfelekkel, akik 
nem érnek rá a nyitvatartási időben, vagy laká-
sukban szívesebben fogadnák a pénzügyi tanács-
adókat, biztosítási szakembereket? 

– Úgy tervezzük, hogy megbeszélt idő-
pontban szombaton is nyitva leszünk, de 
természetesen az intimitás megőrzése és a 
magánjellegű pénzügyi és egészségügyi 
titoktartás érdekében személyes, lakásra 
szervezett találkozóink is rendszeresek. Na-
gyon fontosnak érezzük a személyes kapcso-
lat erősítését, hiszen a több éves „biztosítós” 
gyakorlat azt mutatja: ügyfeleink töretlen 
bizalma bennünket is erősít, de segíti a leg-
jobb megoldás kialakítását is. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

Küldjön egy képet! 

A Szegedi Textilművek Kiskundorozsmai gyárának keresztorsós brigádja a 70-80-as években. 

Szegfű János 
Az 56-os forradalmi tanács helyettes elnöke. 

1956, sztrájk. 
A pamutnyomó 
öltözője. 
Asztalos, id. Takács. 

Dorozsmai képtár 

Az Ön régi fényképei között is vannak 
olyanok, amelyek közérdeklődésre számot 
tarthatnak? Ossza meg velünk, mi leközöl-
jük! Felvételeit természetesen visszajuttat-
juk. Címünk: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 12. 

Fényképeit digitális formátumban e-mail 
címünkre is elküldheti:  

dn@szelmalomktv.hu. 
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Sztriha Kálmán emléktáblája 
A Rókusi Általános Iskola Által kiírt 

Gyöngyök és gyémántok a magyar nép zivataros 
századaiból! című versenyre készülve az Or-
czy István Általános Iskola 7. a tanulóiból 
álló csapat (Álmosdi Alexandra, Gabona 
Attila, Félegyházi Dávid, Takács Brigitta) 
Dorozsma történetírójának Sztriha Kálmán-
nak emléktábláját választotta , hogy megpró-
bálja bemutatni a híres személyiséget és a 
róla készült emléktábla alkotóját. 

Sztriha Kálmán 1883-ban született. Ka-
nonok, esperes, plébános, aki 50 éven át 
végzett papi szolgálatot Kiskundorozsmán. 

Kiemelkedő egyházközségi tevékenysé-
ge során 1922-ben újrafestette a templom 
falait, új harangokat szentelt fel, bevezettette 
a villanyt, a hősök kertjében stációkat állítta-
tott, rendeztette a parkot, Szent Teréz tiszte-
letére oltárt emeltetett. A köztiszteletben 
álló, ismert pap 1927-ben kapott megbízást, 
hogy a község újratelepítésének 200. évfor-
dulója alkalmából írja meg a község történe-
tét. 1937-ben adták ki könyvét: Kiskundo-
rozsma története címmel. 81 évesen, 1964. 
augusztus 6-án hunyt el. 

2004-ben lelkes hagyományőrzők Ifj. 
Szilágyi Árpád városvédő, Barta András 
szobrászművész és Kohári Nándor önkor-
mányzati képviselő felhívták a figyelmet, 
hogy Sztriha Kálmán Dorozsma plébánosa, 
kanonoka, a Kiskundorozsma monográfia 
irója 40 éve halt meg. Javasolták egy emlék-
tábla felállítását, ezzel méltatva nagyságát. 

Az évforduló alkalmából született az az 
elhatározás, hogy emléktábla kerüljön egy-
kori szolgálati lakóhelyének homlokzatára, a 
Szent János tér 6. szám alatti plébánia falára 
A kezdeményezést felvállalta Tóth József, 
Fábián József és Kohári Nándor önkormány-
zati képviselők, valamint Mádi György plé-
bános. A szándék egyértelmű volt, a jeles 
embereket nem szabad elfelejteni, emléket 
kell állítani. Megkezdődött a szervezés, az 
emléktábla-avatást kísérő programok szer-
vezése, köztük helytörténeti vetélkedő, me-
lyen településünk mindkét iskolája képvisel-
tette magát. 

Az emléktábla alkotója 
Barta András, Kiskundo-
rozsmán élő szobrászmű-
vész. Köztéri szobrai Sze-
geden (legutóbb a 2006. 
szeptember 15-én átadott 
Szent István téren álló, 
felújított víztorony terve-
zőjének félalakos szobra) 
Süttőn, Kisteleken vannak. 

A 80x85 cm-es bronz 
domborműves emléktábla 
egy könyvtáblát formáz, 
melynek bal oldalán 
Sztriha Kálmán félalakos 
domborműve, jobb olda-
lon kézírással a következő 
idézet olvasható: 

„Az a cél lebegett előt-

tem, hogy e kun község tiszteletre méltó szép 
múltját magával a lakossággal is megismer-
tessem, akiket ily módon szeretnék a szülő-
föld szeretetére és megbecsülésére fokozottab-
ban buzdítani.” 

A végleges mű Kiss Péter dorozsmai 
öntőmester műhelyében készült el. 

Az emléktábla avatása 2004. november 
13-án volt. 

ÁLMOSDI ALEXANDRA, 
GABONA ATTILA, FÉLEGYHÁZI DÁVID, 

TAKÁCS BRIGITTA 
(Orczy István Általános Iskola 

7. osztályos tanuló) 

II. világháborús emlékmű Dorozsmán 
A Rókusi Általános Iskola Által kiírt 

Gyöngyök és gyémántok a magyar nép ziva-
taros századaiból! című versenyre készülve 
kereste meg iskolánk 7.a osztályának egyik 
csapata Popovics Lőrinc Dorozsmán élő 
szobrászművészt, aki a Szent János téren 
álló II. világháborús emlékművet alkotta. 

Személyes találkozásunk során megkér-
deztük az emlékmű születésének körülmé-
nyeiről. 

A művész úr elmondta, 12 évvel ezelőtt 
költözött családjával Kiskundorozsmára. 
Gyakran találkozott Vass Józseffel, Thurzó 
Ferenccel, Révész Andrásnéval és sokat be-
szélgettek Dorozsma történetéről. Felvető-
dött bennük a gondolat, hogy Dorozsmának 
még nincs II. világháborús emlékműve. 
Majd a gondolatot tett követte – e nemes 
célból alapítványt hoztak létre, amelynek 
kitűzött szándéka volt, hogy méltó emléket 
állítson a II. világháború áldozatainak. Az 
emlékmű elkészültéhez szükséges pénzt 
közadakozásból, a Nemzeti Kulturális Örök-

ség Minisztériumától nyert pályázati pénz-
ből, a szegedi Önkormányzat támogatásából 
fedezték, valamint a lakosság segítségével, 
összefogásával. 

A művész úr előzetes terveket készített 
majd 1:10 méretben elkészült a gipszmakett. 
A tervek készítése során többször előfordul-
tak azonos motívumok. Mint például az an-
gyal, szabadságérzet, halotti lepel, gránátszi-
lánk, ék stb. Amikor elkészült a terv, nagyon 
sokan meglepődtek, mert nem értették az 
emlékmű jelrendszerét, hiszen nem konkrét 
dolgokat, például fegyvert vagy embereket 
ábrázol. Erről így vall: „Általánosabban akar-
tam fogalmazni, nem pedig direkt módon. A 
világos, kemény fagyálló mészkőből faragott 
főmotívum az a pillérrel érintkező dinamikus 
drapéria, amelyet egy ékforma szögez a pillér-
hez, roppant erejével kettészelve, s a pilléren 
repedést ütve. A drapéria, a zászló itt a béke, 
a szabadságvágy szimbóluma. 

