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„Rosszul háláljuk meg tanítónk munkáját, ha mindig csak tanítványok maradunk.” 
(Friedrich Nietzsche) 

� HAVI GONDOLAT 

Dorozsma régi életérőlDorozsma régi életérőlDorozsma régi életérőlDorozsma régi életéről    
„Ezen kis igénytelen munkámmal fıként azt 
szeretném elérni, hogy az egyéni önzés diva-
tos koreszméitıl jócskán átitatott mai nem-
zedék figyelmét rátereljem a dorozsmai 
közéleti múltból meríthetı legértékesebb 
tanulságra. Arra: hogy a közületi szellem 
mindenek fölött való elsıbbsége, a 
’mindenki mindenkiért’ gondolat, mind a 
közület, mind az egyedek haladásának, bol-
dogulásának és gyarapodásának elengedhe-
tetlen feltétele.” 
 

Lapunk októberi számának megjelenésé-
nek idıpontjára már nyomdába kerül 
Felpétzi Gyıry Jenı kismonográfiája. Terve-
ink szerint a könyv november közepétıl lesz 
kapható. 

Rendelési szándékát az alábbi módon 
jelezheti felénk: 

– e-mailen a dn@szelmalomktv.hu címen; 
– telefonon a 06 20 470-6587-es számon; 
– a Szélmalom Kábeltévé ZRt. Ügyfélszol-

gálatán félfogadási idıben. 
A kötet terjedelme 104 oldal, ára 600 

forint. 

Világ proletárjai 

Gondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúráról    
Marx azt írja: „A filozófusok a világot csak 

különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy 
megváltoztassuk.” De ami manapság radikális 
változást hoz az emberek életében, az a gyakorlati 
tudomány, a technika. A filozófia befolyása a világ-
ra Marxszal véget ért. Azt meg már Platón megír-
ta, miért nem jó, ha egy filozófus kezében össz-
pontosul a hatalom. Ámbár az ő szemében a de-
mokrácia a legelvetendőbb államforma. A termé-
szettudományos hozzáállás a következő: a filozófia 
csupán spekulál, és olykor köszönőviszonyban 
sincs a valósággal. Látnunk kell, a filozófusok ma 
jelentéktelen gondolkodók az emberi történelem 
alakulása szempontjából, ahogyan az értelmes, 
következetes gondolkodás is, kiveszendőben van a 
ma társadalmaiból. A mai, modern ember istene a 
természettudomány, mert amit mond, az műkö-
dik, mert amire választ talál, az úgy tűnik, úgy is 
van – a transzcendencia sosem volt még ennyire 
távol ettől a világtól, a világi isten pedig nem 
isten, hanem pusztán diktátor. 
 
„Valósítsd meg önmagad!” – mondják az 

embereknek, de hogy az ördögbe valósítsa meg 
önmagát, ha ő csak egy pont a tömegben? A töme-
gek évszázadáról beszélnek, habár a tömegek dik-
tatúrájáról kellene inkább: arról, hogyan veszti el 
az ember egyén-voltát, hogyan tűnik el belőle az a 
konkrétum, amely megismételhetetlenné, senkivel 
sem összemérhetővé, Az Emberré tette. A tömeg 
megfoszt mindentől, amelyet értékként tartunk 

számon. A tömeg ellensége az egyén kiteljesedésé-
nek; az ember puszta sejt, amely ha elhull, rögtön 
pótol a rendszer egy másikkal. Azt, hogy kik va-
gyunk, parancsra nem tudjuk elfelejteni. Erre egy 
diktátor sem képes. A tömeg azonban elsatnyít 
annyira, hogy mindezt önként megtegyük. A 
diktátor tehát tömegekben gondolkodik. Az ideo-
lógia is a tömegek számára van kitalálva. 
 
