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A művészet, meg minden egyéb is, abban a pillanatban elromlik, amint tudatosan akarnak tőle valamit. 
(E. Knight) 

� HAVI GONDOLAT 

Augusztus 20. 

Az ünnep előestjénAz ünnep előestjénAz ünnep előestjénAz ünnep előestjén    

2007. augusztus 19. vasárnap, 20 órától 
20 óra: Esti koncert a COCO-BONGÓ latin 

zenét játszó együttessel 
Kaszás László – basszusgitár – ének 
Rácz Zsolt – Mister Bongo – dob 

Száraz – Nagy Tamás – billentyű – ének 
Palatka Zsolt – ének 
Krupiczer Kata – gitár 

 
21 óra: utcabál 

DJ: NAUTILUS – Németh József 
Büfé: Flamingó - söröző  

 
Szeretettel várunk mindenkit! 

 
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG 

2007. augusztus 20. hétfő 
 

10 óra: 
Koszorúzás Szent István-napja 
tiszteletére az Országzászlónál 

 
Ünnepi beszédet mond: 
dr. Géczi József Alajos 
országgyűlési képviselő 

 
Közreműködik: 

Kiszely Zoltán színművész 
 

Tisztelettel várunk mindenkit! 
 

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 
a művelődési ház igazgatója 

 
TÓTH JÓZSEF 

önkormányzati képviselő 
 

FÁBIÁN JÓZSEF 
önkormányzati képviselő 

Kamionok találkoztak a hétvégénKamionok találkoztak a hétvégénKamionok találkoztak a hétvégénKamionok találkoztak a hétvégén    

Július 21-én a Sziksósfürdőt is elözönlötték a kamionok és a kamionosok. (Tímár Lajos felvétele) 

Alföldi sivatagAlföldi sivatagAlföldi sivatagAlföldi sivatag    
Hőgutát, napszúrást, bőrleégést, kiszáradást 

okozott a nagy hőség. Valamint halált, legutóbb 
Makó közelében. Hosszútávon bőrrák és az UV-B 
sugárzással járó szervi károsodások kísérhetik azokat, 
akik hosszabb ideig a Nap égetően forró sugarai 
alatt tartózkodnak. A szakemberek rendszeres vízfo-
gyasztást és hűsölést javasolnak. Az áruházakban 
hiánycikk a ventilátor és a légkondicionáló. 

Felkészülhetünk arra, hogy az elkövetkező 
években sorra fognak megdőlni az eddig mért me-
legrekordok. Elhihetik, néhány esztendő múltán 
visszasírjuk napjaink nyarait a maguk 36-40 fokai-
val, amikor a sivatagosodó kontinentális éghajlatunk 
jóval 40 fok feletti nyári kánikulát produkál majd. 
Ilyenkor nehéz elhinni, hogy Földünk egy újabb 
jégkorszak beköszöntése előtt áll. A közeljövőben 
elnyúló, száraz, esőnélküli nyarak jönnek, hiszen a 
felmelegedés üteme akkor sem állna meg, ha a mai 
napon hirtelen az egész Földön felhagynának az 
üvegházhatásért felelős gazdasági-ipari tevékenység-
gel. A sivatagi klíma élettani hatása mellett már 
társadalmi következményekről is beszélnek klíma-
menekültek hadát és vízháborút előrejelezve. 

Számolnunk kell azzal, hogy a tiszta ivóvíz mek-
kora értéket fog jelenteni 5-10 év múlva. El kell kez-
denünk tanulni azoktól a szaharai bennszülöttektől, 
akik a sivár, mostoha és homoklepte sivatagban az 
éltető ivóvíz minden egyes cseppjének takarékos be-
osztására vannak kényszerülve. Nem kell olyan sok 
idő ahhoz, hogy amikor az, hogy ha egy csapot meg-
nyitunk, víz folyik belőle, ne legyen olyan természetes 
és magától értetődő, mint eddig. Nem mi kezdtük el 
tevékenységünkkel ezt a folyamatot, de nem is állítot-
tuk meg, hanem önző módon folytattuk, saját kényel-
münket előre helyezve a jövő generációk sorsa elé. A 
környezetvédelem jelenleg gazdag államfők, vállalatok 
és globális manipulátorok bornírt jótékonykodásának, 
olcsó, hatásvadász PR-jának látszatcselekvése. Ám ez a 
yuppie-réteg – ahogyan a globalizáció szálait mozgató 
tőkések – hajlamos elfeledkezni arról, hogy a vezetésen 
és a profitszerzésen túl vannak olyan jelenségek, ame-
lyekkel a neoliberalizmus nem tud mit kezdeni; hogy 
a pénzpiac szabályai nem a valóságot írják le, hanem a 
civilizáció azon felépítményeit, amely egy élhető Föld 
nélkül össze fog omlani. 

SOMOGYI GÁBOR 
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� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    

Ha fúj a szél, akkor sem forogHa fúj a szél, akkor sem forogHa fúj a szél, akkor sem forogHa fúj a szél, akkor sem forog    
a dorozsmai Szélmaloma dorozsmai Szélmaloma dorozsmai Szélmaloma dorozsmai Szélmalom    

Megkérdeztük Vas Józsefet, a szélmalom gondno-
kát (szélmolnárt), hogy a húszmillió forint ráfordítás-
sal járó malomfelújítás után a sajtóban felröppent és 
újságunk által is közreadott „Malomfiaskó” című 
cikkben közöltekkel kapcsolatban mi az igazság. 

– A pünkösdi családi napra terveztük a szél-
malom vitorlájának megforgatását. Ennek előké-
születeként a tetőt a vitorlákkal szélirányba kellett 
volna fordítani, a vitorlákat kivásznazni és meg-
forgatni. Sajnos ezt nem sikerült elvégezni, mert a 
tetőt forgató gerenda törött volt, ezért a szerkezet 
szorult, nem mozdult meg. Sajnos a tervező és 
ácsmunkák kivitelezője nem tartotta fontosnak a 
fordítógerenda megvizsgálását és cseréjét, gondol-
ván, hogy ez úgy sem lesz mozgatva. A műszaki 
átadáson ugyancsak nem fordítottak rá figyelmet. 
A lakosság ezután a sajtóból értesült a tényekről. 

Mivel a gerenda alulról épnek látszott, kor-
hadt állapota akkor derült ki, amikor megmozdí-
tottam a tetőszerkezetet. Időközben Szeged város 
saját költségén a javítást elvégeztette. A hiba elhá-
rult, de a tetőt a város illetékes vezetőjének utasí-
tására nem szabad mozgatni. Tehát a malom csak 
bemutató jelleggel működik. 

Nyitva tartása változatlanul március 1-től 
október 31-ig keddtől vasárnapig 14 – 18 óra 
között. Belépődíj: 150,-Ft/fő. Csoportok esetén 
(10 fő felett) 100,-Ft/fő. 

Oktatási intézményeknek nyitva tartás előze-
tes egyeztetés szerint a gondnoknál. 

Telefon: 06 30 913 7887. 
Email: szelmolnar@freemail.hu 

URL: kiskundorozsma.hu/sights/szelmalom.htm 
TÍMÁR L. 

Eltűnnek a fantombenzinkutakEltűnnek a fantombenzinkutakEltűnnek a fantombenzinkutakEltűnnek a fantombenzinkutak    
Dorozsma határábólDorozsma határábólDorozsma határábólDorozsma határából    

Kiskundorozsma peremén, a Széksósi és a 
Bordányi út mellett két, a közbeszéd által fantom-
benzinkutaknak elkeresztelt romvárak köszöntöt-
ték otromba sivárságukkal az ezirányból Szeged 
felé közeledőket. A félbemaradt építkezések mel-
léktermékei, a tájat elcsúfító betonrengeteg az 
idők során többször is gazdát cserélt. 

Télen a nagybani piac oldalában álló beton-
romról nyilatkozott a jelenlegi gazdája, hogy ital-
nagykereskedést akar építeni a helyére. A Széksósi 
úton meredező fantomkútnál azonban már el is 
kezdődtek a bontási munkálatok. A közel húsz-

hektáros területet és tulajdonosát, a Szeplast cég-
csoportot néhány éve Csíkos Attila vásárolta meg. 
Az ingatlant megtisztítása után a tulajdonos elad-
ná, ezért egy kisebb üzemépület kivételével elbon-
tatja az engedély nélkül felhúzott betontömböket, 
kiásatja a vastartályokat a földből, őszre pedig 
teljesen rendbe teteti az ingatlant. Csíkos Attila 
egyes, a környéken terjengő olajszőkítési pletykák-
ra reagálva elmondta, nem találták jelét konkrét 
tevékenységnek, így semmi nem utal például 
talajszennyezésre. 

(Forrás: DM Online) 

HelyreigazításHelyreigazításHelyreigazításHelyreigazítás    
Előző lapszámunkban a Dorozsmai Napok 

támogatói névsorát hiányosan közöltük, most 
közreadjuk a teljes listát. Az érintettektől elnézést 
kérünk. 

Rampf Formen GmbH, Bányai Attila, Gyuris 
István, Dorozsmai Nagybani Piac Kft., Tornádó 
International Kft., Déli-Farm Kft., Pesti Ferenc, 
Miksi és Miksi Kft., Takácsné Palócz Julianna, 
Plant Seed Bt., Szegána Kft., Alex és Alex Divat 
Bt., Zöldsziget Üzlet, Szélmalom Kábeltévé Zrt, 
Lukovics Gabriella, Takács János, Székivirág 
Népdalkör, Dél-Tisza Menti Áfész Dorozsmai 
Sütőüzeme, Félegyházi Kenyérbolt, Elekné Dr. 
Oláh Jolán, Gyurcsán András, Dorozsmai Polgár-
őrség, Tóth József és Fábián József képviselői 
alapból, SZMJV pályázatából, Petőfi Sándor 
Művelődési Ház saját bevételéből. 

Családi vasárnap a szélmalomnálCsaládi vasárnap a szélmalomnálCsaládi vasárnap a szélmalomnálCsaládi vasárnap a szélmalomnál    
A Petőfi Sándor Művelődési Ház szervezésé-

ben 2007. AUGUSZTUS 5-én. 14-18 órakor 
PÉTER ÉS PÁN DUÓ GYERMEKMŰSORA, 
MALMOCSKA BÁBSZÍNHÁZ, JÁTSZÓHÁZ, 
SZABADTÉRI JÁTÉKOK és PALACSINTASÜ-
TÉS várja a kikapcsolódni vágyókat. 

A szélmalom a családi vasárnapon ingyenesen 
látogatható! 

Gyere, és játssz velünk bábszínházat! Magunk  
készítette báb paravánnal és bábokkal mutatjuk be 
a darabot! 

Néhány bábszereplő a Tavaszi dal versből, de 
kell még az előadáshoz napsugár-, fák-, bokrok-, 
virágos mező bábok is. Gyere el, részese lehetsz Te 
is a bábelőadásnak! 

MolinológiaiMolinológiaiMolinológiaiMolinológiai    
TalálkozóTalálkozóTalálkozóTalálkozó    

A Petőfi Sándor Művelődési Ház szeretettel és 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, roko-
nait, barátait, ismerőseit 2007. augusztus 4. szom-
bat 10 órára 

 
„ÖRÖKÖLT ÉRTÉKEINK” című 
 
II. Dorozsmai Molinológiai és Néprajzi Talál-

kozóra 
Köszöntőt mond: Polgár Antal SZMJV Pol-

gármesteri Hivatal munkatársa, Révész Ferenc 
Andrásné művelődési ház igazgatója. 

Felkért előadók: 
– dr. Juhász Antal egyetemi tanár MTA 

doktora: Dorozsma kézművessége; 
– dr. Ozsváth Gábor Dániel phd, néprajzku-

tató főmuzeológus: Holland és magyar szélmal-
mok;  

– Pecze István gunarasi gyűjtő: Délvidék 
néprajza; 

– Bárkányi Ildikó néprajzkutató: Dorozsma 
néprajzi tárgyai a Móra Ferenc Múzeumban;  

– Kelemen Gábor: Magyarországi szélmal-
mok – fotókon;  

– Vass József: Megújult köntösben a dorozs-
mai szélmalom. 

A találkozón az előadások után lehetőség lesz 
a konzultációra is.  

A találkozót Szeged Megyei Jogú Város Ide-
genforgalmi Bizottsága támogatta. 

R. F. A. 

AnyatejAnyatejAnyatejAnyatej    
Az Anyatej világnapja alkalmából szeretettel 

meghívjuk a Kiskundorozsmai Művelődési Ház-
ban 2007. augusztus 24-én 16 órakor tartandó 
rendezvényünkre!            VÉDŐNŐK 
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TájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztató    
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

(e-szolgáltatások) használatához 
 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának ügyfelei elektronikus úton férhetnek 
hozzá különböző információkhoz és adatokhoz, 
illetve elektronikus támogatást és kiszolgálást 
kapnak ügyeik intézéséhez. 