Az ék-lövedék, szilánk-, vagy az élet 
kioltásának bármely eszköze a háborút szim-

bolizálja, s azt a tragédiát is hor-
dozó pillanatot ragadja meg, ami-
kor a szent eszmékért meghalni is 
kész emberek, ártatlan áldozatok 
életét a háború kioltja. 

A leszögezett, de lobogva ég 
felé törő drapéria a lélek menybe-
menetelét érzékelteti. A vertikális-
horizontális szerkezet pedig a 
keresztet is megjeleníti, utalva a 
hitre és kegyeletre. A két oldalon 
sorakozó csiszolt magas fényű 
gránit kősoron, az emlékmű két 
oldalán az áldozatok neveit olvas-
hatjuk, pontosan 362-őt.” 

Fontos kérdés volt, hogyan 

legyenek elhelyezve a neveket tartalmazó 
fekete gránittömbök, ehhez segítséget nyúj-
tott egy fotó, amelyen a vasárnapi „szagos 
mise” után bevonulni, búcsúzni készülő 
legények félkörívben álltak meg egy kis 
időre az akkori templomkertben. A fehér kő 
carrarai márványból készült, a talapzat alján 
a kicsit lapos dombot alkotó szürke gránit 
Mathausen-ből származik. A világosabb 
gránitkockák a nagy Magyarország egy-egy 
városát jelölik. 

A makettet bemutatták lakossági fóru-
mon, a Művelődési Házban, a Takarékszö-
vetkezetben és a templomban, így mindenki 
véleményt alkothatott róla. 

A helyszíni bejárás során az emlékmű 
helyét sokáig kereste a templomkertben, míg 
végül rátalált, azt mondja, ösztönösen meg-
érezte, hogy azon a ponton kell felállítani. 
Később megtudta, hogy régen pontosan ezen 
a helyen állt Dorozsma védőszentjének Nepo-
muki Szent Jánosnak a szobra, ezt a szobrot 
később a templom dombra helyezték. 

2001. január 21-én megtörtént az alapkő-
letétel. Ebben elhelyeztek egy fémhengert a 
II. világháborús emlékmű terveivel, egy 
aznapi Délmagyarország újságot és egy rö-
vid üzenetet az utókornak. 2001. november 
1-jén avatták fel az emlékművet. 

Aki tudott a településen, mindenki segí-
tett, ki anyagiakkal, mások biztató szóval, 
egy nemes cél érdekében összefogott 
Dorozsma lakossága. Nekünk fiataloknak 
pedig az a feladatunk, hogy a meghaltak 
emlékét méltó módon megőrizzük. 

BONUS BARBARA, BONUS LILLA, 
BONUS TÜNDE, MOLNÁR ANETT 

(Orczy István Általános Iskola 
7. a osztályos csapata) 

Popovics Lőrinc: szobrászművész, Orczy István Általános 
Iskola 7.a, Thurzó Ferenc  
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„Nem én vagyok a pojáca, hanem ez az elképesztően cinikus 
és mit sem sejtőn naiv társadalom, amelyik azt játssza, 
hogy komoly, mert titkolni akarja őrültségét.” – mondotta 
Salvador Dali, az 1904-ben született és 1989-ben eltávozott 
képzőművész, aki mára Giorgio de Chirico, Max Ernst, Paul 
Klee, René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso és Yves Tan-
guy mellett a szürrealizmus irányzatának leghíresebb 
képviselője. Kevésbé híres, ám annál értékesebb rajzaiból 
nyílt kiállítás Szegeden a Somogyi utcában, amelyet a mű-
vész tiszteletére átmenetileg Salvador Dalí utcára keresz-
teltek át. 

André Breton így definiálja a szürrealizmust: „A léleknek 
egy olyan zavartalan működése, melynek célja szóban, írás-
ban vagy bármi más módon kifejezni a gondolkodás valódi mű-
vészetét. Tollba mondott gondolat, függetlenül az értelem 
bármiféle ellenőrzésétől, s minden esztétikai vagy erkölcsi 
törekvéstől.” Ez az Új Emberi Jogok Nyilatkozata, amely 
élesen bírálja a társadalmat mesterkélt 
életmódja, a tudomány istenítése és a 
kreatív elme a logika börtönébe való 
zárásával, el kíván törölni minden olyan 
cenzúrát, amely megszűri és a társadalom 
által értett és elfogadott szimbólum-
rendszerbe konvertálja az emberi lélek 
minden gondolatát. A szürrealizmus alko-
tói nem a hétköznapi értelemben vélt 
valóság-ról formálnak képet, hanem elméjük 
pillanatnyi állapotát vetítik ki a 
vászonra, papírra vagy a megmunkálandó 
szobrászati alapanyagra. A külvilágról 
alkotott látásmódok helyett a tudatalatti, 
az álmok és a látomások adják az ihletet, 
miközben az alkotó minden erejével igyek-
szik kikapcsolni racionális gondolkodását. 
Két vagy több össze nem illeszthető tárgy 
vagy idea kerül egymás mellé. Az esernyő 
találkozik a boncasztalon egy varrógéppel. 
A katalógusokból kiragadott tárgyak 
kollázzsá állnak össze, hogy az egyébként 
hétköznapi, ready-make (késztárgy) dolog 
megszabaduljon minden hozzákapcsolt 
jelentésétől. 

„Ki ne volna inkább boldog ostoba, mint 
okos nyomorult?”, teszi fel a kérdést 
Dalí. A szürrealisták fel kívánják térké-
pezni a mély emberi elmét. Dalí részlete-
sen beszámol bonyolult, zavart és sokszor 
abszurdnak tűnő témáiról. Azt állítja, 
minden általa ábrázolt dolog saját 
pszichéjének terméke. Leghíresebb festménye, AZ 
EMLÉKEZET ÁLLANDÓSÁGA (LÁGY ÓRÁK, AVAGY AZ ELILLANÓ IDŐ) 
olvadó, cseppfolyós órákat ábrázol. Egy el-
fogyasztott vacsora után festette meg, mint 
mondja, képén a lágy órák nem egyebek, “mint a 
tér és az idő által elhagyott paranoia-kritikai, 
lágy, furcsa camembert sajtok”. 

“Lágy szerkezet főtt babbal (A POLGÁRHÁBORÚ ELŐÉR-
ZETE)” című képén végtagok formálnak túlvilági 
szerkezetet; groteszk, aránytalan testű em-
beralakjai csak mankóval képesek 
megállni, lábukból, törzsükből 
fiókok állnak ki, miközben a 
háttérben elevenen ég egy 
zsiráf; az “EGY GRÁNÁTALMA KÖRÜL 
RÖPDÖSŐ MÉHECSKE KELTETTE ÁLOM EGY PIL-
LANATTAL AZ ÉBREDÉS ELŐTT” almából 
előugró, vérszomjas tigriseket 
ábrázol, akik az előtérben fekvő meztelen női 
alak felé rontanak. “A VÁGY TALÁNYA – ANYÁM, ANYÁM, 

ANYÁM ”festménye 
önmagát ábrá-
zolja, ahogy le-
borulva agyon-
nyomja őt a hátán 
viselt terhe. 
Füléből hangyák 
rajzanak elő, a 
rá nehezedő 
ovális test üre-
geiben az “anyám” 
szó olvasható. 
A szürrealisták 
termékeny, for-
rongó életének a 
II. világháború 
vetett véget. So-
kan közülük, 
Breton, Masson, 
Lévi-Strauss és 
Ernst a meg nem 
szállt országokba 
menekültek. Aztán 
a kapcsolatok me-
glazultak, fogal-
maz később Ernst. 
“Senki sem tud 
egymaga mű-
vészetet csinál-
ni. Nagyon sok 
múlik a másokkal 
folytatott esz-
mecseréken.” 