Történelmeinkben a legtöbb szenvedést a 

Jóról és a Rosszról szóló ambivalens és kényszeres 
értelmezéseink okozzák. De hol itt az élet?, hol a 
vitalitás ebben a két dimenzióban? Sosem szabad 
bízni azokban, akik helyettünk akarják megmon-
dani, mi a Jó és mi a Rossz. A Jó–Rossz: egység, 
egyeduralom, csupán egy. Az erkölcs diktátora – 
nem is volt lényegében emiatt sosem választási 
lehetőségünk. 
 
Hogy mi a Jó, azt a görögök túlságosan gyö-

nyör-orientáltan kezelték. A középkor válasza erre: 
az inkvizícióval kikényszerített szenvedés a Jó 
kulcsmomentuma. A modernség ott kezdődött, 
hogy a vallást az állam zárójelbe tudta tenni, ez 
ellen Marx kivételesen nem ágállt. Lenin felcím-
kézte az államhatalmi terrort „jónak” és 
„szükségszerűnek” – és a terror jó és szükségszerű 
lett. A totalitarizmus emellett mindig ellenségké-
pet gyárt: vannak Mi, és vannak Ők. A nép feje 
felett, önkényesen osztja csoportokba őket. A 
diktátor azonban mindkét csoportot megnyomo-
rítja és üldözi. A Mi a diktátor uralma alatt szen-
ved, az ő feltétlen parancsait követi; az Őket pedig 
kegyetlenül üldözik és megsemmisítik. A plurali-
tás végül felszámolódik, mert a totalitárius rend-
szer gyűlöli, ha valaki nem olyan, mint a többi. 
Azzal csak baj van. A totalitarizmusnak az jó, ha 
minden ember egyforma és azonos: mindenki úgy 
gondolkodik és cselekszik, ahogyan az meg van 
mondva nekik. A diktátor ideológiai monopóli-
umban van: nincsenek versenytársak. Nem enged-
het meg mást, csak az azonost; a más: alternatíva, 
plurális. A totalitarizmus egyeduralom, amely 
üldöz mindent, ami plurális. A demokrácia név-
másai: én, te, ő; a totalitarizmusé: mi, ők. 
 
A diktatúra: inkvizíció; erőszakos térítés és 

kontroll. Vezérfogalmai: szükségszerűség, csoport, 
determinizmus, szcientizmus és passzivitás. A 
demokráciáé: szabad akarat, egyén, pluralizmus és 
többértékűség, humanizmus, aktivitás. Azonban a 
demokráciának is megvannak a maga tömegei, a 
tömeg diktatúrája rehabilitálja a szükségszerűség, 
csoport, determinizmus, szcientizmus és passzivi-
tás fogalmait. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A művelődési házA művelődési házA művelődési házA művelődési ház    
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója    

+ November 8. csütörtök 17. 30 óra 
Csonka Miklós: Érzéseim zarándokútján 
címő képzımővészeti kiállítása. 
Megnyitja: Révész Ferenc Andrásné 
Közremőködik: Lukovics Gabriella  
A kiállítás megtekinthetı december 7-ig 
Hétfı-péntek 9-17 óra között. 

+ November 9. péntek 17 óra: 
Nık klubja – nıknek 

+ November 12. hétfı 10. 30 óra 
MAGYAR MESEZENEKAR gyermekmősora 
Belépıdíj: 500 Ft 

+ November 15. csütörtök 17 óra: 
Szépkorúak mesemondó versenye 

+ November 18. vasárnap 18 óra 
Éljen az operett! 
Oszvald Marika a Fıvárosi Operettszínház, 
Merényi Nicolett és Kiszely Zoltán a Szege-
di Nemzeti Színház mővészeinek mősora. 
Közremőködik: 
Nagy Imre Erik karnagy, zeneszerzı 
Belépı: 1300 Ft, nyugdíjasoknak: 1000 Ft 

+ November 19. hétfı 16 óra: 
Alkony nyugdíjas klub – bál 

+ November 23. péntek 17 óra: 
Nık klubja – Nıknek 

+ November 25. vasárnap 10 óra: 
Családi vasárnap kicsiknek-nagyoknak 
Filmvetítés, játszóház –ajándékok, adventi 
díszek készítése 

+ November 26. hétfı 16 óra: 
Vöröskeresztes klub- bál  



2. oldal 2007. október 27. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
� 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. 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
– Fábián József 
November 21-én 16 órakor az Önkormány-

zati Kirendeltségen, és 17.30-kor a Jerney János 
Általános Iskolában. 
Mobil: 06 30/535-0056. 
 