A www.szegedvaros.hu internetes oldalon 34-
féle ügyintézési szolgáltatás – 23 a kis- és közép-
vállalkozások számára – érhető el, amelyeket a 
szegediek az önkormányzati ügyfélszolgálatokon 
elhelyezett nyilvános hozzáférési pontokon 
(speciális számítógépes terminálokon) is elérhet-
nek. 

A felhasználók az elektronikus szolgáltatások 
segítségével adatok kérhetnek le, a letölthető űr-
lapok kitöltésével elindíthatják ügyeiket, továbbá 
figyelemmel kísérhetik, nyomon követhetik folya-
matban lévő ügyeik aktuális státuszát. Az Internet 
segítségével az alábbi szolgáltatás típusok érhetők 
el: 

1. Letölthető tájékoztató dokumentumok 
2. Letölthető és kitölthető nyomtatványok 
3. Elektronikus időpontfoglalás 
4. Elektronikusan indítható ügyek 
5. Folyamatban levő (elektronikusan indított) 

ügyek lekérdezése 
 

Az elektronikus ügyintézés általános szabályai 
 
Az elektronikus ügyintézéshez számítógépre, 

Internet kapcsolatra és azonosításra van szükség. 
Az azonosítás az Ügyfélkapun történő regisztrációt 
jelenti (ez az eljárás magában foglalja a személyes 
megjelenést igénylő személyazonosítást is). Az 
Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus 
ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, 
hogy használói a személyazonosság igazolása mel-
lett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba 
léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést 
és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu 
megtalálható a www.magyarorszag.hu honlapon. 

A www.szegedvaros.hu honlapról elérhető e-
közigazgatási rendszer több szolgáltatásának 
igénybevételéhez is be kell jelentkeznie (a letölthe-
tő tájékoztató dokumentumok és a nyomtatvá-
nyok bejelentkezés nélkül is elérhetők.) A beje-
lentkezéshez az Ügyfélkapu-regisztrációjakor 
kapott azonosítóját és (az Ön által választott) 
jelszavát kell használnia. 

 
Összegzés 

 
Az elektronikusan (on-line módon) kezdemé-

nyezett ügyek intézése tehát személyes megjelenés 
nélkül indul el, a Hivatali érkeztetés automatikus, 
az iktatás és az ügyintézés az előírt határidők sze-
rint történik. A Hivatal az ügyintézés során előálló 
értesítéseket, határozatokat postai úton vagy sze-
mélyesen kézbesíti az ügyfélnek. A hivatalos dön-
tés tehát ez esetben is a kiadmányozott, papír 
alapú határozat lesz. 

PAPP ISTVÁN 

NyertünkNyertünkNyertünkNyertünk    
Lapunk Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlé-

se Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi 
Bizottságától a Kulturális Alapjából 100 ezer 
forint pályázati támogatásban részesült, amelyet 
kulturális oldalaink megjelentetésére és nyomda-
költségre fordítunk. 

Hároméves a középiskolaHároméves a középiskolaHároméves a középiskolaHároméves a középiskola    
Három éve indult középiskola Kiskun-

dorozsmán. Az eltelt évről kérdezem Máhig Jó-
zsef tanárt, a középiskola vezetőjét. 

 
– Milyen tapasztalatokkal zárták az elmúlt 

éveket? 
– 2004 nyarán kezdtük el az iskola szervezését. 

Fenntartónk a Kiskundorozsmai Középfokú Okta-
tásért Alapítvány. Ezúton is szeretném megköszön-
ni az Alapítvány Kuratóriumának, különösen elnö-
kének, Várhidi László tanár úrnak, és a tagoknak, 
Révész Ferenc Andrásné igazgatónőnek, és Bay 
Lujza osztályvezető asszonynak ötleteit, segítségét és 
áldozatos munkáját. Úgy gondolom, hogy az okta-
tási folyamat szereplőinek nevében azt mondha-
tom, hogy kedvezők a tapasztalataink az elmúlt 
tanévekről. Az intézmény minőségbiztosítási prog-
ramja keretében megkérdeztem tanítványainkat, 
hogy milyenek voltak a tapasztalataik, és örömmel 
mondhatom: válaszaikból az derült ki, hogy egy jó 
közösség kezd formálódni iskolánkban, amelynek 
megteremtése mind az iskola alapítóinak mind a 
tanár kollégáknak kiemelt célja volt. 

– Nagyon nehéz dolog felnőtt fejjel újra iskola-
padba ülni. 

Csak akkor lehetnek sikeresek a hallgatóink, 
ha a tanárok segítsége mellett, egymást is segítik, 
bíztatják. 54 fő a tanulólétszámunk, és ebből a 
létszámból 40-en sikeres záróvizsgát tettek. A 
többieknek augusztusban lesz lehetősége, hogy 
bizonyítsák: Ők is felkészültek, csak a körülmé-
nyek szerencsétlen összejátszásának következtében 
nem sikerült bizonyítaniuk. 

Főleg helyi, dorozsmai diákjaink vannak, de 
akad szegedi, bordányi és üllési tanulónk is. 

Azt gondolom, ha ránézünk a térképre, azt 
látjuk, hogy Dorozsma ennek a 4-5 falut magában 

foglaló kistérségnek – Bordány, Üllés, Forráskút, 
Szatymaz, Zsombó – a természetes központja. 
Szerintem az itt élő embereknek természetes igé-
nye, hogy ne kelljen minden ügyükkel Szegedre 
beutazniuk. Az iskolánk lehetne az első lépcső 
azon az úton, amely Kiskundorozsmát ilyen regio-
nális kistérségi központi szereppel ruházná fel. 

– Milyen bizonyítványokat szereztek a tanulók? 
– Kitűnő tanulónk is van, és sokan jó szintű 

bizonyítvánnyal büszkélkedhetnek. De azt sem 
tagadom, hogy egy-két esetben a kollégáim jóindu-
lata is kellett a sikeres vizsgához. Bízom abban, 
hogy ez a befektetés jövőre megtérül, és aki az idén 
csak mérsékelten teljesített egy kis segítséggel jövőre 
képes lesz arra, hogy megsokszorozza erőfeszítéseit, 
és eredményesebb legyen a következő évben. 

– Az őszi indulásra van-e jelentkező? 
– Gyűlnek a jelentkezési lapok. A fent emlí-

tett környező településeken a nyár folyamán fo-
kozzuk beiskolázási propagandánkat. Szeretnénk 
9. 10. 11. és 12. osztályt indítani akkor, ha a 
létszám eléri a 30 főt tanulócsoportonként. 

A tanulók többségének a jelenlegi szerda – 
péntek - szombat menetrend megfelel, így ezen 
vélhetően nem kell változtatnunk. 

A tandíj mértéke sem nő: 1500,- Ft/hó/fő. 
– Hol lehet az iskolába jelentkezni? 
– A „Jelentkezési lap” kitöltésével a Petőfi 

Sándor Művelődési Házban és a Somogyi Könyv-
tár Fiókkönyvtárában. 

Tájékoztatom a jelentkezőket telefonon: 70-
276-97-67 illetve e-mailben: mahig@t-online.hu 
címen. Szerdánként ügyeletet tartunk az Orczy 
Általános iskolában, tehát az érdeklődők szemé-
lyesen is megkereshetnek bennünket. 

Várjuk a tanulni vágyókat! 
T. L. 

KeresztavatóKeresztavatóKeresztavatóKeresztavató    
Őseink a településre be- és kivezető utakhoz 

keresztet állítottak. Valószínűleg azért, hogy vi-
gyázzon a falura, és a községet elhagyó, illetve a 
megérkező utas köszönthesse. 

Ez nálunk is így volt, csakhogy túlnőtték a 
házak és az utcák a keresztet. Ezért van a nagybani 

piacon bent, a Vadliba utca végén, a Dorozsmai 
út közepén most a kereszt.  

Úgy gondoltuk, hogy a Kettőshatár út végén 
jó lenne egy vigyázó, őrt álló Kereszt. Sajnos a 
vasúti átjárónál elég sok baleset is történt. Ezért 
esett a választás erre a helyre, az elhunytak emlé-

kére is gondolva. 
A fakeresztet 

Nemes András ács-
mester készítette, a 
corpus pedig a Do-
rozsmai úti kereszt-
ről került rá. 

A hely kialakítá-
sa társadalmi mun-
kában történt. Kis 
bozótirtást, planíro-
zást kellett végezni. 
Köszönet érte min-
denkinek, a Jó Isten 
áldja meg a készítő-
ket, segítőket. 

Az ünnepélyes 
felavatás július 7-én 
este 7 órakor volt. 
20-25-en voltunk. 
Nagyon megható 
kis ünnepélyen vet-
tünk részt. Közre-
működött a Via 
Stellis együttes. 
 
 

SZ. ZS. 
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A közismert ismeretlen: Simon FerencA közismert ismeretlen: Simon FerencA közismert ismeretlen: Simon FerencA közismert ismeretlen: Simon Ferenc    
A műhelyben a művészeknél megszokott kavalkád fogadott. Mindenütt 

félkész, késznek tűnő kisebb-nagyobb festmények, vázlatok voltak földön, 
polcokon, asztalkákon. A fatáblák között három kis kölyökmacska bujkál. A 
kis helyen forgolódva, hová üljünk, egy doboz ecset esett le, szanaszét gu-
rult, a széket mégis nekem adta, kedvesen kicsi skiccasztalkát tolt mellém, 
legyen hol jegyzetelnem, ő egy másik asztalnak támaszkodott. Mosolygósan, 
kissé vizslató szemmel várt, mit szeretnék én, mit tudnak még tőle kérdezni, 
akit már előttem annyian próbáltak megfejteni, különböző médiák különfé-
le hasznos-haszontalan kérdezői. A szembeötlően rengeteg tárgy, ami körbe-
vette, más-más rendeltetéssel, valahogy képbe is illett, meg nem is. Hallot-
tam már, olvastam már róla, polihisztor – mondták, s az első, erre irányuló 
kérdésektől kezdve a bőség zavara öntött el, mivel kezdjük, mire célozzak 
elébb. 

– A tárgyak mindig meghatározók voltak az életedben? 
– Igen. Mióta az eszem tudom, gyűjtöttem, megtartottam mindent, ami 

valamit is jelentett nekem, kezdve általános iskolai irkáimtól, első kis raj-
zocskáimtól, levél a barátomnak, fényképek, emlékek, tervek, vázlatok, 
tervrajzok, igen minden megvan, mindent gondosan elrakok. Még a haszon-
talan, nem praktikus tárgyakat is. 

 
Megmutatja mindezt, újságok, újságkivágás-

ok, egy 1996-os Népszabadság-cikket tesz elém a 
legendás légcsavarról, Nimród vadászújság tucatjai 
kerülnek elő egy, ki tudja honnét előhúzott do-
bozból, melyben első vadászati témájú képei rep-
rodukcióit közölték le.  

– Minek mindez? – kérdésemre már önmagát 
jellemzi: – Van egy repülőgép műszer, a libelle, ez egy fadobozkába zárt 
hajlított üvegcsövecske, benne egy kicsi mozgó golyócskával, ez egy egyen-
súlymérő. Nos, ezt úgy kell kezelni, a gépet irányítani, hogy ez lehetőleg 
soha ne mozduljon ki. Ez a konstans. Az én életem konstansa. Mindent úgy 
kell irányítani, hogy egyensúlyban legyen körülöttem, velem a világ. Ha úgy 
tetszik, ez a harmóniára való törekvés, a Jin és a Jang, a fekete és a fehér. A 
jó és a rossz egyensúlya. Mindennek van egy ellentétes oldalú párja, s nem 
jó, ha valamelyik túlsúlyba kerül a másikkal szemben. Ez az én életfilozófi-
ám, mindenben ezt keresem, és kutatom, ami még fontos: mi adja az egyen-
súlyt? Volt korábban egy ikonom is erre, egy fekete és egy fehér paletta rajza 
egymás mellett. Ezt mindenre kiterjesztem. A légcsavar más volt, még min-
dig van egy félkész légcsavarom, talán soha nem fejeződik be, most mások a 
prioritások. Ami most van, a festészet, talán fontosabbnak érzem, fogy, fogy 
az időm és annyi minden volna még... A festés alapjait már megismertem, 

nem az a dilemmám, hogyan tovább. Nem pontokba szedhető, tematikus a 
munkám. 