Somogyi 
Gábor 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2006. szeptember 23. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

NYILATKOZAT 
 

Az elmúlt napok erkölcsi válságában nem maradhatunk szótlanok.  
Minden ország alapja az igazság és az igazságosság. Hazugságra egészséges 

társadalom nem épülhet.  
Felelősséget érzünk hazánk és nemzetünk jövőjéért. Ezért a megoldást az er-

kölcsi megújulás, az igazság és igazságosság szellemében kell keresni. Szükséges-
nek tartjuk, hogy akik felelősek országunkért, ebben a szellemben cselekedjenek. 

Határozottan elítéljük a törvényellenes randalírozást, bárhonnan eredjen is. 
Ugyanakkor fontosnak tartjuk a szólás- és gyülekezési szabadság demokratikus 
alapjogainak tiszteletben tartását is. 

Sürgetjük és segíteni akarjuk a társadalom megújulását, amelynek útja csak a 
morális megújulás lehet. Egyházunk a maga tanításával ennek szolgálatában áll. 

AZ MKPK ÁLLANDÓ TANÁCSA 

Életed szántóföldje befogadta az elvetett magot? 
Az elvetett mag kikelt? Növekedett? Szárba szökött? Virágot, termést hozott? 
Azért vetették el, hogy ez megvalósuljon!!! 
Van olyan mag, amelyik évekig a földben pihen, és várja, hogy fejlődésnek indul-

hasson. Talán Te is ilyen mag vagy? A KERESZTELKEDÉS EZ A MAGVETÉS! 
Tégy valami fontosat azért, hogy ez ne maradjon továbbra is csupán lehető-

ség. Szívesen segítünk ebben Neked. 
Szeretettel hívjuk azokat a felnőtt fiatalokat és felnőtteket, akik szívesen ér-

deklődnek a kereszténység iránt és szívesen megismerkednének tanításával, a 
keresztények életével. 

Október 5-én pénteken este 7 órakor a plébánia udvarán lévő közösségi ház-
ban indul egy beszélgetés sorozat. 

Várjuk erre azokat a felnőtt fiatalokat és felnőtteket is, akik a gyermekkorban 
történt keresztség hitének magvallására készülnek (Első szentáldozás, szentgyó-
nás, bérmálkozás.) 

Szólj erről barátaidnak, ismerőseinek is! 
Köszönöm!  Mádi György plébános 

1956 
Átélt események, személyes 
emlékek, melyek sokunkban 

élnek és a hűséghez erőt adnak 
 
A papságra készülő 21 éves fiatal, a Köz-

ponti Papnevelő Intézet lakója, a Hittudo-
mányi Akadémia harmadéves hallgatója 
voltam Budapest belvárosában 1956 őszén. 

Október közepén volt az ilyenkor szoká-
sos egy hetes lelkigyakorlat. A lelkigyakorlat 
vezetőjének szavára és a bennünk kelt vissz-
hangra figyeltünk. A legszükségesebb né-
hány szót súgva mondtuk egymásnak. 
Csend volt kívül és belül. Ebben a csendben 
a szomszéd házból a rádióból meghallottuk 
a magyar Himnusz hangjait, amely évek óta 
nyilvánosan nem hangozhatott fel. Leírha-
tatlan hatással volt ránk. Megsejtettük, hogy 
amíg mi csendben imádkozunk, kint nagy 
események történnek. Amikor ügyesebb 
társaink hírekhez jutottak, ezt egymásnak 
továbbadták. Kezdett fellazulni az áhítatos 
csend. A lelkigyakorlat vezetője a következő 
beszéd elején azzal nyugtatott bennünket 
egy csoport tüntet követelései érdekében, de 
a rend helyre állt. Erre egy robbanás hangjai 
hatásosan cáfoltak rá. Hamarosan vége lett a 
lelkigyakorlatnak, és ekkor tudtuk meg, mi 
is történt valójában Budapesten. 

Hogy ennek a forradalomnak légkörét 
egy kicsit is átérezhesse a ma élő ember, kell, 
hogy legalább sejtése legyen az azt megelőző 
sötét időszakról. 

A kommunista diktatúra megtorolt min-
den véleménynyilvánítást, mely nem egyezett 
„pártunk és kormányunk” álláspontjával. A 
„falnak is füle volt”, vagyis sok helyen lehall-
gató készülékeket építettek be a telefonkészü-
lék ellenőrzésére hivatkozó „szerelők” a 
„gyanús elemek” lakásában. Ilyenek voltak a 
püspöki hivatalok is. Ezeket a lehallgató ké-
szülékeket „poloskának” csúfoltuk. A rend-
szer bírálóit elvitték az ÁVÓ-sok (Állam-
védelmi Osztály emberei, a hatalmat feltétel 
nélkül kiszolgáló katonai-rendőri alakulat 
tagjai), és a megfélemlítés sok eszközével 
„jobb belátásra bírták” őket. Ezek közé tarto-
zott a tettleges bántalmazás is. A „vas-
függöny”-nek nevezett, szöges drótkerítéssel, 

aknazárral biztosított határral, a nyugati or-
szágok magyar nyelvű rádió-adásainak zava-
rásával próbáltak elzárni minden lehetőséget, 
hogy a tőlünk nyugatra lévő országokban 
élőkkel érintkezzünk, hogy onnan hírek jussa-
nak el hozzánk. Csak „nagy barátunk, a test-
véri Szovjetunió” lehetett az eszménykép. 
Nemzeti magyar múltunk, kultúránk értékei 
helyett a „nemzetközi munkásmozgalom” és 
a diktatúra eszményeit hangoztató költők, 
zeneszerzők, írók „szocialista” szellemi ter-
mékeinek volt létjogosultsága. A vallások 
képviselői annyiban kaptak néha lehetőséget 
a nyilvános megszólalásra, amennyiben a 
„békemozgalom” keretében a hatalom szán-
dékai szerint szűk keretek közé, csak a temp-
lom falain belülre szorították a vallási élet 
megnyilvánulásait és közben hangoztatták a 
szabad vallásgyakorlás lehetőségét az ország-
ban. Valamikor az ötvenes évek elején hallot-
tuk annak hírét, hogy Budapesten a Vörös-
marty szobor talapzatán álló idézetet: 
„Hazádnak rendületlenül...” az éj leple alatt 
így mázolták át: „Hazudnak rendületlenül...” 
Erről a lelkileg nyomasztó időszakról alkothat 
némi fogalmat, aki a Terror Háza termeit 
figyelmesen végig nézi. 