– Tóth József 
November 19-én 17 órakor a Családsegítő 

Házban. 
November 26-án 17 órakor a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban. 

SzűrővizsgálatSzűrővizsgálatSzűrővizsgálatSzűrővizsgálat    
Felhívás szemészeti szűrővizsgálatra Kiskundorozs-
ma polgárai számára. 
Tisztelt Kiskundorozsmaiak! 
2007. november 9-én pénteken ingyenes zöld 

hályog szűrést szervezünk. Délután 14 órától 18 
óráig várjuk Önöket a Negyvennyolcas utcai 
rendelő kislabor helyiségébe. A vizsgálat fájdal-
matlan és pár percet vesz igénybe. A vizsgálatot 
szemész szakorvos végzi. 
Sok szeretettel várjuk Önöket! 

DR. BINDICS ISTVÁN 

Lakossági fórumLakossági fórumLakossági fórumLakossági fórum    
Lakossági fórum lesz október 30-án 17 óra 30 

perckor a Petőfi Sándor Művelődési Ház termé-
ben. Vendég: dr. Zélity László szegedi rendőrka-
pitány. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház programjaibólA Petőfi Sándor Művelődési Ház programjaibólA Petőfi Sándor Művelődési Ház programjaibólA Petőfi Sándor Művelődési Ház programjaiból    

– Állandó programok 
 
+ Alkony nyugdíjas klub: 
Hétfő 16 óra 
Vezető: Kovács Ferencné 
 
+ Székivirág népdalkör: 
Páros héten kedd és csütörtök 16 óra 
Páratlan héten szerda és péntek 16 óra 
Vezető: Mészáros Mária 
 
+ Eszterlánc néptánc 
 Kedd 16. 30 óra 
Vezető: Vesmás Andrea 
 
+ Aerobic 
Kedd 18 óra 
Csütörtök 17 óra 
Vezető: Veszelka Rita 
 
+ Hímzőkör 
Csütörtök 14 óra 
Vezető: Török Józsefné 
 
+ Gerincjavító torna 
Kedd és péntek 8 óra 

+ Vöröskeresztes klub 
Hétfő 16 óra 
Vezető: Turcsányi Imréné 
 
+ Zene az életünk musical klub  
Szombat 10 óra 
Vezető: Draskóczy Gabriella 
 
+ Nők klubja 
Minden második péntek 17 óra 
Vezető: Gyuris Zoltánné 
 
+ Ovimozi 
Hétfőnként 10. 30 óra 
 
+ Krisztus Szeretet Egyház 
Szerda 17 óra 
 
– Vásárok, termékbemutatók: 
 
+ November 5. hétfő 9 óra 
+ November 8. csütörtök 9 óra 
+ November 14. szerda 9 óra 
+ November 22. csütörtök 9 óra 
+ November 30. péntek 9 óra  

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 

Lakossági fórum volt SubasánLakossági fórum volt SubasánLakossági fórum volt SubasánLakossági fórum volt Subasán    
Fábián József önkormányzati képviselő lakos-