– Úgy érzed, eddig csak „derék iparos munkát” végeztél? 
– Nem lehet eleget tanulni, nem elég a hátralevő időm a kiteljesedéshez, 

de ez már gyerekkorom óta így van. Egy váltás él bennem, ez inspirál, ettől, 
meg ettől jobb az a valami, amit teszek. Ez nem „kifelé” való közlés, hanem 
egy érzés, ami belül elégít ki, pl. jó, ha látom, mások hogyan csinálnak ha-
sonló dolgokat, ekkor érzem, nekem mit, hogy kellene. Gemencre megyek 
nemsokára, alkotótáborba. Igen, rendszeresen járok, itt kis „megvilágoso-
dások” ébrednek köztünk, hasonszőrűek között, akik ugyanezen célból 
jönnek, saját meggyőződésedben való megerősödéseid lesznek: talán mégis 
jó az, amit csinálsz. Ezeket jó és kell itt megbeszélni. Mindig keresem a 
kiindulási pontot, az arányokat. Sok híres festő életrajzát elolvastam, műveit 
tanulmányoztam, például Lyka Károlyról szóló könyvet többször is. Kiérez-
tem a vívódásait, felismertem benne – sokára – saját vívódásaimat a tökéle-
tesség keresése útján, a továbbhaladás problematikáját. Nem „fog meg” a 
tömegjelenetes képalkotás, a kisebb, átláthatóbb, lényegre törő alkotások a 
kedvenceim, talán nincs is időm nagyobba fogni. „Többet, többet, még 
többet” – vallom, hiába tud valaki hegedülni, mert tanulta, nem tud jól, ha 
nincs repertoárja, ha a belső kép nem jelenik meg. 

– Mi a véleményed Dorozsma kultúrájáról? 
– Sok minden lappang. Sokkal több van, mint 

amennyiről tudunk. Van működő része, mint pl. 
a Művelődési Ház, sokról sejtelmünk sincs. Buk-
kannak fel emberek, akikről eddig semmit sem 
tudtunk, és megjelennek nagyon szép és jó dol-
gokkal. Sajnos, sok olyan is van, vagy lehet, akiről 

nem is tudnak, és úgy múlnak el, hogy valaha is ismertté váltak volna, sze-
rénységük, háttérbe vonulásuk, zárkózottságuk miatt, vagy, mert nincs me-
cénás, inspiratőr, aki bemutatná őket. Nagy kár értük, amiért nem kapnak 
publicitást, talán valahol ez is pénzkérdés? 

– Megkaptad a Kiskundorozsmáért Emlékérmet. 
Elneveti magát: – Kinek az ötlete volt engem jelölni? Persze, végtelenül 

megtisztelő. Soha nem vittem oda magam semmihez, nem tolakodtam, nem 
vagyok magamutogató. Mégis, mindig megkerestek, mikor már megtapasz-
taltak. Töprengtem, mire föl kaptam, mások, lehet, többet tesznek, mégsem 
kapnak. Hogy mit jelent ez nekem? Nagyon sok mindent. Eldicsekedhetek 
vele, mert mitől válik egy kisiskolásban értékké a hazavitt ötös, attól, ha 
otthon megdicsérik érte. Ez adja a sikerélményt, a löketet a további munká-
hoz. Pici hasonlat: mikor először mentem haza a friss katonaruhámban. Jó 
érzés volt. Büszke voltam. Ez talán a szolgálatom ellenértéke, mit ér, bármit 

csinálok, ha nem mutathatom be 
azoknak, akik fontosak nekem, 
elsőként a családom, aztán szű-
kebb pátriám, Dorozsma, amely 
a szívem másik része. Ha én 
hazaviszek valamit, Dorozsmának 
hozom haza, nekem ez a szülői 
ház. A Díj, az érem maga, fon-
tos. Tudják az emberek, hogy 
van ez az érem, nem volna értel-
me, ha ez csak egy szűk körben 
lenne ismert. Ezzel kap hang-
súlyt a Te tevékenységed, min-
denkinek van róla egy gondolata, 
hozzájárul a dorozsmai tudatos-
sághoz. Ezzel vagy Valaki, akit 
kiválasztottak, ismertté válsz általa 
egy olyan közegben, amely rend-
kívül fontos számodra. A család 
persze tudta, nagy volt az össze-
tartás, ahogy eltitkolták előttem. 
A család, amely nekem minde-
nem, feleségem, aki hű társam, 
inspirálóm, első kritikusom. Ren-
geteg szellemi segítségem, táma-
szom, akinek annyi gondot oko-
zok, csendben, a háttérben ma-
rad, míg én talán sütkérezem 
olyan elismerésekben, mint képe-
im sikerének visszajelzései, aztán 
ez az érem... Pedig legalább annyi 
része van mindebben, hogy ez 
lehetek, ezt tehetem – általa. 

TÓTH GYÖRGY 

” 
” 
 

Mindent úgy kell irányítani, hogy 
egyensúlyban legyen körülöttem, 

velem a világ. 
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Az asztalosmesterAz asztalosmesterAz asztalosmesterAz asztalosmester    
Petrov András asztalossal, a Dorozsmai Napok egyik kitüntetettjével 

beszélgettem. 
 
– Kérem, fogadja szerkesztőségünk külön gratulációját az Emlékéremmel 

kapcsolatban, hiszen Ön egyesületünknek is tagja. 
– És a baráti kör nem az egyetlen. Vadásztársaságunknak az elnöke 

vagyok, emellett tagja vagyok a Kiskundorozsmáért Alapítványnak és a 
Kiskundorozsmai Takarékszövetkezetnek is. 

– A társadalmi munka és a vadászat szenvedélye keveredik a társaságuk 
tevékenységi körében? 

– Természetesen, mi az hogy! Társadalmi munkás sportvadászok va-
gyunk, támogatásokból és tagdíjakból tartjuk fenn magunkat. A hivatáso-
sokkal együtt dolgozva végezzük munkánkat a régi Dorozsma község köz-
igazgatási területén. Hogy mindez miből áll? A 
vadóvás, -védés és -etetés mellett a vadgazdálko-
dás úgy kerek egész, hogy azt a bizonyos vadfö-
lösleget levadássza, természetesen vadászidény-
ben, a törvényes keretek között. Ez a szakma is 
sokrétű, kiterjed a fácánneveléstől kezdve a rókák 
vagy káros vadak gyérítéséig. Itt szeretném meg-
ragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, 
egyeztettünk a földtulajdonosokkal a következő 
10 évre. Nehéz volt a tulajokat összevadászni, de 
tudjuk, kiket kell megcélozni. Éppen mostaná-
ban jártunk a domaszéki falunapokon az ottani 
vadásztársaság meghívásából, az elkövetkezőben 
mi is tervezzük a kapcsolatok szorosabbra fűzését. 
Azt is megemlíteném még, hogy 10 évvel ezelőtt, 
amikor itt még egy nagy vadásztársaság műkö-
dött, utána jogutódként csupán mi maradtunk, a 
többieket kártalanítani kellett, amiben az akkori 
képviselők voltak segítségünkre annak a fejében, 
hogy dorozsmai civil szervezeteket, iskolásokat, 
nyugdíjasokat fogadunk a vadászházban. Azóta is 
folyamatosan látjuk őket vendégül, nagy az ér-
deklődés. 

– Bensőséges hangvételű cikkben emlékeztek 
meg Kormos Ferencről. Őt tekinti szakmai példa-
képének? 

– Mondhatom, igen. Tulajdonképpen nem 
csak mint ipari tanulói voltunk, hanem az ő keze 
alatt is dolgoztunk az akkori faipari szövetkezetben. Szinte mindaddig meg-
maradt munkakapcsolatunk, amíg tevékenyen végezte a szakmát. Miután 
önálló asztalos lettem sem szakadt meg a kapcsolat. Példaképe volt nem csak 
nekem, hanem az egész generációmnak. Halála előtt egy évvel látogattam 
meg Simon Ferivel együtt, akkor már sajnos nagyon leromlott egészségi 
állapotban fogadott minket. 

– Ha már szóba került Simon Ferenc neve, aki Önnel együtt kapta meg 
idén az emlékérmet, arra lennék kíváncsi, mennyire régi emberi-szakmai kap-
csolatban áll vele. 

– Simon Ferivel már iskolás korunk óta ismerjük egymást, hisz együtt 
tanultunk az általános és később a faipari iskolában is. Egy időre elváltak az 
útjaink, ő technikumot végzett és gyártmányfejlesztőként helyezkedett el a 
börtönben, én pedig mestervizsgáztam és 1968-ban kiváltottam az iparenge-
délyt. Onnantól kezdve lettek közös munkáink, 
hogy bizonyos okok miatt otthagyta a gyárat és ő 
is önálló mesterként folytatta a szakmáját. Az 
együttműködés végül olyan formában jött létre, 
hogy ő általában elkészítette papíron a tervet, mi 
pedig kiviteleztük. A templomoltárok esetében a 
festést is ő végezte, így forrt össze a tevékenysé-
günk. Nagyon sok takarékszövetkezeti üzletberen-
dezést készítettünk közösen, a megyében és megyén kívül is. Munkáink 
ékköve a szatymazi takarékszövetkezet bútorzata. De a városháza elhanyagolt 
dísztermét is közösen újítottuk fel, még a Lippai-éra kezdetén. Sokasodtak 
az egyházi munkák is. 

– Részt vett a templom restaurálásában, a kopjafa visszaállításában is. 
– Padokat készítettünk Bordányban, Kiskunfélegyházán és végül 

Dorozsmán is a 90-es évek végén. A felújítás a 2000-es évek elejére fejező-
dött be. A leégett oltárt is teljesen újrakészítettük, Nagymihály István és 
családja megrendelésére a szemben lévő oltárt nemrég fejeztük be. Úgy 
gondolom, maradandót sikerült készítenünk, és talán ezért is esett Ferire és 
rám a választás az Emlékérem átadásakor. 

– Ön kinek adná legközelebb az érmet? 
– Ha azt nézem, Dorozsmáért kik tettek vagy kik tesznek sokat, tevé-

keny ember neve jut az eszembe. Az iparosok között is sok nemes embert 
ismerek. Most nősült a legkisebb fiam, Balázs, a lakodalmat itt tartottuk 
Dorozsmán egy olyan vállalkozónál, akinek ha megnézem az életútját, egy 
sikeres embert látok, nagyra tartom őt is. Mondom, rengetegen vannak, 
akik szerintem megérdemelnék az emlékérmet. 

– Beszéljünk az asztalosmesterségről. A mai világban nehéz megőrizni a 
szakmai hagyományokat, biztosítani az „utánpótlást”, hogy a mesterrel együtt 
ne szálljon a mestersége is a sírba? 

– Kacérkodtam régebben azzal a gondolattal, hogy nagyobb volumenű 
gyártásba kezdjek, de aztán maradtunk az egyedi megrendeléseknél. A szak-
mát átfogóan így lehet művelni. A szakmának múltja van a családban. Déd-
apám és nagyapám bognár volt, apám végül is hentes volt, később fuvaros, 
végül ő is a faiparban kötött ki. 

– Átmenthető a szakma a 21. századba, vagy pedig kiszorítja a tömegter-
melés? 

– Volt idő, amikor borúlátó voltam ezzel kapcsolatban és úgy hittem, 
ki fog halni a szakma a műanyagok megjelenésével. De az igazi, a minőségi 
termékek fából készülnek. Ma már látom, a kisipar fenn fog maradni, a jó 
asztalos a jövőben is meg fog élni, mert mindig lesznek olyanok, akik egye-
dit, különlegeset szeretnének, és akik a hagyományokat felújítani, éltetni 
szándékozzák. Én remélem, nemcsak a gyermekeim, hanem az unokáim is 
ebből fognak megélni. Tulajdonképpen már most jobbára a fiaim viszik a 
boltot. Nyolc unokám van, hét közülük fiú, talán lesz köztük is asztalos. 

– Ön hogy látja: a kultúraápolás, a régi szakmák örökségének megőrzése 
Kiskundorozsmán mennyire váltja be az elvárásokat? 

– Az az igazság, én inkább az elsorvadást és a lakosság érdektelenségét 
látom. És talán nagyobb lehetőségek is akadhatná-
nak, ilyen szempontból hátrányt jelent, hogy egy 
nagyváros részei vagyunk. Említettem már Doma-
széket. Az ottani falunapokon úgy láttam, a civil 
szervezetek nagyobb hátszéllel, támogatással foly-
tatják tevékenységeiket. Kicsit az is közre játszik, 
hogy aki tehetne Dorozsmán az ügy érdekében, az 
sem eléggé aktív. Szőreg az ő Rózsafesztiváljával 

hogy kinőtte magát! Nálunk vannak ugyan falunapok, elég érdektelenség-
ben eltelik: van és kész. Hiányolom az augusztus 20-i, május elseji nagyobb 
rendezvényeket, amelyeket régebben a ligetben szerveztek. Ez az állapot nem 
csak a lakosság közönyének tudható be, hiszen a lakosságot meg lehet moz-
gatni, ha van valaki, aki ezt megtegye. Nagyon jó volt Bányai utcabálja. Az 
aztán mozdította a lakosságot, azt kellett volna megtámogatni, illetve széles-
körűvé terjeszteni. Az utcabál jó kezdeményezés volt, de magára hagyták, 
voltak, akik kihasználták. Pedig Dorozsmában vannak távlatok. 