Ezt a nyomasztó, fojtogató közérzetet ránk 
kényszerített, embertelen hatalmi rendszert 
söpörte el a kirobbanó szabadságvágy, a törté-
nelem viharos szele 1956. november 23-án. 

Alig lehet szavakba foglalni a felszaba-
dultság érzését, a félelem nélküli nyílt tekin-
teteket, melyek a magyar testvért köszöntöt-
ték egymásban, még ha egyébként személye-
sen nem is ismertük egymást. Fontosak let-
tünk egymásnak, az első pillanatban szót 

értettünk egymással, ami eddig elképzelhe-
tetlen volt, most derűs valóság lett számunk-
ra. Ezt nem lehet elfelejteni! 

Valahol mélyen összecsengtek az esemé-
nyek az 1456-os nándorfehérvári győzelem 500 
éves évfordulójával, ami csak megerősítette a 
magyarok szabadságvágyát, bátorságát. 

Az Üllői úton a „Vörös Csepel”-ről gyári 
munkások fegyelmezett menetben jöttek és 
követelték Mindszenty bíboros szabadon 
bocsátását. A magyar katonák és egyes szov-
jet tankokon szolgáló orosz katonák is 
együtt örültek a beköszöntött szabadságnak 
a pesti emberekkel. 

A vidékről, a falvakból élelmiszert hoz-
tak Pestre. A megnyílt határokon keresztül a 
nyugatról érkező segélyszállítmányok egyik 
lerakata a Papnevelő Intézetben volt és a 
kispapok is segédkeztek ennek szétosztásá-
ban. A belváros egyik utcáján elhelyezett 
ládában a forradalom áldozatai családtagjai-
nak megsegítésére pénzadományokat gyűj-
töttek. Senki sem őrizte. Az összetartozás 
érzése ennyire soha máskor nem töltött el 
bennünket, mint azokban a napokban! 

A felszabadult légkörben a felgyorsult 
eseményeknek volt nem kívánatos hordalé-
ka is. Előfordult a bosszú, az ügyeskedés, de 
ez sem tudta elhomályosítani azokat a cso-
dálatos napokat. 

Édesapám, aki még 1938-ben meghalt, az 
Új Köztemetőben nyugodott. November 2-án 
mindenképpen ki akartam menni a temetőbe. 
A villamosok, buszok nem jártak. A tömeg-
közlekedést pótolták a teherautóval közleke-
dő készséges gépkocsivezetők. A nagyobb 
kereszteződésekben megálltak, mondták, 
merre tartanak, és akinek megfelelt az út-
irány, felsegítették a többiek a platóra. Így 
értünk ki a hatalmas temetőbe. Édesapán 
sírjának meglátogatása után a ravatalozó 
közelében lévő szabad területen szomorú 
látvány tárult elénk: hosszú sorban koporsók 
feküdtek egymás mellett, benne a forradalom 
ismeretlen áldozatai. Az eltűnt hozzátartozói-
kat kereső családtagok egymás után emelték 
fel a koporsók fedelét. Visszafelé indulva egy 
összetört síró asszonyt is felemeltek a teher-
autóra, aki elmondta, most találta meg 18 
éves fiát az egyik koporsóban.  

Nagy tisztelettel és együttérzéssel némán 
jöttünk vele a teherautón hazafelé. Az elron-
tott életet, országot csak áldozatok árán lehet 
ujjá teremteni! Nem is kevés áldozat a meg-
tisztulás ára!            MÁDI GYÖRGY 

(A következő Hírhozóban folytatom.) 
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KÖZLEMÉNY 
 
Az 1456-i Nándorfehérvári győzelem  és 

az 1956. forradalom és szabadságharcról 
évfordulója alkalmából október 23-án hétfőn 
este a 17.30-kor kezdődő ünnepi szentmisén 
veszünk részt  és utána a templomban a 
Katolikus Kör rendezésében megemlékezést 
tartunk, majd égő gyertyával elmegyünk az 
1956-os kopjafához vonulva ilyen módon is 
lerójuk tiszteletünket a dicsőséges esemé-
nyek résztvevői és áldozatai iránt. 

MIÉRT SZÓL A HARANG? 
Igaz-e, hogy délben a harangok Hunyadi 

János 1456-os nándorfehérvári győzelmének 
emlékére szólnak? 

1453. május 29-én az oszmánok alig 21 
éves uralkodója, II. Mehmed (1451-1481) 
elfoglalta Konstantinápolyt, a Bizánci Biro-
dalom fővárosát, a „városok városát”. Az ifú 
uralkodó felvette a Hódító melléknevet, és a 
várost hamarosan birodalma fővárosává 
tette, szimbolikusan is kifejezve ambícióit: ő 
a bizánci császárok örököse, aki igényt for-
mál azok hajdani világuralmára. 

Európa alig ébredt fel döbbenetéből, 
amikor Mehmed szultán félelmetes serege 
1456-ban Magyarország ellen, a térség egyet-
len számottevő hatalma, az oszmánok régi 
balkáni riválisa ellen indult. 

III. Callixtus pápa (1455-1458) keresztes 
hadjáratot hirdetett, és június 29-én imabullá-
jában elrendelte, hogy napi háromszori ha-
rangszó szólítson imára minden hívőt a ke-
reszténység védelmében. Így buzdítsák mind-
azokat, akik a hódítók ellen küzdenek! A pápa 
felhívása szokatlanul nagy visszhangra talált. 
1456 nyarán minden eddiginél nagyobb – 
főként csehekből és németekből álló – keresz-
tes had gyülekezett Bécs környékén. 

A keresztesek azonban soha nem talál-
koztak a Hódító seregével. Azokat Hunyadi 
János, Magyarország főkapitánya és a het-
venéves itáliai ferences szerzetes, Kapisztrán 
János (Giovanni de Capestrano), valamint az 
általuk toborzott zsoldos és a környék felkelt 
keresztesei, parasztok, kézművesek, szegény 
emberek állították meg Nándorfehérvár 
falainál 1456 júliusában. 

A Konstantinápolyt meghódító szultánra 
az utolsó összecsapás napján, július 22-én 
Hunyadiék súlyos vereséget mértek. Sokan 
az ima erejének tulajdonították, hogy a túl-
erőben lévő oszmán hódítók ellen a Hunya-
di János és Kapisztrán János által vezetett 
sereg győzelmet aratott. 

A pápai rendelkezésnek és Hunyadiék 
győzelmének híre közel egy időben érkezett 
meg Budára és Bécsbe. Így nem véletlen, 
hogy a déli harangszó mindennapossá váló 
gyakorlata rövidesen átértelmeződött, és a 
köztudatban ma már inkább a győzelem 
emlékeként él. Igaz, maga a pápa, amikor 
augusztus 6-án, az Úr színeváltozásának 
napján értesült a győzelemről, elrendelte, 
hogy e napot az egész kereszténység ünnep-
ként tisztelje. 

A pápa később számos oklevélben is úgy 
említi a déli harangszót, mint a nándorfehér-
vári csodáért szóló hálaadást. A korábbi 
pápai bulla megújításával VI. Sándor pápa a 
jubileumi Szentév kellős közepén, 1500. au-
gusztus 9-én már arról rendelkezett, hogy a 
harangszó az egész keresztény világban 
minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy 
a kereszténység védelme, az összetartás 
minden időben és minden helyen fontos 
kötelesség. 