sági fórumot tartott október 13-án 16 órakor a 
subasai Matty-parti úton Tasnádi Sándor telkén, 
ahol mintegy 90-100 ember gyűlt össze. A fóru-
mon megjelent Nógrádi Zoltán országgyűlési 
képviselő is. A fórum témája a mezőgazdasági 
zártkert besorolású subasai területen jelenlegi 30 
m2-nél nagyobb épületek építési lehetőségének 
megtárgyalása. Az alapproblémát az jelenti, hogy a 
területen harminc éve kialakított építészeti beso-
rolást az idő meghaladta, az ott élők életformája és 
anyagi lehetőségei folyamatosan változnak. Egyre 
többen, de főleg fiatalok állandó lakhelyüknek 
használják a területet. Az engedélyezett 30 m2-n 
nem lehet megfelelő életteret kialakítani, ezért 
kérték a fórum résztvevői olyan konstrukció kiala-
kítását, mely alapján a jelenlegi 30 m2 helyett 
lényegesen nagyobb alapterületű, lakás céljára 
szolgáló épületek építése kerüljön engedélyezésre. 
Fábián József képviselő úr ismertette, hogy Szeged 
Város vezetésének álláspontja szerint a lakóövezet-
té való átminősítés nem járható út, a vele járó 
magas infrastrukturális költség nem vállalható. 
Nógrádi Zoltán képviselő úr elmondta, hogy 

Szeged Város Önkormányzatának lehetősége van 
az építészeti besorolás megváltoztatása nélkül is a 
jelenlegi beépítési százalék növelésére, mely nem 
jár anyagi vonzattal. 

Fábián József, a terület önkormányzati képvi-
selője a szóba jöhető megoldásokat az alábbiakban 
foglalta össze: 
1. A jelenlegi zártkertből üdülőövezetté való 

átminősítés, mely 15% beépíthetőséget tenne 
lehetővé. 
2. A jelenlegi zártkerti besorolás változatlanul 

hagyása mellett az Önkormányzat hatáskörében 
megnövelné a beépíthető terület nagyságát. 
Időközben fentiekkel kapcsolatban a kezde-

ményező intézkedéseket már megtette. A lakosság 
igényének érvényesítéséhez aláírásgyűjtést kell 
kezdeményezni, amennyiben ez a többség akaratát 
tükrözi, abban az esetben kerülhet a Város vezeté-
se, Közgyűlése által a téma véglegesen eldöntésre. 
A fórumon az ottlakók kérték még a közvilá-

gítás kiterjesztését, utak javítását. Szóvá tették 
továbbá, hogy a távolsági buszok többször nem 
állnak meg a subasai megállóban. Fábián úr is-
mertette, hogy a közvilágítás bővítése évente fo-
lyamatosan történik, a buszmegállóhoz vezető 
gyalogút szilárd burkolattal való ellátásához anyagi 
segítséget biztosít, és kéri a lakosság összefogását. 
Továbbiakban elmondta, hogy a Subasán ezévben 
összesen 2,5 millió forint értékű földútjavítás 
került eddig és kerül a közeljövőben elvégzésre. 
 

TÍMÁR. L. 

A Részönkormányzat A Részönkormányzat A Részönkormányzat A Részönkormányzat 
alakuló ülésérőlalakuló ülésérőlalakuló ülésérőlalakuló üléséről    

Október 2-án tartotta meg a Kiskundorozsma 
városrész önkormányzatának alakuló ülését. Napi-
rend szerint megtörtént a soros elnök, Tóth József 
személyében való megválasztása, szervezeti, műkö-
dési szabályzat ismertetése. Egyebekben a város-
részt érintő problémák kerültek ismertetésre, 
megtárgyalásra. 
Mint korábban írtuk, Kiskundorozsma városrész 

önkormányzata összetétele a 2006-ban választott Tóth 
József és Fábián József önkormányzati képviselők, 
valamint a 11 fő részönkormányzati képviselő. 
A 2006. évi október 1-jei önkormányzati 

választásokat követő alakuló ülés egyéves elhúzó-
dásának oka, hogy Szeged Város a szervezeti-
működési szabályzatot módosította. A módosítá-
sok megismerése során kiderült, hogy a testület 
jogosítványai szűkültek, gyakorlatilag véleménye-
ző-javaslattevő testületként működik, viszont a 
tagoknak lehetőségük van a Közgyűlés mellett 
működő bizottságok munkájában részt venni, 
amennyiben azok nem zártak vagy titkosak. 
Képviselőinknek négy-négy millió forint áll 