 
– Köszönöm az interjút, és még egyszer gratulálok. 
– Köszönöm szépen. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

” 
” 
 
Nehéz volt a tulajokat összevadász-
ni, de tudjuk, kiket kell megcélozni. 
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ÁlhírÁlhírÁlhírÁlhír    
Mehmed Tyütyü, Karcsika édesapja szerint 

a kisfiát őellene hangolja az édesanyja, aki tagad-
ta a vádakat, azt viszont elismerte, hogy megta-
nította kisfiának a „Katalinka szállj el, jönnek a 
törökök” kezdetű népdalt. 

S. G. 

AKIRE KISKUNDOROZSMA BÜSZKE 

Remzső Ferenc testépítőRemzső Ferenc testépítőRemzső Ferenc testépítőRemzső Ferenc testépítő    
A 80-as években fociztam, amit gyorsan megun-

tam, mert egy-egy rossz eredmény után egymást 
hibáztattuk. Ekkor érlelődött meg bennem az elha-
tározás, hogy egyéni sportokkal próbálkozzam – 
meséli interjúalanyom, Remzső Feri. – A 90-es évek 
elején a mozikban és televízióban vetítettek olyan 
akciófilmeket, ahol az izmos főszereplők voltak a jó 
fiúk, és ez is közrejátszott abban, hogy ezt a sport-
ágat válasszam. Szegeden sok barátom már ered-
ményt ért el ebben a sportágban, és az ő segítségükkel 
és önszorgalommal megszerettem ezt az egyéni kép-
zésformát, életformát. 

 
– Milyen alkatú srác voltál 14 évesen? 
– Vékony, szálkás alkatú. 
– Mikor indultál versenyen? 
– 19 éves voltam, amikor indultam versenyen 

a 21 év alatti mezőnyben. Az első edzőim Szabó 
István és Bende János voltak. 

– Úgy tudom, hogy te magad is edző vagy. 
– Igen, egy teremben dolgozom edzőként. A 

tizenpár év alatt elvégeztem a TF edzői szakát, és 
most edzőként dolgozom. Sok jó nevű, pesti 
edzővel van kapcsolatom, de igazából én dolgo-
zom ki a feladatokat és képzési anyagokat. 

– Felsorolnád az eddigi eredményeidet? 
– 1999-ben a magyar bajnokságon nyertem a 

súlycsoportomban, még az abszolút kategóriát. 
Kijutottam a Los Angelesi VB-re, ahol az újoncok 
között ezüstérmet kaptam. 2000-2001-ben a 
kategóriámat nyertem a magyar bajnokságban. 
2003-2004-ben indultam a súlycsoportomban, 
győztem. Majd különböző pénzdíjas versenyeken 
nyertem, ahol 80-120 kg közöttiek indultak. 
2004-ben felnőtt EB 4. helyezést értem el. 

– Anyagilag megéri befektetni ebbe a sportágba? 
– Sajnos itthon nem díjazzák megfelelően az 

ilyen jellegű versenyeket. Ősszel meghívást kap-
tam egy olaszországi bemutatóra, ahol reményeim 

szerint eredményben, és anyagi díjazásban is jól 
sikerült versenyről fogok hazatérni. Erre készülök 
most, amire saját edzéstervet és életformát tervez-
tem meg magamnak. Ez a sokmindenről való 
lemondás (étrend, szórakozás, pihenés) után a 
verseny végén fog gyümölcsözni. 

– Az ilyen versenyeken nevezési díj is van? 
– Van. Ez magyar pénzben párezer forint. A 

díjazás viszont 2-3 ezer euró. Itthon a táplálék-
kiegészítő cégek rendezik a versenyeket, és nagyon 
alulfizetik a díjazottakat. 

– Ezt a sportágat is a csúcson kell abbahagyni? 
– 35 év körül van a csúcs. 30 év alatt nincs jó 

testépítő. Az idén ittvolt a nyolcszoros Mrs. Olim-
pia, ami jelzi, hogy nincs korhatár, mert hogy ő 
43 éves, és 35 éves kora óta minden évben meg-
nyerte ezt a címet. 

– Hol találunk téged? 
– Újszegeden, a Maros Fitt Szabadidő és 

Wellness Központban. Van egy jól felszerelt edző-
terem, ahová várom a dorozsmai fiatalokat, és 
akik úgy érzik, hogy szükségük van egy jó szakem-
berre, aki egy helyen életformát tud kialakítani 
számukra, élet-étkezési kultúrával és edzési taná-
csokkal. 

– Mi a véleményed a dorozsmai kulturális 
rendezvényekről, meg úgy általában a helyi emberek 
életformájáról, és életformát alakító lehetőségekről? 

– Az itteni kulturális rendezvényekről nem 
tudok, mivel Szegedre járok mindennap. Sajnála-
tosnak tartom, hogy ennyi embernek legalább egy 
fitness termet nem tudnak működtetni, pedig az 
új művelődési házban erre lenne lehetőség. Ott 
tudomásom szerint csak 70 év körülieknek van 
lehetősége szórakozni. Az ismerőseim és hozzátar-
tozóim szerint a környező településeken mindig 
nívósabbak a fellépők. Egy ilyen nagy lélekszámú 
település többet érdemelne. 

MILITÁR MIKLÓS 

50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó    
Nagy várakozás előzte meg az 1957-ben vég-

zett nyolcadik osztály nagy találkozóját. A Késő 
Vince által vezetett 8.A osztály találkozójának 
szervezését Miklós Ferenc egykori osztálytag vál-
lalta magára, amelynek időpontja 2007. július 7-
én 10 órakor volt. Az egykori Nagyiskola (Orczy 
Ált. Isk.) előtt gyülekeztek az osztálytársak: 13-an 
vannak összesen még jelen csak 12-en vannak. Az 
iskola kapuján belépve Miklós Ferenc szervező 
megrázta azt a hatalmas csengőt, amit akkor hasz-
nált az iskolaszolga. Beültek az első osztály padso-
raiba, majd az ötödik osztály tantermét foglalták 
el, végül az emeleten levő 8. osztály termébe. A 
napló is előkerült. Tanáraik sajnos egy kivételével 
már nem élnek. Dr. Vitos Györgyné, egyetlen 
tanáruk él még, de elfoglaltsága miatt csak üdvöz-
letét küldte az osztálynak, nem tudott jelen lenni. 
Átvonultak a Vadliba vendéglőbe, ahol finom 
ebéddel várták az egykori diákokat. Kattogtak a 
fényképezőgépek ment a videófelvevő. Egy rövid 
epizódot elmondott mindenki magáról, hogy mi 
történt vele azóta, amióta átlépték az iskola ajtaját, 
majd egyperces néma felállással adóztak az el-
hunyt tanárok és diáktársak emlékének. Az ebéd 
finom és kielégítő volt. 

A jelenlevő diáktársak: Bali Sándor, Barsi 
Géza, Bálint Károly, Becsei József, Lovai Ferenc, 
Nagy Zoltán, Dudás István, Polgár Imre, Papp 
József, Vass János. Úgy beszélték meg, mához egy 
évre ugyanitt találkoznak – emlékeznek, beszélget-
nek. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Köszönet...Köszönet...Köszönet...Köszönet...    
...a Kék utcai házaspárnak, akik a temető-

ben a Krisztus feszület környékét rendbe hozták! 
Isten fizesse meg. 
 

 
EGYHÁZKÖZSÉG 

BűnmegelőzésiBűnmegelőzésiBűnmegelőzésiBűnmegelőzési    
tájékoztatótájékoztatótájékoztatótájékoztató    

Folyamatosan jelen vannak a házaló árusok, 
akik nyugdíjfizetés idején becsöngetnek az egye-
dül élő idős emberekhez, ezek közül néhányat a 
közelmúltban is becsaptak, megloptak. Ezúton is 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ne engedjék a 
kapun belül őket. 

Mivel nem állhat minden ház előtt egy rend-
őr, ezért a legjobb bűnmegelőzési mód a SZEM 
mozgalom (Szomszédok Egymásért Mozgalom), 
melyet 2003-ban Dorozsma 113 utcája közül 31-
ben sikerült megszervezni. Ehhez egy utcarész 
összefogása kell, cím-, telefonszámlistát állítanak 
össze, így értesíteni tudják egymást a gyanús moz-
gásokról. A szervezetben résztvevő házak a Polgár-
őrségtől egy matricát kapnak, amit a kapura kihe-
lyeznek, ebből előre látható, hogy itt a szomszé-
dok egymás segítségére sietnek. A legcélraveze-
tőbb, ha a gyanús gépkocsi rendszámát felírják, ha 
valóban bűncselekmény történik, a rendőrséget 
kell a 107-es számon értesíteni. 

SZEM matricát igényelni lehet a Kábelteleví-
zió irodájában (Széksósi út 12.) vagy a 30/621-
6254 telefonszámon. 

A lakosság biztonságérzetének növelése érde-
kében célszerű lenne a többi utcában is megszer-
vezni a SZEM mozgalmat, illetőleg a már résztve-
vőknél a kapcsolatokat felfrissíteni. 

 
POLGÁRŐRSÉG 
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…De honnan a lendület?…De honnan a lendület?…De honnan a lendület?…De honnan a lendület?    
A Családsegítő Házat 1996. decemberében 

adták át Dorozsma lakosságának. Korábban a 
Kamilla utcában működött, de az épület lerom-
lott statikus állaga miatt a Bölcs u. 11. alatti 
helyére költözött át. Nagy segítséget nyújtott 
ebben a két önkormányzati képviselő. Mai hely-
zetéről, szolgáltatásairól, életéről kérdezősködve 
nyitottam be Király Endrénéhez, a Ház igazgató-
jához. 

 
– Ki a Ház „gazdája”, mi az alapvető funkció-

ja, milyen szolgálatot látnak el Önök? 
– A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás 

irányítása alatt működik január 1-je óta. Szociális 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, az idősek klubja 
működtetését, családsegítést, gyermekjóléti, pszi-
chológiai és jogi tanácsadó szolgáltatást látunk el 
elsősorban, 11 dolgozó közreműködésével.. 

– Ezen feladatkörök egyenként mire terjednek ki? 
– A szociális étkeztetés az ellátásra jogosult 62 

év fölöttieknek nyújtott segítség, ezen kívül eleset-
tek, gyesen lévők, munkanélküliek és más rászo-
rultak étkeztetését is megcélozza. Figyelembe kell 
venni az egyéni jövedelmi indokokat is. Az Ön-
kormányzat a Vadliba étteremmel kötött szerző-
dést, ahol akár helyben is elfogyaszthatják a meleg 
ételt, akár a mozgásképesek elvihetik, az idős, 
beteg, mozgásképtelen emberek pedig otthonuk-
ban, házhoz szállítással kapják meg az ételt, ame-
lyet társadalmi segítőkkel, hivatásos gondozókkal 
biztosítunk számukra. Hallottam már kritikát a 
kiszállítás módjáról, a balesetveszélyes, kerékpárral 
történő kiviteli nehézségekről, erről magam is 
tudok. Sajnos egyelőre ez a lehetőség van, mint 
Ön is felveti, bizonnyal célszerűbb és veszélytele-
nebb lenne egy kisebb kerékpár-utánfutóval, vagy 
triciklivel megoldani, az ételhordók tucatjait kor-
mányra, táskákba, csomagtartóra akasztgatás he-
lyett. A kiszállítás jelenleg csak belterületen való-
sul meg, bár tudom, nagy igény lenne külterületi 
ellátásra is, de ez még nincs kidolgozva. 

– A házi segítségnyújtás, pl. a magatehetetle-
nek, idősek, betegek, testi fogyatékosok, amputál-
tak stb. mindennapjaiban, önmaguk ellátásában, 
emberi körülményeik jobbításában a szociális 
gondozóink végeznek sokszor erejük feletti mun-
kát. Személyi higiéniai ellátást, mosdatást, fürde-
tést, gyógyszeradagolást és szedést felügyelik, a 
tehetetlen emberek közvetlen lakókörnyezetét 
teszik rendbe, ha nincs családjuk, aki ellássa őket. 
Egyre több a fekvőbeteg, akit pl. emelgetni kell, 
ezt olyan dolgozóink is ellátják, akiknek fizikáli-
san nagy erőt kell kifejteniük alkalmanként, de 
van, hogy rendszeresen. Sokszor már nehezen 
győzik, de zokszó nélkül végzik. 

– Idősek klubja: Nagyon sikeres, helyben 
működik magas létszámmal. Ebben mindkét helyi 
nyugdíjas klub tagjai is részt vesznek, akikkel 

nagyon jó a kapcsolatunk. Programokat szerve-
zünk, a keddi állandó klubnapjainkon nagy szám-
mal vannak jelen, de általában is látogatnak. Kép-
viselőink nemrég ismét hozzájárultak működési 
körülményeik javításához különféle technikai 
eszközök beszerzésével. Filmvetítéseket, fénykép-
nézegető napokat, minielőadásokat tartunk, sok-
szor az idősek szervezésével. Kirándulásokat ren-
dezünk, bográcsozunk, bálokat, vacsorákat, tánc-
esteket tartunk élőzenével. Átlag 70-80 idős em-
ber vesz részt programjainkon. 