(Forrás: www.kapocs.org) 

EGY KIRÁNDULÁS TÖRTÉNETE 
Néhányéves hagyomány, hogy a kiskun-

dorozsmai Hozsanna kórus és Katolikus Kör 
tagjai családjaikkal, barátaikkal négynapos 
kirándulásra mennek az ország valamelyik 
szép vidékére. Ezen a nyáron a Zempléni-
hegység volt az úticél, s egy napra Szlováki-
ába is átruccantunk. 

Augusztus 21-én indultunk a Tisza Vo-
lán Ikarus E98-as kényelmes autóbuszával. 
Útközben először Békéscsabán álltunk meg, 
ahol megtekintettük a Jézus Szíve Római 
Katolikus Templomot, amely sokak számára 
a városrész nevéről „jamina templomként” 
ismert. A közadakozásból az 1990-es évek 
elején épült templom nem nagy és nem hi-
valkodó. Azt a célt szolgálja, hogy családias 
környezetben összefogja az imádkozni vá-
gyó híveket. Az épület belső festése nem 
szokványos, első látásra meg is hökken az 
ember. A festési munkálatokat Patay László 
Munkácsy-díjas érdemes művész végezte. A 

templom ötszáz négyzetméteres secco-
freskója ötszázharminc alakjával nemcsak 
bibliai jeleneteket ábrázol, hanem a szentek 
mellett helyet kaptak történelmi személyisé-
gek, egyházi zeneszerzők, és a templom 
megépítésében résztvevők portréi is. 

Következő megállóhelyünk Máriapócs 
volt, amely Kelet-Magyarország neves búcsú-
járóhelye. A kegyhely kialakulásában alapve-
tő szerepe volt a könnyezés csodájának. Elő-
ször 1696-ban folytak könnyek az ikonosztáz 
Istenszülő képén Mária szeméből. Az eredeti 
kép a bécsi Stephansdomban van, de a róla 
készült másolat is könnyezett 1715-ben és 
1905-ben. Emiatt építették meg a XVIII. szá-
zad közepén a csodálatos barokk stílusú gö-
rög katolikus templomot. Évszázadok óta 
jönnek ide búcsúra a zarándokok, hogy vi-
gaszt, reményt és segítséget kérjenek a Szűz-
anyától. 1991-ben II. János Pál pápa is elláto-
gatott ide, és bizánci szertartású liturgiát vég-
zett a kegykép előtt. A mi kiránduló csopor-
tunknak Mádi György plébános atyánk tartott 
misét, amelynek keretében elénekeltünk né-
hány Mária-éneket. 

Máriapócsról a szálláshelyünkre, Sátor-
aljaújhelyre buszoztunk. Szállásunk a piaris-
ta kollégium ódon falai között volt. Már első 
este bemutatták nekünk a piarista templo-
mot, ahol azután minden reggel szentmisén 
vettünk részt. A piarista templom és rend-
ház a középkorban a pálos szerzetesek ott-
hona volt. A XVIII. században készült ba-
rokk oltárok, szobrok, képek és a szószék a 
pálos rend alakjait, témáit elevenítik meg. II. 
József türelmi rendelete megszüntette a pá-
los rendet, így 1789-ben helyükre a piaristák 
érkeztek. Kedden bebarangoltuk Sátoraljaúj-
helyt és környékét. A helytörténeti múzeum-
ban bepillantást nyertünk a város történel-
mébe, irodalmi múltjába, és kaptunk egy kis 
ízelítőt a környék állat- és madárvilágáról. A 
múzeumlátogatás után kb. egy órányi kelle-
mes sétával jutottunk fel a Szár-hegyre. Sé-
tánkat időnként megzavarta egy kis zápor, 

de ez senkit nem tartott vissza. A Szár-hegy 
arról nevezetes, hogy 1935-ben itt helyezték 
el a századik országzászlót. 1936-ban a Ma-
gyar Kálvárián itt állították fel az a tizen-
négy stációt, amelyen a trianoni béke értel-
mében elszakított harmincnyolc magyar 
város neve van bevésve, alattuk egy-egy 
verssel. Ugyancsak ezen a hegyen avatták fel 
1938-ban a Szent Korona alakját utánzó 
Szent István Kápolnát. Ezen a délutánon 
mentünk el a közeli Széphalomra, hogy 
megnézzük a Kazinczy Emlékmúzeumot. 
Utána a bátrabbak a libegőről csodálhatták 
meg a várost körülölelő dombokat. 

A harmadik napunk volt a legmozgal-
masabb, ekkor látogattunk át Szlovákiába. 
Első utunk a betléri kastélyba vezetett. Betlér 
község a Sajó völgyében található, itt épült 
az Andrássy grófok kastélya. A gyönyörű 
épület pompás kialakítása, műkincsekben 
gazdag berendezése napjainkig megmaradt, 
hiszen szerencsére sértetlenül átvészelte 
mindkét világháborút, s tulajdonosai 1944-ig 
itt laktak. A kastélyban egy fiatal hölgy kala-
uzolt végig bennünket, aki nagy beleéléssel, 
és ami számunkra fontos, ízes magyar nyel-
ven mutatta be a Felvidék e csodálatos mű-
emlékét. 

Betlértől hét kilométerre egy kúp alakú 
kőszirten áll „Krasznahorka büszke vára”. 
Tényleg büszke, nemes és méltóságteljes, 
messziről uralja a vidéket. Több mint három-
száz éven keresztül az Andrássy családé volt 
ez a vár is. Amíg idegenvezetőnkre várakoz-
tunk – aki ugyancsak magyarul beszélt –, a 
várudvaron egy hosszú vasidomon akadt 
meg a szemünk. Rögtön megindult a találga-
tás: mi lehet ez? Kiderült, hogy a Lánchíd 
egyik láncszeme. Ennek a hídnak egyes al-
kotóelemei ugyanis az Andrássyak vasgyá-
rában készültek. A vármúzeumban egykorú 
konyha, bútorok, kandallók, képek és fegy-
verek láthatók. Megnéztük a várkápolnát, a 
családi kriptát, sőt láttunk egy vártömlöcöt 
is. A közelben található Andrássy-
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mauzóleumra – az idő szűkös volta miatt – 
csak a buszból vethettünk egy rövid pillan-
tást. 

Ezen a vidéken járva óhatatlanul meg-
érint bennünket az Andrássyak szelleme. E 
grófi család egyike volt a legjótékonyabbak-
nak Magyarországon, tagjaik mindig a hala-
dás ügye mellé álltak. Gondoljunk csak 
Andrássy István kuruc generálisra és 
Andrássy Lipótra, a könyvtáralapítóra. A 
család legismertebb tagja Andrássy Gyula, 
aki a XIX. Század egyik legkiválóbb politiku-
sa volt. Élete jól példázza az egyszer fenn, 
máskor lenn esetét. Miniszterelnöki kineve-
zését a kiegyezéskor ugyanaz a Ferenc József 
írta alá, mint aki korábban a halálos ítéletét 
levert szabadságharcunk után. Méltán lehe-
tünk büszkék rá, hiszen hosszú évszázadok 
után ő volt az első magyar, aki a Monarchia 
külügyminisztereként sikerrel szólt bele 
kora világpolitikájának alakulásába. 