városrészi alapként rendelkezésre évente. Ennek 
25%-át lehet szervezetek részére javasolni. A fenn-
maradó rész felhasználására kérelmet, pályázatot 
kell benyújtani, melyek odaítéléséről az illetékes 
bizottságok döntenek. 
A továbbiakban saját működési tervét is meg-

tárgyalta a testület, mely alapján 2007-ben lakos-
sági-közbiztonsági és környezetvédelmi fórum 
kerül megtartásra. 
Hozzászólásokban a következők hangzottak 

el: látható rendőrség megvalósítása, közlekedésbiz-
tonság javítása, polgárőrség beszámoltatása, újon-
nan létesített autóbuszjárat hibáinak kiküszöbölé-
se, Sziksóstón melegvizes fürdő kialakításának 
igénye, Liget-stációk rendbetétele. Tóth József 
képviselő úr ismertette még, hogy az Állami 
Számvevőszék Szeged Város gazdálkodását tár-
gyalta. Papp István kirendeltségvezetőnél Szeged 
közlekedési terve és a fürdő építési terve megte-
kinthető. Sziksóstóra külső vállalkozót kell keres-
ni. 2008-as uniós közlekedési pályázatok kiírása 
alapján a 48-as úton mintegy 1,5 km-s kerékpárút 
és Sziksóstó–Bordány között kerékpárút építésére 
lehet pályázatot benyújtani. 
A részönkormányzat alakuló ülése jó hangu-

latban, konstruktívan telt, a jövőben is a közösségi 
érdek elsődleges szem előtt tartásával, pártoskodás 
nélkül kívánják szolgálni a dorozsmai embereket. 

T.L. 
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Nézze Ön is élıben az angol Premier League mérkızéseit! 
 

Az Eurosport 2 mősora hamarosan elérhetı kiskundorozsmai hálózatunkon! 
A sportcsatornát digitálisan a KTV Hiper és KTV Extra szolgáltatásunk 
elıfizetıinek áremelkedés nélkül biztosítjuk. 

 

További részletekért hívja Ügyfélszolgálatunkat, vagy tájékozódjon információs csatornánkon! 

Világ proletárjai 

Gondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúrárólGondolatok a diktatúráról    
(Folytatás az 1. oldalról) 

 
Az egymásnak feszülő diktatúrák csapdája: a 

kommunista antifasiszta, a fasiszta antikommunis-
ta. A kommunista–fasiszta ellentét dichotómiája 
automatikusan generálja az antikommunista‑anti-
fasiszta ellentét dichotómiáját. Az ideológiák fő 
szabálya: senki sem lehet semleges – ez a borzasztó 
örökség tragikus módon még a leghumánusabb 
embereket is megfertőzte. Az áldozatszerepben 
mindenki tetszelegni akar – kommunista, fasiszta, 
antikommunista és antifasiszta egyaránt, valahogy 
azonban sokakban akarva-akaratlanul a bűntudat 
lobban fel ehelyett. 
 
A diktatúrák közti ellentét nem a Jó–Rossz 

ellentéte, bármennyire is így volt beállítva. De 
még a diktatúrák és az ellenük küzdő hatalmak 
közt sincs Jó–Rossz analógia. Az áldozatokat álta-
lában a Jók oldalán lévőknek tekintik; a háború 
viszont mindenkiből csak a Rosszat hozza ki. 
Tudjuk, Hitler rossz volt, Sztálin is. De az Enola 

Gay legénységét, aki ledobta Japánra az atom-
bombát, vagy azokat, akik a földig rombolták 
Drezdát, minek tekintsük? Talán jóknak? Csak 
azért, mert a rossz ellentéte a jó? 
 
Figyeljük meg, ki cselekszik mindig „a ti 

érdeketekben” – háromezer éve az ilyen emberek-
től mindenki menekült. A XX. században viszont 
mindenki hitt. 
 