– Családsegítő szolgálatunk a munkanélküliek 
problémáival, életviteli gondokkal, szenvedélybe-
tegségekkel küzdő emberek segítésével foglalkozik, 
tanácsot ad. 

– Gyermekjóléti szolgálatunk segít az otthoni 
nevelésbeli gondokkal terhelt szülők problémái-
nak megoldásában, a beilleszkedési, tanulási zava-
rokkal küszködő, főként alsó tagozatos iskolás 
gyermekek problémáinak enyhítésében. Itt első-
sorban a pedagógusok, háziorvosok, pszichológu-
sok segítségére támaszkodunk, és az ő jelzéseik 
nyomán indulunk el - ha megkeresnek bennünket 
ezekkel a problémákkal, összehangolt tevékenységi 
körben az iskolaigazgatókkal és a képviselőkkel 
egyaránt. Nyitottak vagyunk a hátrányos helyzetű 
etnikai kisebbség bejelentéseire, ha bekopognak 
hozzánk. Hálás dolog értesülni arról, ha a régi 
munkanélküli végre munkát kap közreműködé-
sünkkel. A roma kisgyermekek pozitív előmenete-
léről kapunk tanári visszajelzést, amikor a roma 
családfő egy szál virággal köszönte meg segítsé-
günk eredményét. 

– Ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadó szol-
gáltatást működtetünk. Szoros kapcsolatban állunk 
különböző hatóságokkal, bírósággal, rendőrséggel, 
egészségügyi szervezetekkel, Munkaügyi Központ-
tal, társadalmi, civil és karitatív szervezetekkel, 
polgárőrséggel, akik nagy segítséget nyújtanak, pl. a 
külterületi lakosság megközelítésében. Szociális 
fórumokat tartunk, amelyre elhívjuk őket. 

Költségvetésünk összeállítása a Gazdasági Osz-
tály feladata. Örömmel nyugtázom viszont, hogy 
„filléres” gondjaink nincsenek. Nem bővelkedünk a 
javakban, de amire eddig szükség volt, azt előte-
remtették számunkra. A karbantartási, fenntartási 
munkákra saját apparátussal rendelkezünk, az el-
romlott dolgok javítását azonnal elvégzik. 

– Tervei? 
– A külterületi helyzet javítása, aktívabb bevo-

nása a szolgálatunk körébe. Az idős, magányos, 
magukra hagyott tanyasi emberek gondjainak 
enyhítése. Tervezem gyermektábor létesítését, 
látom ennek helyi hiányát. Átérzem a városi prog-
ramfüzetekben hirdetett táboroknak a rászoruló 
családokra, gyermeküket egyedül nevelőkre nézve 
hatalmas költségeit. Táborokat szervezni mi is 
tudnánk kisebb ráfordítással. Az apparátusunk 
megvan hozzá, a foglalkoztatási terveink szintén. 

– Elégedett ember benyomását kelti… 
– A sikerélményeim táplálnak, látom mun-

kám eredményességét, a szeretetet, ami körbevesz, 
munkatársaim szorgalma, igyekezete, a külvilág 
támogatása, a változó számú társadalmi segítők 
önzetlen, odaadó munkája. Látja, hát ez az, ami 
inspirál és további lendületet ad.         Tóth György 

Küldjön egy Küldjön egy Küldjön egy Küldjön egy 
képet!képet!képet!képet!    

Dorozsmai hívek men-

nek haza 1947. augusztus 

3-án az alsóvárosi búcsúról 

Varga István káplán vezeté-

sével. 60 éves évforduló. 

Beküldte:  Szabó 

Antalné Dudás Margit. 

Kalló István szociális munkás 



8. oldal 2007. július 28. 

Viktória néniViktória néniViktória néniViktória néni    
Wagner Viktória 
1907-1994-2007. 

 
Viktória néni apáca volt elsősorban, s mint 

apáca lett védőnő. 1923-
ban Schlachta Margit 
által alapított Szociális 
Testvérek Társasága 
rendjének volt tagja. 

Ebben a rendben az 
apácák szociális munkát 
vállaltak: anya, gyermek 
és nővédelem volt életvi-
telük célja. Viktória néni 
1930-ban kapta meg a 
Zöldkeresztes képesítést, 
s ekként tevékenykedett 
n y u g d í j a z t a t á s á i g 
(1966), de úgy is lehetne 
mondani, hogy szép és 
nehéz életének végéig. 
Ezért nem lehetett őt 
nyugdíjasnak mondani, 
nem is emlegette soha, 
csak tette a jót. Istennek 
bölcs ítéletű és finom 
szavú teremtménye volt. 
Minden megpróbáltatá-
sában, ami igen csak 
kijutott neki, - hitbéli 
elhatározása szerint 
cselekedett. Szuggesztív 
erő hatotta át. Józan, női 
érzékével harcolt a tudatlanság, a bűn és nyomor 
ellen. 

Sokat imádkozott a papokért. Keményen 
szerette őket. Emiatt sok fájdalom és bántás érte 
őt, de nem csüggedt el. Ezt kérdezte magától: 
„Tudsz-e azért szenvedni, aki miatt szenvedsz?” 
1989-ben készült róla a film: „Köszönöm, Uram, 
hogy hívtál.” Ez volt szerzetesi választott jelmon-
data, a gyűrűjébe is ez volt bevésve, s ez áll a fejfá-
ján is. Ebben a filmben vall életútjáról, a sok 
küzdelemről, szegénységről, melyben éltek. Hatan 
voltak testvérek, öt leány és egy fiú. Egy lány és a 
fiú nagykorában halt meg, a négy lány pedig 
ugyanannak a rendnek lett tagja. Hozzánk 
Dorozsmára 1958-ban érkezett az akkori Kis-
templomtanyáról, ma Bordány. Nálunk mint 
Zöldkeresztes nővér töltötte be tisztét. Egy szem 
ablaka mindig befogadóképes volt, akár panaszra, 
akár örömre. Ó, mennyire értett az emberek lelké-
hez ő. Testi szenvedései sem csorbították szerete-
tét. Élete teljes volt és boldog, pedig nagyon sze-
gényesen élt, puritán egyszerűségben. 

Utolsó hónapjait az Egyházmegyeközi Krízis-
helyzet-megoldó Szociális Intézetben élte Szege-
den a Teleki utcában. Itt már sokat volt szomor-
kás, de öniróniájával mindig győzött. 

Akik ismertük és szerettük őt, vesztesek va-
gyunk. Nem sajátítottuk el tőle, hogyan kell át-
venni és alkalmazni azt a stafétabotot, melyet ő 
faragott, csiszolt, nemesített és használt alázatos-
ságból, szelídségből, tudásából és mindenek feletti 
szeretetéből. 

Mécses volt, példa volt, földi méreteinél ezer-
szer nagyobb. 

A Teleki utcai Otthon előszobájában lévő 
idézettel szeretném befejezni: 

„Ha segíteni akarunk a világnak - 
fényre, - szeretetre, - könyörületre 
szomjas szívén, - 
Milliárdnyi mécsesként 
kell égnünk Isten tenyerén.” 

FARKAS DEZSŐNÉ 

Wagner Viktóriára emlékeztünkWagner Viktóriára emlékeztünkWagner Viktóriára emlékeztünkWagner Viktóriára emlékeztünk    
Mindenki védőnénije, Viktória néni, Viktória 

testvér, Nővérke, ki hogyan szólította, ő volt „a” 
Védőnő, nem kell magyarázni, mindenki ismerte 
kicsitől a nagyig. 

Dorozsma szülöttének is tekinthetjük, hiszen 
1958-tól 1994-ig 36 évet, majdnem fél életét 
töltötte nálunk. 

Most megemlékeztünk róla születésének 100. 
évfordulóján. Sokan jöttek el, ismerősei, barátai – 
Szombathelytől Székelyudvarhelyig – emlékezni. 

Akik kispapként jártak hozzá, most meglett 
tisztelendő atyák. Hatan-heten itt voltak. A Ma-
gyar Védőnők Szövetségének vezetői, védőnők, 
kolléganői, volt tanítványai, a Szociális Testvérek 
Társaságának vezetői, nővértársai, ismerősei. 

Barátok, ismerősök, akikhez jó szava volt, 
akiket lelkileg segített. 80-90-en regisztrálták 
magukat, és sokan voltak, akik nem iratkoztak fel. 

Volt előadás, temetőlátogatás, az atyák na-
gyon megható misét celebráltak. 

Utána kis agapé volt a közösségi teremben. 
Köszönet Mádi György plébános atyának 

mind anyagilag, mind szervezésileg, hogy megen-
gedte, hogy itt ünnepeljünk. 

Tulajdonképpen mint a temetésekor is, hála-
adás volt a Teremtőnek érte, hogy ismerhettük, 
hogy nekünk adott ilyen lelki embert. Köszönjük! 

Visszhangja a találkozónak csak az öröm 
hangja, hogy így összejöhettünk, beszélhettünk 
róla. 

Az emléktábla-avatásra (szeptember 8.) jön-
nek vissza, és jelezték, hogy aki most nem tudott 
jönni, akkor szeretne. 

A mai rohanó világban egy kicsit meg kell 
állni, hogy emlékezzünk, imádkozzunk. 

SZ.ZS. 

Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 
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Dorozsma régi életérőlDorozsma régi életérőlDorozsma régi életérőlDorozsma régi életéről    
Felpétzi Győry Jenő könyvének újrakiadásáról szóló, előző számunkban 

megjelent cikkünkkel kapcsolatban nem várt mennyiségű érdeklődést keltet-
tünk a téma iránt. Amíg maga a kötet meg nem jelenik, addig az alábbiak-
ban közölt részlettel kedveskedünk az olvasónak ízelítő gyanánt. 

 
A régi dorosmai lakodalom és rigmusok 

Ismerkedés 
Régente a fiatalok rendszerint „kommendálás” révén kerültek össze. A 

sógor-komaságból valamelyik arravaló „vénasszony” kieszelte, hogy a 
„nyőtelen” legényhez „ki illenék letinkább?” Aztán addig-addig rágta a legény 
fülit, dicsérgetvén a „reménybeli menyasszony” sok ezernyi jótulajdonságát, 
míg a legény öklével az asztalra vágott: „No hát nem bánom, hajlamos va-
gyok feltekinteni azt a kincset, ha már egyszer annyira kiváló!” 

Ilyen alkalmakkor a szegedi földön „szömigyre venni” szokták a lányt, 
Dorosmán ellenben „feltekinteni”, miben az fejeződött ki, hogy illik felfelé nézni 
a leányhoz és ezzel férfirészről megtisztelni az értékes női tulajdonságokat. 

„Aztán ha már így van – folytatta a legény – látogasson el hozzájuk ké 
Teca néni, megtudakolni befogadnának-e, ha netán egymásnak megtetsze-
nénk?” Ettől fogvást Teca néni tetszeleghetett magának a „gügyüasszony” 
szerepében. El is ment csakhamar a leányos házhoz, ahol nagy tisztelettel 
fogadták. Beszéltek időről, aprójószágról, hízóról és mindenféle másról, míg 
önmagától kínálkozott a szó: „Kérdezzék már kétek, hogy mivégből jöttem?” 
„Maj megmondja ké!” „Hát szerelem dógában” és a tervezett összeköttetés 
dícsérete. „Nohát maj eljönnek kétek és megnézzük a legényt mire való, 
többet most nem mondatunk, mert a fát se hasíjják el egyszerre, mikor 
aprózni kell. Három-négy nap mulva gyű kétek el, addigra meggondoljuk a 
dolgot.” Ezalatt megérdeklődték a kommendált birtok állományát és ha 
megfelelő volt a birtok, mindjárt jobban tetszett a legény is. 

Meghatározott estére felkészült a legény, hogy ellátogasson a leányos 
házhoz. Egy üveg bort csúsztatott a zsebébe és magával vitte öreg Pista bácsit 
is „hátha netán homályosan ég a mécses?” Ugyanis a leány az ilyen esetekben 
gondosan kicsinosította magát, ujjait teletűzdelte ragyogó gyűrűkkel, szép 
lógós-fityegős fülbevalót rakott öl, nyakára medalionos ezüstláncot, a legény 
ettől a sok szépségtől elkábult és nem volt érkezése magát a leányt alaposan 
nézegetni. Ellenben Pista bácsi tapasztalt szeme mindjárt gyanút fogott, 
különösen ha a leány árnyékba ült le, vagy ha túlmagas gallérú ruházatot 
vett magára. Ő a sarokban ülve feltünés nélkül kémlelhette a lányt „nincs-e 
valami forradás a nyakán?” Mentül világosabban égett ilyenkor a mécses, 
annál nagyobb volt Pista bácsi bizalma. 