Krasznahorka várában kétszer is olvas-
hattuk az Andrássy család jelmondatát: 

„Nem látszani, hanem lenni!” 
Milyen megszívlelendő lenne e jelmon-

dat napjainkban is. Nem látszatintézkedé-
sekre, hangos frázisok pufogtatására lenne 
szükség, hanem mindenkinek a maga helyén 
lenni és tenni a dolgát emberi módon, szeré-
nyen, magától értetődően. Betlér és Kraszna-
horka után sajnos csak kevés időnk maradt 
Kassára. Igazából csak a Szent Erzsébet püs-
pöki székesegyházat tudtuk belülről is meg-
nézni. A dóm gótikus épülete méltóságtelje-
sen emelkedik ki a környezetéből. Természe-
tesen lementünk az altemplomba is, ahol 
tisztelettel hajtottunk fejet az ott található 
négy kőkoporsó mellett. Az egyikben talál-
hatók II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi 
Ilona hamvai, amelyeket pontosan száz év-
vel ezelőtt, 1906-ban hoztak haza Rodostó-
ból. A történelem különös, furcsa szeszélye, 
hogy a kuruc vezér így sem sokáig nyugod-
hatott magyar hazája földjében. Rövid séta 
után megtaláltuk a hajdani Hóhérbástyát is, 
amely mellett 1930-ban felépítették a rodos-
tói ház mását, s amelyben az eredeti rodostói 
berendezés található. Sajnos belülről ezt már 
nem tudtuk megnézni, mert zárva volt. Be-

jártuk Kassa főterét, 
elnyaltunk egy finom 
fagyit és élveztük a 
békés nyárvégi han-
gulatot. Számunkra a 
szlovákiai kirándulás 
egy kellemes emlék 
marad. Lehet, hogy 
szerencsénk volt, de 
magyar kérdéseinkre 
magyarul válaszoltak, 
emberi szavunkra em-
beri módon reagáltak. 
Valószínűleg igaz, 
hogy az ellentéteket a 
buta emberek provo-
kálják. A sok komoly 
program mellett azért 
jutott idő egy kis 
„sörtúrára” is, természetesen a kóstolás ere-
jéig. Szálláshelyünktől nem messze, a határ 
túloldalán bukkantunk rá a Tulipán nevű 
sörözőre, ahol jó magyar forintunkért is 
kiszolgáltak bennünket. 

Kirándulásunk utolsó napját jórészt Sá-
rospatakon töltöttük. Ez a Bodrog-parti, 
történelmi múltban gazdag kisváros mindig 
barátságosan fogad. Jó végigsétálni virágos 
utcáin, újból és újból bejárni az ismerős he-
lyeket. A Római Katolikus Vártemplomban 
elénekeltük az Árpád-házi szentjeink tiszte-
letére az „Isten hazánkért térdelünk elődbe” 
kezdetű egyházi énekünket. A templom 
védőszentje Szent Erzsébet, aki itt Sárospata-
kon született 1207-ben. 

Természetesen megnéztük az iskolatör-
téneti kiállítást is. A sárospataki református 
főiskola kulturális központtá emelte a vá-
rost. Itt tanult sok kiváló költőnk és tudó-
sunk, nem véletlen kapta a város a „Bodrog-
parti Athén” majd a „magyar Cambridge” 
nevet. Az 1650-es években itt tanított a kivá-
ló cseh pedagógus, Comenius is. A Nagy-
könyvtárban megcsodáltuk a sok régi, érté-
kes könyvet. Külön kiemelt helyre tették 
azokat a könyveket, amelyeket tavaly kapott 
vissza a könyvtár Oroszországtól. A sáros-
pataki városnézésből nem maradhat ki a vár 
sem. Itt a „Rákócziak dicső korát” bemutató 

kiállítás megtekintésével fejeztük be törté-
nelmi sétánkat. 

Sárospatakról Tolcsvára, képletesen szól-
va a múltból a modern mába (talán a jövőbe) 
buszoztunk. Tolcsván ugyanis bemutatták 
nekünk a borkészítéshez a legkorszerűbb 
technológiát alkalmazó OREMUS pincésze-
tet. Laikus létemre csak ámultam és bámul-
tam e gépcsodák láttán. Tudom, hogy ez a 
jövő útja, de hol marad a hagyományos bor-
készítés hangulata, romantikája? Jártunk 
azért hagyományos pincében is, ahol sűrű 
penész lepte a falakat, és hordóban érlelik a 
bort. 

Hosszú utunk után kellemesen elfáradva 
érkeztünk haza Kiskundorozsmára. Remé-
lem jövőre is lesz alkalmunk részt venni egy 
hasonló kiránduláson. Szükség van rá, hi-
szen az ember élményekben gazdagodik, és 
egy ilyen közösségben lelkileg is feltöltődik. 

A csoport nevében szeretném megkö-
szönni Pócsai György kántorunknak, hogy 
megszervezte ezt a programokban gazdag 
utat, Mádi György plébános atyánknak, 
hogy támogatta, és természetesen köszönet 
jár sofőrünknek, Rácz Zsoltnak, aki rutinos 
vezetésével épségben elvitt és hazahozott 
bennünket. 

 
MÉSZÁROSNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 
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VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

Újra megnyílt a Panoráma Üzletházban az 
 
 

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

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

 

 
ANDI DIVAT 

– Praktikus, olcsó áruk 
– Számítógép új és használt alkatrészek forgalmazásával, 
javításával, bizományos értékesítésével bővült üzletünk. 
– Régi szolgáltatásaink: álló szolárium, fekvő in-
fraszauna, 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 

A Polgárőrség ezúton köszöni meg tá-
mogatóinak, hogy a 2005. évi adóbeval-
lás során a javunkra ajánlották fel az 
SZJA 1%-át. Az APEH által 57 813 forint 
került átutalásra. Az összeget a közbiz-
tonsági figyelő szolgálati járőrözés mű-
ködési és gépkocsi költségeire fordítot-
tuk. Kérjük a 2006. évi adójuk 1%-ának 
felajánlását is. 

Köszönettel: a Polgárőrség 

Az Aloe vera csodálatos története 
Egy cikksorozatot szeretnék indítani, amely 

több hónapon keresztül megmutatná, hogy a 
XXI. század emberének milyen nagy szüksége 
van e csodálatos növény, és a táplálék-
kiegészítők jótékony, gyógyító hatására. A ma 
emberének újból fel kell fedeznie a népi gyógy-
ászat által régen használt gyógynövényeket. 
Ennek ismeretében a mindennapi életünkben 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egészség-
megőrzésre, és a prevenció lehetőségeinek a 
megismerésére. Az első rész az Aloe vera törté-
netét mutatja be az ókortól napjainkig. 

Az Aloe gyógyító hatása már az ókor óta 
ismert. A híres Ebers papiruszok (i. e. XV. szá-
zad) között talált egyiptomi gyógyszerkönyv 
szintén említi az aloét a ma körülbelül három-
ezer éves gyógyszerkeverékek között. Az Ószö-
vetség szent könyvei között is találunk az Aloé-
ra vonatkozó utalásokat (Számok Könyve, 
Énekek éneke). 