Demokráciában megvan a lehetőség a felejtés-

re. A felejtés azonban rossz. Legtragikusabb formája 
a nosztalgia. Diktatúrában – ahogyan Orwell 1984-
jének is tanulsága – a felejtés kötelesség. 
 
Egy eszme mellett, vagy épp ellen való tom-

bolás mindig könyvégetéssel kezdődik. 
 
A mű elkészült: a gép forog, az alkotó pihen – 

de az eszmék sohasem. 
 

SOMOGYI GÁBOR 

"Ruszkije igyitye domoj!" Felirat egy villamoson, valószínűleg a Rákóczi úton (1956). 

ÜNNEPEINK 

Mindenszentek ésMindenszentek ésMindenszentek ésMindenszentek és    
Halottak napjaHalottak napjaHalottak napjaHalottak napja    

„A keresztények, a kelták hagyományát követ-
ve a VI. századtól kezdve ezen a napon 
’ünnepelték’ halottaikat. 
835-ben IV. Gergely pápa Mindenszentek 

ünnepét tette elsejére, így a Halottak napja átke-
rült másodikára. A két ünnep mindig is összemo-
sódott egy kicsit. 
Mindenszentek megünneplését IV. Sixtus 

pápa (827-844) rendelte el.” 
 
E fenti két ünnepnapon elhunyt szeretteinkre 

emlékezünk: meglátogatjuk őket a temetőben… 
… Leginkább krizantémot vagy más kerek 

alakú virágot, csokrot, koszorút viszünk fenyővel 
párosítva. Ezek nap-, élet- és öröklét szimbólu-
mok. Gyertyát vagy mécsest is gyújtunk. A láng és 
a füst összeköti a földet a túlvilággal… 
Többen, közöttük jómagam és családom is 

imával, saját szavainkat halkan ejtve, lehajtott 
fővel állunk, emlékezünk a sír(ok) előtt. 
Aki sötétedéskor még a temetőben van, vagy 

csak arrafelé viszi az útja, csodálatos, ugyanakkor 
misztikus élményben–látványban lehet része: a 
fényárban úszó, gondozott, csokrok sokaságával 
díszített sírok mindenkit legalább egy percnyi 
megállásra „kérnek”. 
Ezen a kétnapos ünnepen (lehetőség szerint) 

mindenki kérjen bocsánatot elhunyt szeretteitől, 
és ő maga is bocsásson meg. Hiszen az egész világ 
egy olyan kacsalábon forgó kastély, amelynek 
homlokzatára a szeretet szó van felírva… 
 

OLAJOS ÁGNES 

TÓTHNÉ OLAJOS ÁGNES 
 

Kegyelem II.Kegyelem II.Kegyelem II.Kegyelem II.    
 
Uram! Téged élő Istent, 
keresztemként cipellek. 
Nem értelek, épp csak kezdem 
megismerni művedet. 
 
Amint viszlek és visellek, 
elfeledem magamat, 
minden tettem Téged dicsér, 
s nem feledem szavamat. 
 
Amint Igéd szólít engem 
úgy élem az életem, 
hogy majd a legvégső napon 
a kegyelmet elnyerjem. 
 

Ámen 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
 

Fénycsukott szemmel…Fénycsukott szemmel…Fénycsukott szemmel…Fénycsukott szemmel…    

Hallgasd a gyanús csendet, 
Fénycsukott szemmel, 
Tégy dúlt lelkedben rendet, 
Széplő reménnyel. 
 
Játszd a fületlent, némát, 
Színképességgel, 

Mérj magadnak parancsot, 
Őzszelídséggel. 
 
Mind elárul tégedet; 
Fénycsukott szemmel, 
S sodor bősz üzenetet, 
Az őszi széllel… 
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A 3000.A 3000.A 3000.A 3000.    
dialízisdialízisdialízisdialízis----kezeléskezeléskezeléskezelés    

1993 óta jár dialízis kezelésre Berkó 
Zoltánné Vidéki Violetta, az a hölgy, aki nem 
adta fel és boldog. 14 éve minden másnap megy 
erre a kezelésre az Új Klinikára (FMC)-re dialí-
zisre. 
– Hogyan kezdődött a betegséged? 
– Terhességemmel egyidőben jelentkezett. 