Mire megérkeztek, a falhoz lapulva és a „pitarajtónál” felgyülekezett a 
rokonság, szomszédság, nevezetesen vászonnépek, hogy megfigyelve az első 
találkozásbeli magatatásokat, véleményt mondjanak az ügyben és felvilágosí-
tó tanácsokkal szolgáljanak. Legénypártolásra a gügyüasszony is készenlétbe 
helyezkedett közöttük. 

„Aggyisten,” mondta a legény, belépett a szobába és kínálás nélkül leült 
legfelül az asztalhoz. Maga elé állította a bort, feltett kalappal lekönyökölt 

melléje s időközönként az üvegből kortyolgatva, csendben nézette magát. 
Mikor ez is megtörtént, keményen „parancsolta,” hogy „gyühet a menyasz-
szony!” Jött is csakhamar, illedelmesen köszönt és helyet foglalt szemben a 
legénnyel. Két kis kanalat hozott magával, ezekkel játszadozott, zörgetve 
őket egymáshoz, annak emlékeztetéséül, hogy zördülések a házasságban is 
vannak, de sohase legyenek nagyobbak, mint ez a kicsike csörgés. Így szem-
ben ülve, szótlanul nézegették egymást, a legény nyiltabban, a leány lopva – 
szemérmesen. Végre megmozdult a legény, hogy igyék. „Hozz magadnak 
poharat Veronka!” Ez volt a döntő pillanat. Ha a leány mereven elutasította 
kínálását, a legény maga ihatta ki a borát és máris mehetett. Ellenben ha 
csak szemérmesen szabódott, hogy „köszönöm, nem szoktam, mert megárt-
hat” „nohát csak egy kortyocskát!” „hát nem bánom, a vendég kedvéért,” 
szívesen ismerkedett a legénnyel. Ekkor beszélgetve együtt fogyasztották a 
bort. A leány alig-alig, éppen csak, a legény meg aszerint, hogy mennyi ideig 
akart maradni. Borvégeztével elköszönt, a gügyüasszony visszamaradt figyel-
ni. Ha a legény távozása után a leány úgy térült-fordult, hogy ennek helyére 
ült le, jele, hogy megtetszett neki a legény, s a gügyüasszony vihette a jó hírt. 

Ezután már a „jó lelkek” teremtettek alkalmakat, hogy a fiatalok talál-
kozhassanak a nyilvános illedelem sérelme nélkül, fonóban, kútnál, szom-
széd családnál stb. Ha tetszettek egymásnak, a legény csakhamar kibökte: 
„Veronka, úgy vélem, legjobb egymással szót érteni, ha vóna kedved, elven-
nélek!” „Vóna – felelte őszintén a leány, - ha édes apámék is beleegyeznek!” 
„Hogyan tudom azt meg?” „Majd holnap elmegyek a kútra, te is gyere oda, 
hazamenet megmondom, maj megbeszélem, mit mondtak.” „Jó lesz Veron-
ka, csak legyél a pártomon, mert téged sajnálnálak elveszteni!” Ez volt a 
szerelmi vallomás, melyre a boldogság mámora költözött a leányszívbe. Nem 
csókkal, de kézszorítással váltak el. A legény állt és követte szemmel, amed-
dig láthatta, a leány egyszer-kétszer lopva visszakémlelt, majd kacérkodva 
szaladni kezdett. 

Másnap aztán: „Mit mondott apád, anyád?” „Nem bánják, felelte a leány. 
Azt: ha szeretitek egymást, mi sem leszünk sorbontók!” Most már joga lett a 
fiúnak ellátogatni a leányos házhoz, megint csak este, munka után. Az öreg az 
asztalnál ülve várta. „Jó estét kívánok!” „Aggyisten, … hát ülj le öcsém!” 
„Köszönöm, leülök!” Szótlanság, csend. Ha pipás az öreg, kezdődött a körül-
ményes babrálás a pipával. Az asszonynépek csak titokban leselkedtek az ajtó-
nál. Jó pár nekifohászkodás után megszólalt a legény: „János bácsi, szeretném a 
Veronkát elvenni, befogadnának-e?” „Hát fiam... ha meg vagytok egymással 
elégedve!” Ezzel a dolog rendben is volt. A legény búcsuzik: „Hát Isten áldja 
kéteket édes apánk, tiszteltetem a becses családot és Veronkát is, vasárnap 
elgyüvök érte és megyünk a paphon!” „Most már gyühetsz, szívesen látunk!” 
Az öreg szeme könnyes, megindultságában néha el is kapja a legényt ölelő két 
karjával: „Szeretettel ápold édes fiam, miként én is tiszteltem az édes anyját, jó 
bánáshoz szokott idehaza!” „Úgy lesz az, nem másként!” 

Vasárnap együtt mennek a paphoz „íratkozni,” Isten szolgája előtt meg-
történik az eljegyző kézfogás. A leány haját most már fehér szalag ékíti és a 
legénynél ott van a jegykendő. (53-56. o.) 

Álló sor, balról jobbra: Dankó Ervin Edző, Patocskai Éva, Pásztor Valéria, Kamuti Nóra, Horváth Zita, Bódi Nikolett, Romfa Eszter, Márton Enikő, Nagy Noémi 
másodedző, Tóth Gábor intéző. Guggolnak: Budai Mónika, Bere Nikolett, Mészáros Edina, Farkas Alexandra, Sáfrány Sára, Andrakovics Nóra. Fekszik: Szögi 
Tímea, Balatincz Viktória. A csapat a lehetséges 44 pontból 42 ponttal nyerte a Debrecen előtt az NBI/B-s ifjúsági bajnokságot. Nyáron strandkézilabdában vagyunk 
érdekeltek. a profi bajnokságban szerepelünk az ifivel a felnőttek között. Országos bajnokságban az 5-dik helyen állunk jelenleg. Cél jövőre is a bajnokságban 
az 1-3 helyen végezni.                   Dankó Ervin 

Kulturális oldalunk megjelentetését Szeged Város Közalapítványa támogatta. 
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Kicsi csodákKicsi csodákKicsi csodákKicsi csodák    
Idén nem nyaralok – gondoltam pár hete. 

Egy-két hétvégén elugrom énekelni a megbeszélt 
helyekre, de az utazás miatt úgyis csak fáradtabb 
leszek. Egy hétvégén már túl vagyok, és úgy ér-
zem, pihentem, egy heti, ha nem több élménnyel 
gazdagabban jöttem haza. 

Szombaton hajnalban indultam Vajdaságba, 
hogy ott a vasárnapi misén és szombaton egy 
szentségimádáson énekeljek néhány zenésszel a 
Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészségről közös 
barátunk hívására. Nem sokat aludtam, de talán 
ennek is köszönhető, hogy a buszból kinézve 
észrevettem a mezőn álló őzet, vagy a repülő da-
rut, és megcsodáltam, ahogy a kelő nap sugarai 

egyenként látszanak átszűrődve a felhőn. Ha ezt 
filmen látjuk este, giccsesnek mondjuk, pedig ez 
lenne a természetes. Hét óra körül értem a ven-
déglátóhoz, a ház még csendes volt, a többiek 
előző nap érkeztek, és még a család is aludt. Kap-
tam kávét – törököset, és életemben először nem 
szippantottam be a zaccot az alján – lassan ébred-
ni kezdett a világ. Reggel kilenckor én már legszí-
vesebben aludtam volna, a két és fél órás közös 
imádkozás után mégis teljesen frissnek éreztem 
magam, pedig azt hittem, én ki fogok lógni a 
többiek közül, hiszen a dalok felét is ott kellett 
megtanulnom. Még két embert vártunk délután-
ra, de mindkettejük átjutása meghiúsult. A kétség-
beesés első hulláma után (elegen leszünk-e) várat-
lanul kaptunk egy plusz embert másnapra. A helyi 
fiatalok is szoktak gitárral zenélni misén (mi is 
erre készültünk), természetesen ők is jöttek, még 
egy hegedűs is volt velük, az esti próbán már 
látszott, hogy gond nem lehet (később átváltot-
tunk mulatós, lakodalmas nótákra is). 

Azaz mégis. A generációs problémák. Társasá-
gunk nem az a csöndes típus, ha igazán belelendü-
lünk, a rögtönzött zenekar már két gitárost, két 
hegedűst, egy szintetizátorost és négy énekest 
számlált (és a hangszeresek is énekeltek), a miséket 
pedig ott is főleg idősebbek látogatják, akik orgo-
namuzsikához szoktak, és szeretik énekelni a nép-
énekeket, a templom se nagy. Még a helyi gitáro-
sokat eltűrik, de egy ilyen ricsajos bandát még a 
végén kitiltanak a faluból. (Kíváncsi lennék, hogy 
itt milyen visszhangja lenne egy ilyen akciónak.) 
Őszintén szólva az ottani plébános reakciójától is 
tartottam, látszólag nem nagyon érdekelte, többé 
úgysem lát minket. A szombati szentségimádásra 
sem jöttek sokan, bár ők hatalmas élményként 
élték meg. 

Hajnali egykor még kiültünk a teraszra holt-
fáradtan csillagokat nézni. Annyira tiszta volt az 
égbolt, hogy már a sok csillagtól tűnt fehérnek. 
Vannak pillanatok, amikor szeretnénk, ha meg-
állna az idő, és vannak pillanatok, amikor való-
ban megáll, és ha a kettő megegyezik, akkor az 
felér egy heti pihenéssel. A misén a prédikáció 
idejében hárman tanúságot tettek hitükről – 
három egyetemista az életet már szinte végigélt 
emberek előtt –, és úgy tűnt, tudtak újat monda-
ni. A mise végén pedig sorozatos meglepetésben 
volt részünk: egyrészt a pap visszahívott minket 
elég hosszasan, vagyis egészen őszintén, és nem 
csak illedelmességből dicsért, majd a hirdetések-
ben elmondta, hogy az első sorban ülő néni a 
héten volt 85 éves, az utolsó dalt neki énekeljük, 
ezért záróének előtt az Ároni áldás spontán mó-
don neki szólt. Utána a néni odajött, körülpu-
szilt mindenkit, és azt mondta, még a ravatalán 
sem felejti el. Később megtudtuk, hogy a férje 
már néhány éve meghalt, gyermekei, közeli ro-
konai nincsenek, de még mindig száguldozik 
(szó szerint) biciklijén, árulja a virágait a piacon, 
és több életkedve és életereje van, mint a legtöbb 
embernek – ez látszott is. És a nagy hangoskodás 
után fény derült arra is, hogy miért ültek egyéb-
ként az első sorokban fekete ruhás hívek. Ezt a 
misét egy olyan emberért mondták, aki hat hete 
halt meg, ott ez a hathetes gyászmise a szokás. 
Kicsit megijedtünk, hogy ez a nagy vidámkodás 
furcsán hathatott egy gyászmisén. Az özvegy és a 
fia sírva jött hozzánk utána, és nagyon megkö-
szönték, hogy ilyen széppé tettük, hiszen a férj 
már majdnem kilencven volt, hogy meghalt, a 
falu nagy zenészének számított, még 85 éves 
korában is voltak hangszeres diákjai, a hegedű 
volt a fő zeneszerszáma, biztos nagyon boldog 
lenne, ha ezt hallaná, nagyon szerette a fiatalo-
kat. Teljesen ledöbbentünk ettől a fordulattól, és 
megértettük, hogy ez a halál, mert ez igazán 
átlépés egy új életbe, mert így áldás a túlvilág, és 

A nyár veszélyeiA nyár veszélyeiA nyár veszélyeiA nyár veszélyei    
Tapasztalataink szerint az iskolai szünidő 

beköszönte, a kerékpár- és strandszezon, valamint 
figyelmetlenségünk miatt a nyár folyamán sok 
esetben eshetünk olyan bűncselekmények áldoza-
tává, amelyeket megelőzhettünk volna. Soron 
következő írásunkban felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, mely veszélyhelyzetekre érdemes 
odafigyelni, és hogyan kerüljük el azokat.  

 
Kerékpárlopások 
Mivel a jó idő miatt megnövekszik a kerék-

párral közlekedők száma, sajnos több esetben 
kapunk feljelentést a kétkerekűek lopásáról is. 
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy biciklijüket lehető-
leg több, különböző fajtájú zárral zárják le, és 
azokat stabilan (pl. közterületi kerékpár-
tárolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához) rögzít-
sék! Az esetleges balesetek elkerülése érdekében 
kérjük, minden esetben tartsák be a KRESZ sza-
bályait!  

 
Strandlopások 
Nagyobb értéket (készpénz, telefon, ékszer, 

mp3-lejátszó) lehetőleg ne vigyenek magukkal! 
Mindig maradjon valaki a táskák közelében, vagy 
adják le értékes tárgyaikat az értékmegőrzőben! 
Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják őrizetle-
nül a strandon sem!  

 
Iskolai szünidő 
A szünidőben a gyerekek gyakran maradnak 

szülői kontroll nélkül, ezért érdemes felhívni 
figyelmüket a nyár lehetséges veszélyeire.  

A lenge ruházatban könnyelműen elhelyezett 
értékek a zsebtolvajok számára könnyű prédává 
válhatnak! 