Az ókori Egyiptomban az Aloe volt az a 
növény, amely képes volt a nők fiatalságát és 
szépségét megőrizni, egészséget és örökkévaló-
ságot biztosított. A fáraók a hosszú élet elixírjé-
nek tartották. Használták a bebalzsamozási szer-
tartásokon is. Mivel az Aloét a „Királyok völgyé-
be” vezető út mentén és a piramisok köré is 
elültették, elkísérte a fáraót túlvilági útjára is. A 
legenda szerint Kleopátra bőrének, és szemének 
szépsége sokat köszönhetett az egyik núbiai rab-
szolgája által készített Aloe tartalmú öblögető-
víznek. Nephertiti királynő mesés szépsége az 
Aloe húsával kevert szamártejes fürdőknek volt 
tulajdonítható. 

Az ókori görög birodalomban az Aloe a 
szépséget, nyugalmat, szerencsét és az egészsé-
get szimbolizálta. Hippokratesz az egyik tanul-
mányában megemlít néhányat az Aloe gyógyí-
tó tulajdonságai közül: hajnövesztés, dagana-
tok gyógyítása, a dizentéria és a gyomorfájda-
lom enyhítése. Nagy Sándort i. e. 330-ban Gaza 
(Palesztina) ostroma során megsebesítette egy 
ellenséges nyílvessző. Sebe elfertőződött, és 
nem gyógyult. Magántanítója, a híres Arisztote-
lész egy papot küldött hozzá egy Socotra szige-
tén termett Aloe növényből nyert olajjal. A pap 
kezelte Nagy Sándor sebét, amely hamarosan 
begyógyult. Arisztotelész arra ösztönözte Nagy 
Sándort, hogy egy tengeri expedíciót indítson a 
sziget meghódítására. Az Indiai-óceánban fekvő 
sziget már Krisztus előtt az ötödik században 
hírnévre tett szert a gyógyhatású Aloe ültetvé-
nyei miatt. A sziget kereskedői az Aloét még 
Kínába is exportálták. Útközben kereskedtek 
Indiával, Malajziával és Tibettel is. Az i. sz. I. 

században Celsius, a római orvoslás egyik előfu-
tára magasztalta az Aloe értékeit. Nagy lelkese-
déssel számolt be számos gyógyító tulajdonságá-
ról, amelyek között megemlítette a következőket: 
a vérző sebek véralvadásának elősegítése, a nyílt 
sebek és horzsolások gyógyítása, kelések és vér-
zések megszüntetése. Azt is kijelentette, hogy a 
friss növényi hússal végzett kezelés megállította 
a hajhullást és meggyógyította a szemfertőzést is. 

Az Arab Félsziget beduinjai és a Szahara 
tuareg harcosai ősidők óta jól ismerik az általuk 
„a sivatag liliomának” nevezett Aloe kiváló 
tulajdonságait. 

Napóleon seregének főorvosa is megismerte 
az Aloe kiváló tulajdonságait, midőn tanúja volt 
annak, hogy egy mohamedán remete a szolgái 
szörnyű sebeit csodálatosan begyógyította. 

A hindu orvostudomány mindig nagyra 
értékelte az Aloét, mint gyógyszerkészletének 
szerves részét. Szent növénynek tartották, bizo-
nyos szertartásokon is használták, és néhány 
fajtáját szigorúan védték. Az Aloe leveleit a 
modern Indiában még manapság is a halottége-
tő máglyára helyezik az újjászületés és az örök-
kévalóság szimbólumaként. 

Nyugati hódításaik során az arabok Spa-
nyolországban is meghonosították az Aloét. A 
növény húsa mentette meg a Santa Marián 
szolgáló számos spanyol tengerészt a betegség-
től és a hiányos táplálkozás által okozott károk-
tól, és ez késztette arra Kolumbuszt, hogy a 
növényt „cserépben lévő orvosnak” nevezze el. 
Ezután minden spanyol hajó szállított Aloét. 
Az első felfedezőket követő portugál- és spa-
nyol jezsuita misszionáriusok honosították meg 
az Aloe termesztését Amerikában, Afrikában és 
a Távol-Keleten. Az amerikai indiánok számára 
az Aloe az általuk istenként tisztelt tizenhat 
növény egyike volt, „csendes gyógyítónak” 
vagy „Doktor Aloének” hívják. Az oroszok a 
hosszú élet elixírjeként tartják számon. Az indi-
ánok azután fogyasztották az Aloe leveleit, 
miután forró hamu fölött megfőzték, a növény 
húsát pedig vérzések elállítására és sebek gyó-
gyítására használták. Az Aloe keserű, erjesztett 
levét gyomorbántalmak enyhítésére, vese- és 
húgyhólyag tisztításra, vesekövek oldására, 
köhögés gyógyítására, mellkasi fájdalmak eny-
hítésére, menstruáció serkentésére használták. 

Japánban az ókorban a szamurájok az Aloe 
húsával kenték be testüket, hogy távol tartsák a 
démonokat, és hogy halhatatlanná tegyék ma-
gukat. A kínaiak legalább annyira kedvelik az 
Aloét, mint japán rokonaik, a bőr égési sebei-
nek és betegségeinek a kezelésére használták. 

Számos olyan országban, ahol a modern 
nyugati orvoslás nem szorította ki a hagyomá-
nyos orvosi gyakorlatot, az Aloe marad az 
elsőszámú gyógynövény. Bizonyos sivatagi 
népek Aloe levéből készített szappannal kenték 
be testüket és a hajukat. Ez tette bőrüket fénylő-
vé és hajukat dússá. 

Az Aloe ezeréves hírneve, legendás tulaj-
donságainak híre számtalan tudóst buzdított 
arra, hogy tanulmányozza a növény terápiás 
hatásait. A vele szemben tanúsított előítéleteik 
ellenére, nem kis csodálkozásukra el kellett 
ismerniük, hogy az Aloe számos legendás érde-

me nem csupán a képzelet műve. Új és ismeret-
len értékeket is fedeztek fel. 

1912-ben H. W. Johnstone, egy Kent-
uckyban élő ültetvényes meglepetéssel észlelte 
az Aloe gyógyító hatását, amikor az ültetvé-
nyen dolgozó munkásának égési sebeit az Aloe 
húsával borogatták. Ezt követően Johnstone 
elhatározta, hogy termeszteni fogja a növényt, 
a növény húsát pedig gyógykenőcs formájában 
forgalmazza. Az 1930-as évek során Creston 
Collins és fia tudományosan megvizsgálta az 
Aloe vera erényeit. Egy nagyhírű beszámoló-
jukban igazolták, hogy az Aloe vera (barba-
densis) képes gyógyítani a sugárterápia által 
okozott égési sebeket. 1942-ben Rodney M. 
Stockton vegyészmérnök egy floridai nyaralása 
során erősen leégett. Néhány barátja az égett 
területeket egy friss Aloe vera növény leveléből 
nyert gélszerű gyümölcshússal borogatta, és 
így legnagyobb csodálkozására a fájdalom 
szinte azonnal elmúlt. Ennek hatására kidolgo-
zott egy olyan módszert, amelynek segítségével 
stabilizálni tudta a növényből származó gélt, és 
kifejlesztett az égési sebek kezelésére szolgáló 
aloe alapú kenőcsöt. 

Az 1950-es évek végén Bill C. Coatsnak, 
egy texasi gyógyszerésznek sikerült kifejleszte-
nie a friss növényi gél stabil változatát. Ez a 
lényeges felfedezés lehetővé tette egy megbíz-
ható termékvonal kereskedelmi forgalomba 
hozatalát, amely fokozatosan meghódította a 
világot. 