Jelei magas vérnyomás, gennyes vizelet és vizese-
dés voltak. A szülésem is idő előtt megindult. 
Ezután egyértelmű volt a vesebetegségem. Előbb 
vesegondozott lettem, majd dialízisre került sor. 
– Mindezeket fiatalként hogy élted meg? 
– Káoszként, kétségbeesve, halálfélelemmel. 
– Hogy érzed magad a kezelések után? 
– Egyszerűen abban a családias légkörben, 

ami körülvesz – jó a körülményekhez képest. A 
közérzetem már négy órai kezelés után jobb, más-
részről azonban erőben gyengébben érzem magam 
– pihennem kell. 
– Ez a beavatkozás neked már természetes? 
– Igen, természetes, hogy minden másnap 

mennem kell, életem egy része. Várom, hogy a 
méreganyag kiürülhessen a szervezetemből a vér-
tisztítás által. A hiányzó vitaminokat, ásványi 
anyagokat gyógyszerekkel pótolom. 
– Vársz-e vesére? 
– A várólistán nem szerepelek. Egyszer már 

volt veseátültetésem, de 9 hónap után kilökődött. 
– Mi lesz ezután? 
– Marad a dialízis, a kitartás. A családi háttér 

erős kötelék az életemben. A szüleim, édesapám és 
édesanyám, a férjem, testvérem, gyermekem olyan 
erőt adnak nekem, ami átsegít minden kétségen, 
és reménytelenségen. Erős hátterem van, és ez a 
kötelék bizalmat ad. Kiemelném édesanyám lelki 
segítségét. Biztosít minden felől, lelkesít minden-
kor, segít legyűrni ezt a kórt. Ha elcsüggedek, egy 
biztató szó, reményt adó szeretet mindig talpra 
állít. Ő a legfőbb támaszom a bajban. 
– Hányadik kezelésnél tartasz? 
– Most vagyok a 3000. alkalomnál. Ez egy 

határkő az életemben. 
– Kiskundorozsmán kb. 10 fő szorul dialízis-

kezelésre. Nagy feladatot ró ez a betegre, családra 
egyaránt. Letti nagyszerű ember, családi segítség-
gel ugyan, de megpróbálja emberi módon élni 
mindennapjait. Együtt érzek veled, Letti! Segíteni 
ugyan nem sikerül, de e sorokkal bátorítani igen: 

Kitartás, Violetta! 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Alapvető emberi értékeink: Az igazságAlapvető emberi értékeink: Az igazságAlapvető emberi értékeink: Az igazságAlapvető emberi értékeink: Az igazság    

Mint az eddigi sorozatunk egyes epizódjaihoz 
tartozó fogalomkör – tisztesség, becsület – az 
igazság is az alapvető, a született emberi jó tulaj-
donságok közé tartozik. Próbálja valaki cáfolni az 
ártatlan, még meg nem rontott gyermekben rejlő 
tisztaságot, még valamennyien igazat mondunk, 
hiszen hányszor támaszkodunk a gyermeki ártat-
lanságra, ha az igazságot keressük: – kérdezd a 
gyermeket, ő megmondja a valót – halljuk, vagy: 
már mi felnőttek ódzkodunk, nehogy a gyermek 
„kikottyantsa” az igazat. Mert mi már van úgy, 
hogy félünk attól, ami kiderülhet, elhagytuk az 
igazság útját. De mi is az igazság? Természetesen a 
filozófusok is keresik, kutatják, százan ezerfélekép-
pen magyarázzák az igazság mibenlétét. 
Néhányat a különféle megközelítésekből: 
1. Igaznak lenni, mint (a) Alkalmazkodás 