 
Nyitva hagyott ajtók, ablakok 
A nagy melegben előfordul, hogy a lakók 

elfelejtik becsukni a lakásuk ajtóit, ablakait. Ilyen 
esetekben a szúnyoghálón át a bűnözők könnyű-
szerrel bejuthatnak otthonukba, ezért kérjük, az 
ablakokat, ajtókat, kertkaput minden esetben 
zárják be! 

 
Balesetek 
A hőségben figyelmünk olykor lanyhulhat, 

ezért amikor közlekednek, legyenek mindig foko-
zott figyelemmel a szabályok betartására! 

Strandon felhevült testtel, teli gyomorral, 
felnőtteknél alkohol-fogyasztás után kérjük, ne 
menjenek vízbe! 

 
Letekert autóablakok 
Előfordulhat, hogy a nagy hőség miatt lehú-

zott ablakot nyitva felejtjük parkoláskor. Az alkal-
mi tolvajt pontosan ezek a lehetőségek szülik, 
azért kérjük Önöket, hogy gépjárművükben látha-
tó helyen értéket ne hagyjanak, és fokozottan 
ügyeljenek arra, hogy a parkoló autójuk ablakai 
fel legyenek húzva, ajtói be legyenek zárva! 

 
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek! 

SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Túlélés utánTúlélés utánTúlélés utánTúlélés után    
Nyilatkozik Ottlik Sándor edző 

 
Kezdjük a közepén. Ha egy másik csapatnál 

történnek ezek a dolgok – durván szólva – röhög-
ni lehetne rajta. A 2006–2007-es évet is úgy kezd-
tük el, hogy meg szerettük volna állítani a csapat 
mélyrepülését, amely már lassan három éve tart. 
Ami rossz csak bekövetkezhet, nálunk be is követ-
kezett. Bizonyos játékosok külföldre mentek ját-
szani, dolgozni. Orvosi eltiltásra a kapusunkat is 
elvesztettük. Komplett támadóink különböző 
okok miatt kiszálltak. Volt olyan mérkőzés, ami-
kor négy játékosunk sérülés miatt 3-tól 6 hétig 
tartó sérülést szenvedett, és ez csak a jéghegy csú-
csa. Ez volt a múlt. Egyetlen cél volt a fontos: a 
kiesés elkerülése. 

Tanulva-okulva a közelmúlt keserves tapaszta-
lataiból, a vezetőség és szponzoraink (akik dorozs-
mai emberek) segítségével sikeresebb csapat kör-
vonalazódik. Közösségünk egyik nagy igazolása 
Horváth Dezső (elnökhelyettes). Dezső sokrétű 
munkája óriási segítség. 

Tóth József képviselő úrra villámhárító képvi-
selői munkáján felül is minden téren lehet számí-
tani. Szponzoraink (nevesítésre nem kaptam enge-
délyt) nélkül nem sok esélyünk lenne az első öt 
közé taksálni a csapatot. Nem vagyok egy érzelgős 
típus, de szívet melengető pillanat volt, ahogy egy 
emberként elnök úr mellé felsorakoztak. Ha lehet 
dorozsmai szívről beszélni, akkor ezek azok a 
pillanatok. 

A csapatról szeretném elmondani, hogy több 
hónapon keresztül hat-hét ember húzta. Első 
fontos dolog volt Szabó Tibort és Ottlik Rolandot 
visszahozni. Megjegyzem, a többi elment dorozs-
mai játékossal is próbálkoztunk. Az ő személyük 
és a meglévő játékosok már több vonzóerőt jelen-
tett más játékosok számára is. A Dorozsmához 
tartozó játékosok: Ottlik Roland, Szabó Tibor, 
Bosánszky Mihály, Bosánszky Zsolt, Rucsinszky 
Ferenc, Tóth Csaba, Süli Péter, Szabó Tamás, 
Tóth Dániel. Távozott a csapatból: Túri Bálint, 
Túri Dávid, Cseh Tibor (külföldi munka miatt). 

Ellenfeleink nem a mi elképzeléseinknek 
megfelelően fognak játszani, lesznek forró pillana-
tok, de most minden feltétel adva van a jobb 
szerepléshez. Pályánkon a kulturált sporthoz min-
den feltétel adott. Hódi Tamás létesítmény-vezető 
és csapata nagy harcot vív a hőséggel. Gyakorló 
kapukat kaptunk, elkészült a gyakorlópályán a 
labdafogó háló, egyszóval: renden van kint min-
den. Utoljára, de nem utolsó sorban, magam és 
sok sportbarát nevében erőt, egészséget kívánok 
elnök úrnak és bírja még sokáig ezt a nemes de 
sokszor hálátlan munkát. 

OTTLIK SÁNDOR 

így ezt meg kell ünnepelni, ahogy mi is tettük, 
bár nem volt szándékos. 

Fáradtan értem haza? Igen, bár a buszt így is 
autóra cseréltük, amit ilyen állapotban szintén 
csodának könyvelhetünk el. De feldobott voltam, 
mert ez nem a lélek, hanem a test fáradtsága volt, 
amit másnapig ki lehetett aludni. 

Ha csak egy napra is, de ilyen lélek-pihenést 
kívánok mindenkinek! 

 
ZSÓFIA 
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� OLVASÓI LEVELEK 

Se falu, se város Se falu, se város Se falu, se város Se falu, se város –––– A fasorban sem vagyunk A fasorban sem vagyunk A fasorban sem vagyunk A fasorban sem vagyunk    
E sorok írójaként viszonyítási alapot nyújtanék a nemrég megrendezett 

Dorozsmai Napok tartalmához. A nyár számtalan fesztiváljai közül megem-
líteném a szőregi Rózsafesztivált, vagy a zsombói falunapokat és aratófeszti-
vált és a szatymazi őszibarack-fesztivált. 

Természetesen a Rózsafesztivállal nem lehet egy szinten említeni a do-
rozsmai rendezvényeket – hiszen az előbbit bőkezű szponzorok és számos 
helyi vállalkozó támogatja, míg az utóbbi állandó pénzszűkében van, és nem 
tud eleget kunyerálni a helyi iparosoktól sem színvonalasabb programok 
összeállítására. A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatónője általában az 
intézmény alacsony költségvetésével, ill. a nehezen megszerezhető támogatá-
sok mértékével mentegetőzik, amikor az emberek arról panaszkodnak, ná-
lunk miért nem lépnek fel ismert, híres – vagyis méregdrága tarifát kérő – 
előadóművészek. A lakosság változatosabb, és ami a legfontosabb, színvona-
lasabb programokra tartana igényt. A kulturálódni vágyó embereket egyrészt 
kevésbé érdekli a művelődési ház költségvetése és a szervezéssel járó munka 
nagysága (hiszen egy művelődés-szervezőnek ez a dolga), másrészt unja már 
az évek óta ismétlődően – ingyenesen – fellépő embereket. Hiába jár nagy 
nehézségekkel, áldozathozatalokkal és energiaráfordítással a megszervezendő 
rendezvény, ez nem a közönségre tartozik, és nem is érdeklik őket ezek a 
kulisszatitkok. 

Már találkoztam az önök lapjában egynéhány olvasói levéllel, amelyben 

hasonló módon, irigykedve emlékeznek meg a levél írói arról, hogy más 
városrészekben és településeken milyen élvezetes programokat tudnak szer-
vezni. Senki sem tette fel a kérdést: nálunk Dorozsmán miért nincs a 
szőregire vagy a szatymazira jellemző, jól megszervezett és érdekes rendez-
vény? Annyi bizonyos, nem lehet erre a kérdésre csupán azzal a válasszal 
előállni, hogy mert nincs rá pénz. Egy sikeres rendezvénynek a pénz csak egy 
feltétele a sok közül. Nem hiszem el, hogyha akadna egy jó ötlet, hogy mivel 
lehetne elcsalogatni a lakosokat szórakozni, a helyi vállalkozók ne tudnának 
összedobni annyi pénzt, hogy ezt meg lehessen valósítani. A Bányai Attila 
által szervezett utcabál nagyon jó volt. Ha lenne összefogás, ha nem zárkóz-
nának el az egyes érintettek ettől a kérdéstől, nagy fesztiválokat lehetne itt 
szervezni. Kezdeményezhetné ezt az, akinek a szervezés a dolga. 

Nem látom továbbá a helyi képviselők akaratnyilvánítását sem, amely-
ben megszabnák azokat az irányvonalakat, amelyek a dorozsmai kultúrkörök 
tevékenységi körét meghatároznák. Ki kellene mondani: vagy nincs meg az 
igény a dorozsmai emberekben a közösségi kultúra iránt, vagy a kultúrfelelő-
sök nem állnak a helyzet magaslatán. Mert ez nem derül ki a Naplóban 
olvasott cikkekből, sem a művelődési ház rendezvényszervezési politikájából. 
„Ez a kultúra?” – olvasom az újságban. Ki fog erre végre választ adni? 

M. M. 
(Név és cím a szerkesztőségben) 

Kultúra is, meg nem isKultúra is, meg nem isKultúra is, meg nem isKultúra is, meg nem is    
Olvasván levélírónk sorait, sok mindenben 

egyetértek a leírtakkal. De néhány ténnyel tisztá-
ban kell lennünk: a dorozsmai kultúrházban két 
és fél alkalmazott dolgozik, és a jelenlegi finanszí-
rozási rendszerben az intézménynek profitot kell 
termelnie, ha költséges rendezvényt kíván szervez-
ni. Többek közt ezért szokott lenni rendszeresen 
zsibvásár, turkáló a művelődési házban. Egy új 
épület felhúzásával azonban még nem változik 
meg a szemlélet. Nem kellett volna lebontani a 
művelődési ház régi épületét, sajnálatosan nem 
álltunk ki kellő erővel a fennmaradása, kisebb 
összegű tatarozása mellett. Így lenne hely minden-
ki számára, a kiszorult civil szervezetek bizton 
örülnének ennek. 

A Dorozsmai Napokról: ez már a kilencedik 
volt. Egy ilyen sok éve tartó programsorozatnak 
mára önmagát kellett volna kialakítania, egy olyan 
igényfelmérés produktumának kellett volna len-
nie, amely hozzáigazodik az igényekhez. A problé-
ma az, hogy ha még lenne is fogalma a művelődés 
vezetőinek a lakosság igényeiről, akadnak olyan 
elvárások, amelyeknek ez az intézmény nem tehet 
eleget. A kérdés az, mennyire kell ebbe belenyu-
godni és lemondóan legyinteni, érdektelenséggel 
válaszolni az érdektelenségre, amely egyébként 
mindkét felet – a művelődési házat és a lakosságot 
is – egyaránt jellemzi. Ahogyan ön is megemlíti, 
az utcabál sikeres rendezvény volt, ráadásul egy 
vállalkozó szervezte meg (igaz, a művelődési ház 
közreműködésével). A Faragó téri program vi-
szont mutatja jeleit annak, hogy a lakosság, ha 
érdemes, hajlandó kimozdulni otthonról. No meg 
azt is, hogy nem feltétlenül kell mindent a műve-
lődési háznak szerveznie. 

Úgy tapasztalom, hogy a dorozsmai kultúra 
művelődési ház-közeli „klikkje” elefántcsontto-
ronyból tekint le (és nem ki) Dorozsmára. Ez az 
elzárkózás, amelynek egy mélyebb periódusa pont 
egy éve vette kezdetét (a DorozsMa megszűnése 
után) és jellemzi az attitűdöt lapunk irányába, 
nem válik senki előnyére sem. Tessék fellapozni 
egy évvel ezelőtti számunkat és elolvasni vezércik-
künket a címoldalon. 

Ez a kultúra Dorozsmán önvezérlő, zárt rend-
szer. Programjaikra a szervezők mint kritikán felül 
állókra tekintenek, amelyet a köz érdekében, a köz 

szórakoztatására, nagy adag önfeláldozással hoznak 
létre, hogy ezáltal igazolják önmagukat, és ezáltal ki 
tudják húzni magukat a negatív felhang és a kriti-
kák fogadása alól. Sajnos, ez hibás szemlélet. Ön-
magába fordulást, a realitások figyelmen kívül 
hagyását és az önmagukkal szemben támasztott 
elvárások feloldódását eredményezi. Azt, ha egy 
rendezvény nem tetszik, uram bocsá’: nem jó, ki 
kell mondani, akárhány társadalmi munkás ember 
is dolgozott rajta szabadidejében. Hogy pénzszűke 
miatt takarékosan kell beosztani a pénzt? Ennek 
nem feltétlenül kell odáig vezetnie, hogy állandóan 
a fellépéseket ingyen is elvállaló szereplőket hívnak 
meg. Mert a pénz nagy részét elviszi – ebben az 
évben – a Dolly Roll. Ismétlem: a szemlélettel van 
a baj, na meg az érdektelenséggel – nem a pénzzel, 
és nem is a kompetenciával. A válasz az „Ez a kul-
túra?” kérdésre akkor adható meg, ha felhagyunk a 
bizonyítvány magyarázásával és humán beállítású, 
közkommunikációra szakosodott emberekként 
diskurzust folytatunk. Mindenki tudja, ki a vita-
partnere ebben. 