 
VADLÖVŐ ALAJOSNÉ 
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CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

UTÁNFUTÓ–TRÉLER KÖLCSÖNZÉS 
 

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

és szolid árakkal. 
Tel.: 62/460-783 

Mobil: 06 30/855-9956 

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

Televíziók, videók stb. távirányítóinak 
javítása, karbantartása. 

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

vállalom. 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 30 / 4-555-555 

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

 

Vállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

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

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

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

Elsősegély nyújtás bármikor. 
Szolgáltatás elvégzése 

rendelőmben (lakásomon) 
vagy háznál. 

Rendelési idő: de. 6-10, du. 3-6. 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

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

 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 
421-122 

 

CS. G. T. 
A BUDMIL termékek hivatalos 

forgalmazója 
 

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

 

Táskák, iskolatáskák, övek, 
pénztárcák, játékok. 

 

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

T 
Á 
S 
K 
Á 
K 

Vegye igénybe díjmentes 
szolgáltatásunkat! 

Szabad felhasználású 
jelzáloghitelek és lakásvásárlási 

hitelek ügyintézése a hitel 
összeállításától a folyósításig. 

Időt és pénzt spórolunk meg önnek. 
Héjjas Lajosné mobilbankár 

Hívjon: 30/635-2887 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Német és angol új minőségi 
ruhák, háztartási cikkek, 

műszaki áruk szuper 
árakkal, hetente változó 

készlettel. 
 

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

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



14. oldal 2006. szeptember 30. 

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.) 

 

Energiaital árzuhanás! 
250ml Bomba............................ 219,- 
250ml Red Bull .......................... 260,- 
250ml Maxx ital ......................... 120,- 
0,5 Pet palackos Prince sör ............ 99,- 
1kg Omnia szemes kávé ..............1799,- 
0,75kg Orosz pezsgő.................... 339,- 
1l Jagermeister ........................3399,- 

Telefonfeltöltő-kártya kapható! 
Parkolószelvény árusítás. 

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. 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

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

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

: 06 30 263-3770 

 
 

 
 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

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

 

: 06 30 306-5993 

Tisztelt Tagjaink! 
 

A Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet megkezdte a 
tagsági részjegy utáni 

osztalékfizetést. 
 

Kérjük, hogy az osztalék 
felvétele céljából mielőbb 

keressék fel tagjaink 
a takarékszövetkezetet. 

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

esőcsatorna felrakását, egyéb 
házkörüli szerelési, javítási 

munkát vállalom. 
 

Hívja Batát! 

NAGY S. 
OPTIKA 

Dorozsmán a COOP ABC-ben 
 

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

 

Szolgáltatásaink: 
– computeres szemvizsgálat, szemész 

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

 

DIGITÁLIS KÉPKIDOLGOZÁS! 

Bababazár 
 

Folyamatosan bővülő őszi-téli új 
árukészlettel várom vásárlóimat. 

 

Új kombidresszek akciós áron 480 
forintért kaphatók 
56-104-es méretig. 

Nadrágok 80-tól 146-ig: 1250 Ft/db. 
Csecsemő mérleg kölcsönözhető. 

Bizományos értékesítésre, tisztára 
mosott, jó állapotú őszi, téli ruhákat 

átveszünk! 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-16, Szo.: 8-12. 
 

Az új tulajdonos: Gáborné Katona Szilvia 

Homlokzati Hőszigetelő 
Rendszer 

 

4 cm vtg szigetelő lemezzel 
(nem visszadolgozott) 

1 218 Ft/m2 
Színes, műgyantás, vödrös 

vakolat 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 2006. 
09. 01-től a készlet erejéig! 

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

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal 
kirendeltségén: H, Sz, Cs: 8-9, K, P: 8-9, 16-17. 

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

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

KRIZANTÉM 
 
Mindenszentek-
re, többféle 
színben meg-
rendelhető a 
Széchenyi u. 45. sz. alatt. 
(Pékséggel szemben.) 

Tel.: 06 70 332-8196 

Méry Vegyidiszkont 
Adél köz 1. 

 

Választékom bővült! 
Új Dekor kozmetika! Gyöngyök, gyöngyfűzés 

+hozzá kellékek! AVON tanácsadás! 
Filmelőhívás, hajfesték és még sok egyéb. 
Várom régi és új vásárlóimat! (Marika) 

Kormányné Eta 
mesterfodrász, fodrászmester 

Barátság u. 15. 
 

Dorozsmai üzletünkben minden régi 
és új vendégünket szeretettel várunk. 
Fodrászat — Kozmetika — Szolárium 

Új szolgáltatás! 
Teljes test– és talpmasszázs. 

Tel.: 461-309 
Mobil: 06 20 983-1301 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE 

RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron!

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 

moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

– Villanyszerelési anyagok 
– Rádió vezérlésű óra, számológép 
– Asztali lámpa, turmix, botmixer 
– Hangszóró 
– Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruzaakku-töltő 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, DVD 
– Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK! 
 

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

Mobil: 30 329-0567 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szolgál-
tatás! 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 
Nyomtatványok 

Díszcsomagolók, képeslapok 
 

 
Parkoló- és buszjegy, valamint Déli apró 

és Délmagyarország kapható. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

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

Gázkészülék szerelés, 
karbantartás. 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fodor Antal 
technikus 

 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

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

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! 

Magyar ember nem Blikket olvas, 
hanem Tárogatót! 

S  
Értesítjük Tisztelt 

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

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN 
 

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

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

ZSITEX MUNKARUHÁZAT! 
 

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

1800 Ft/db 
 

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

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

FRISS TEHÉNTEJ KAPHATÓ! 
 

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

Kérésre házhoz viszem. 
Tel.: 06 70 / 239-3018 
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Figyelem! Vásároljon olcsóbban! 

A Panoráma Üzletházban! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Sz.: 8-12. 

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

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csőtörések javítása. 
 

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

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körű ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

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

Elromlott a konvektora? 
VERES FERI a doktora! 

 

Gázkészülék szerviz 
VERES FERENC 

gázszerelő mester 
SPLIT klímák szerelése, karbantartása 

Tel.: 463-801 
Mobil: 20/9858-029 

KÍNAI BOLT 
 

Újra BÉBI ruhaneműk árusítása! 
Olasz és török minőségi fehérneműk, 

pizsamák, köntösök folyamatosan! 
AVON tanácsadás! 06 30 254 1440 

 
Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

 
 

 

Brikett  3660 / q gipszkarton csavarok 
Lengyel borsó 3700 / q önmetsző csavarok 

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

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

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

VÉ CSI NÉ  TÓTH ANNA 
IN G AT LANK Ö ZV ETÍTŐ ,  ÉRT ÉK B ECS LŐ ,  H IT ELÜ G YINT ÉZŐ  

 

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 

Zsuzsi Divat őszi ajánlata 
 

Esküvőkre, alkalmakra 
Kosztümök 
Felsők 
Top-ok érkeztek 
Molett méretben is! 

 
Minden 10 ezer forint 
feletti vásárlás esetén 

5%-os törzsvásárlói 
kártyát adunk ajándékba. 

 
Cím: Szeged, Vadliba u. 1. Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 