A választ következő számunkban képviselőink-
től kívánjuk megkapni. 

Még egy megjegyzés: tudomásunk szerint a 
jelenlegi kulturális rendezvények szervezője már 
egy éve a nyugdíj mellett végzi munkáját. Elgon-
dolkodtató, hogy senkinek nem jutott eszébe újra 
megpályáztatni ezt a megbízatást. Fiatalítani kelle-
ne, lehetőséget biztosítani több dorozsmai fiatal-
nak, aki a kultúrához kapcsolódó diplomát szer-
zett. Ami lényeges a dorozsmai emberek számára, 
az az, hogy ezek a diplomás fiatalok itt születtek, 
itt nőttek fel, ismerik őket, és ők ismerik a helyi 
szokásokat, embereket. Ne Szegedről járjanak ki 
ránk erőltetni a nagyvárosi stílust. Dorozsma 
hagyományai mind feledésbe merülnek, ha nem 
akarunk változást. 

És végül: az általános elégedetlenséget, ha van, 
felszínre kell hozni. Mi mindig is biztosítottunk 
erre fórumot lapunk hasábjain. Véleményközlő 
médiumként viszont kérjük, ne rajtunk töltse ki 
mindenki frusztrációját, sértődését és felháborodá-
sát; ne a hírvivőt kelljen akasztani. Szívesen közöl-
tünk volna pozitív hangvételű leveleket is, de 
ilyenek sajnos nem érkeztek szerkesztőségünkbe. 

SOMOGYI GÁBOR 

Egy ismerősöm, aki jól menő vállalkozó, a 
nyaralásáról mesélt, hogy mennyivel könnyebben 
kibírható a nyári forróság délebbre, ahonnan nem 
régen érkeztek haza üdülésről... 

Felmerült bennem, hogy a sok minimálbéren 
élő dolgozó hova és miből tud elmenekülni a 
hőség elől. Megkapják-e azokat az alapvető jutta-
tásokat pl. étkezési jegy, amit a törvény is előír. 
Kiegészíti-e munkaadójuk keresetüket üdülési 
csekkel vagy egyéb adómentes szolgáltatással? 

(Név és cím a szerkesztőségben) 

SzemetelőkSzemetelőkSzemetelőkSzemetelők    
és szemetekés szemetekés szemetekés szemetek    

Az alábbi képet a dorozsmai ligetben készítet-
tük. Közparkunk egyébként rendezett képét csú-
fítja. A címszereplő hulladék között bomló dög-
hús is elbújt. Reméljük, a címszereplő illegális 
szemétlerakó személy felismeri saját tulajdonát, és 
a jövőben el szíveskedik mászni a néhány száz 
méterrel a közelben működő hulladékudvarba. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csak névvel és 
címmel ellátott olvasói levelet áll módunkban meg-
jelentetni. Fenntartjuk magunknak a jogot a levél 
rövidített, szerkesztett formátumban való közlésére. 
Kérjük Olvasóinkat, leveleikben kerüljék a durva és 
sértő kifejezéseket. Postacímünk: 6791 Szeged–
Dorozsma, Negyvennyolcas u. 12. E-mail címünk: 
dn@szelmalomktv.hu 
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A Szélmalom Kábeltévé ZRt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfın és szerdán 8-15 óráig, 
kedden és csütörtökön 14-18 óráig, pénteken 8-12 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. 
szám alatt. Telefonszámunk: 06 62/463-444. Internet címünk: www.szelmalomktv.hu. 

Megéri programcsomagot váltani! 
 

Váltson most KTV Szuper, KTV Hiper vagy KTV Extra csomagra egyéves hőségnyilatkozattal, 
és havi 450 Ft díjkedvezményt adunk Önnek egy éven keresztül. 
 

Ajánlatunk magasabb havidíjú kábeltévé elıfizetés vásárlása esetén, egyéves hőségnyilatkozat vállalása mellett érvényes Kiskundorozsmán, 
Bordányban, Forráskúton, Szegváron és Zsombón. A részletes feltételeket akciós hirdetményünk tartalmazza. 
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F igye lem!  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

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

 

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

Honlap : www.lobotrade.hu 

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 

1.) dr. Bihari Lajos ügyvéd új 
szolgáltatása Dorozsmán, az 

Erzsébet utca 3. szám alatti alirodán 
minden hét csütörtökén 17 órától és 

szombat 9 órától kihelyezett 
ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 
Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 
telefonszámokon lehet. 

Régebbi sírkertek lefedését 

mőkılappal, kémények átrakását, társasházak 

(panel) külsı feljáró lépcsı cseréjét, egyéb 

kımőves, mőköves munkálatok pontos, megbízható 

kivitelezését vállaljuk. 
 

Tel.: 62/266-826, 06 70 235-1931 

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

Dr. Komáromi János szakállatorvos 
 

Kis és nagy állatok gyógykezelését, védıoltását, 
ivartalanítását a hét minden napján vállalom 
szombaton és vasárnap is. Kutyák veszettség 
elleni védıoltását vállalom. 
 

Elsısegély nyújtás 
bármikor. Szolgáltatás 

elvégzése rendelımben 
(lakásomon) vagy háznál. 

 

Rendelési idı: de. 6-10, du. 3-6. 

Személyi jövedelemadó-pótlást és 
javítást, adótanácsadást, folyószámla-
egyeztetést, ıstermelıi bevallások 
készítését és APEH-nél ügyintézést 

vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
 

Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 
20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Kedvezı árakkal, minıségi termékkel várjuk kedves vásárlóinkat. 
 

Kínálatunkban szerepelnek kreatív kellékek, csomagolóanyagok, 
ajándéktáskák, party kellékek, bizsuk, irodaszerek, iskolaszerek. 

 

Mindezek mellett rendelésre beszerzünk bármilyen irodatechnikai, 
számítástechnikai terméket vagy akár irodabútorokat is. 

 

Az iskolaszezonos termékek szeptember 1-ig 5% kedvezménnyel 
vásárolhatók. 

 

Néhány termék az AKCIÓS kínálatunkból: 
 

– GIOTTO Vízfesték 12 db-os ............................... 399,- / Ft 
– GIOTTO Tempera 12 db-os, .............................. 884,- / Ft 
– GIOTTO Színes ceruza 12 db-os, ..................... 314,- / Ft 
– FILA Háromszöglető grafit irón, ......................... 63,- / Ft 

/ Minıségi olasz import termékek / 
– NIKE Iskolatáskák ....................................... 5990,-/ Ft-tól 

 
SZERETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT! 

 

Vásárlás esetén „Beiskolázási utalványt” elfogadunk! 
 

Elérhetıségeink: Dorozsmai út 143. (Eszes malom épülete), 
Tel.: 62 / 313-104, e-mail: exemplar@vinvitel.hu 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselı és 

villanyszerelı mester 
Lakcím : Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 

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

 

0,7 Jack Daniels ...................4290,- 
1,5 l Big energiaital ................ 219,- 
250 ml Maxx energiaital ............ 89,- 
250 ml Adrenalin energia ital...... 89,- 
0,5 Lövenbrau dobozos sör........ 149,- 
0,5 Amstel sör ................. 129,- +ü. 
0,5 Prince dobozos sör.............. 99,- 
0,75 borok széles választékban 199,-tól 

 

 

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

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Nyitva tartás: 
Hétfıtıl péntekig 8-18 óráig 
Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 
Telefonok 400 Ft-tól 

 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

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

kiárusítása a készlet erejéig 
 

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

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

 

 
ANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVATANDI DIVAT    

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

 

Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Huszár Jánosné Inci 
fodrász 

 

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

Tel.: 62/463-952 

Homlokzati Hőszigetelő 

Rendszer 
 

–4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 

visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 

– Színes, műgyantás, vödrös 

vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal színfelár 

nélkül!) 

2007. június 20-tól a készlet erejéig! 

Tel: 06 30/547-6854 

06 62/310-946 

Ingyenes házhozszállítás! 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 

piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestı-mázoló 

MOLNÁRMOLNÁRMOLNÁRMOLNÁR ANTALANTALANTALANTAL 
Telefonszám változás! 

06-20-560-7623 
Barátság u. 22. F. 1. 

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

MunkaruházatMunkaruházatMunkaruházatMunkaruházat----gyártás ésgyártás ésgyártás ésgyártás és    
----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: Kaphatók: férfi és női munkaruha, 
cégeknek feliratozva is. 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

    

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

Kötözés– és csomago-
lástechnikai szaküzlet 

 
6791 Szeged, 

Negyvennyolcas u. 24. 
 

Telefon/Fax: (62) 444-244 Mobil: 20/346-2021 
E-mail: naposagro@invitel.hu 

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

Növénytartó hálók, kertirácsok, kútszitaszövetek, 
csomagoló tömlık és klipszelıgép, mőanyag rekesz, 

hıszigetelı légpárnás fólia, talajtakaró szövet, 
halász-, sport– és védıhálók, szúnyoghálók, répa-, 

retek-, virágcsomózó texturáltraffia, bálakötözı 
zsinegek, paprika-, paradicsom-, uborkakötözı 

zsinegek, kenderzsinegek, raschel zsákok és hálók, 
mőanyag zsákok, ragasztószalagok, pántológép és 

szalag, mőanyag és kenderkötelek, gumiköt., 
redınyhevederek, reluxa zsinórok 

PVC ponyva és tartozékai 
PONYVAKÉSZÍTÉS 



2007. július 28. 15. oldal 

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. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:  

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

Tanfolyamok indulnak: 
Moped, tehergépjárm ő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezet ı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezet ı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezet ı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort kelt ı anyagok szállítása 
könny őgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

gyakorlási lehetıség számítógépen. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltık 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 . 
Mőszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási és szerszámgépek 
javítása. 

Villanyszerelést vállalunk. 
Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30 329-0567 

  

Mindennem ő asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Bels ı lépcs ık 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

� 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Augusztus 1-tıl szeptem-
ber 15-ig tanszervásár! 

Iskolatáskák 20%, minden 
más iskolaszer vásárlása 

esetén 10% engedmény! 
Minden 5000 Ft feletti iskolaszer 
vásárló sorsoláson vesz részt. 

I. helyezett: 6000 Ft 
II. helyezett: 4000 Ft 

III. helyezett 2000 Ft vásárlási utalványt 
nyer. 

Szeptember 3-tól 28-ig az üzlet H-P 
7.30-tól 17.30-ig, Szo. 8-12-ig tart nyitva. 

 Számítógépek, perifériák 
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Hosszú még a nyári szünet? 
Mi már felkészültünk a 
bölcsi– és ovikezdésre! 
A gyerkıcök ruhatárát 

érdemes nálunk feltölteni! 
Autósülés, hordozó, babakocsi stb. 

széles választékával 
várjuk vevıinket! 

 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

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

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Idıpont-egyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F Autóklinika 
 

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

 

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

Nyugati autóalkatrészek 
kedvezı áron!  

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

részesül. 

Dr. FARKAS ATTILA  
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védıoltása, 
mőtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 

Hatósági igazolások intézése. 
Mikrochip beültetés, állatútlevél kiállítás. 

 
Rendelés: a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén: 
H, Sz, Cs: 8.30-9.30, K, P: 16-17. 

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

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és 

szellızıberendezés-szerelı és -javító 
mester. 
Vállalom: 

–fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 

szereléssel, burkolással, festéssel 
az átadásig; 

–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
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... 

Hi rde tés f e l vé te l :  06  20  470 - 6587 ;  06  20  530 - 4514 .  

Gondoljon a meleg nyárra! 

Szereltessen klímát 
otthonába! 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

Veres Ferenc 
 

klímaberendezés-szerelı, gázvezeték– 
és készülékszerelı mester 

 

Mobil: 20/9858-029 

 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelı mellett) 

 

Minden iskolatáskához ajándék toll!!! 
AVON tanácsadás.  
Tel.: 06 30/254-1440 

 

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

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

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
AKCIÓ! Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) ára: 140 Ft/db 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, épít ı anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI  INGATLANKÖZVETÍT İ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT  PONT 

 

V É C SI N É T ÓT H A N N A 
I NGATLANKÖ ZVETÍT İ ,  ÉRTÉKBECSL İ ,  H ITELÜGYINTÉZ İ  

 

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

 

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

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 
Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körő ügyintézéssel, idıponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékrıl is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

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

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

Családi házak, társasházak, 
melléképületek építésének 

valamint bıvítések, átalakítások 
felelıs mőszaki vezetését, mőszaki 
ellenıri tevékenységét vállalom. 

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

Kéz– és lábápolás, 
mőkörömépítés 

SPA Detox méregtelenítı 
kezelés 

 

Gyuris Mariann 
 

Bejelentkezés : 
06 20/580-8517 