tényhez, vagy valósághoz; pontos összhang azzal, ami 
van, volt, vagy lesz; (b) Alkalmazkodás a szabály-
hoz; pontosság; egy példával, létmóddal, másolt 
tárggyal való közeli egyezés; c) Valószerűség; állhata-
tosság; rendületlenség; hűség; (d) Az igazmondás 
gyakorlata, hamisságtól való szabadság, valaminek 
igaz volta. 
2. Az, ami igaz, vagy minden körülmények 

között bizonyos; dolgok valós állapota; tény; valóság; 
valaminek igaz volta. 
3. Egy igaz dolog; egy ellenőrzött tény. 
Az eltéréseket hirdetők mindegyike más mód-

szerrel közelít az igazság fogalmának szintetizálásá-
ra. Egyesek a logikát, mások a gazdaságtant, vagy 
a vallást citálják, mennél mélyebben ásnak bele, 
annál nagyobb sületlenséget hámoznak ki belőle, 
de azért dogmatikusan ragaszkodnak saját állás-
pontjukhoz, kinyilatkoztatásként hirdetik és ter-
mészetesen követőket is találnak hozzá. Pedig, 
mint azt valaki csendben megjegyezte, egyetlen 
dolog elegendő: a dolgok igaz, vagy tényleges 
állapota az igazmondás. 

Azért mégsem annyira egyszerű, mert mint 
mindent, ezt is vizsgálni kell nemcsak a maga vélt 
természetességében, hanem a tudomány módsze-
reivel is. Ez alapján az adott ténnyel vagy valóság-
gal való egyezés: „az állítás igazságának megvizsgá-
lása”, ami vitathatatlan, állítás, elv stb. matemati-
kai igazság: a 2+2=4. Nem fogadhatunk el min-
dent igazságnak csak attól, hogy az állító személy 
„többek szerint”, meg „állítólag” szavahihető. De 
mitől, honnan tudjuk, hogy amit látunk, hallunk, 
tapasztalunk, az igaz. Hogy a környezetünkben 
mindenki azt harsogja: mi tudjuk az Igazságot. 
Aki ezzel szembe megy, az hazudik. Mindig a 
többség mondja meg, mi az igazság? Mi volt a 
náci Németország, vagy mondjuk a kommuniz-
mus „igazsága”? Akkor és ott mindenki azt mond-
ta, azt hitte: ez és ez az igazság, ezt kövessétek, ha 
az igaz utat keresitek! És az Igazság Nevében ak-

kor mindenkit elhallgattattak, akinek a saját, 
egyéni igazságérzete merőben mást mondott. 
Most kié az igazság vajon? Itt, most, nálunk pél-
dául? Ez már tényleg az? De melyik oldal, melyik 
álláspont „igazsága” az IGAZSÁG? Egyáltalán: 
kell nekünk mindig a hangosabb többség igazsá-
ga? Igen, kell, mert nincs egyetemes igazság. De 
légy óvatos! André Gide mondta: „Figyelj arra, aki 
keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki azt hirdeti, 
hogy megtalálta.” 

Az emberben valahol mindig megmarad a 
veleszületett igazságérzet, csak az idő multával ez 
némelyeknél egyre halványul, vagy visszaszorul, 
ahogy saját gyarló, önös érdeke ezt igényli, vagy 
önös érdeke érvényesítéséhez másokhoz, igaztala-
nokhoz való csatlakozás az igazság elhallgatását 
igényli. Nem sokan tudják, merik az igazságot, 
vagyis a becsületest, az egyenes utat, a bűnök 
tagadását, elutasítását kijelenteni. A sumákság, 
vagy inkább a hallgatás, a passzivitás mindig kifi-
zetődőbbnek mutatkozott. Viszont azt legalább 
már alaposan megismertük: a hangosabb többség 
igazságának elfogadása kell a túléléshez. Mint azt 
évezredek óta mindig tesszük, miközben magunk-
ba fojtva ismerjük és valljuk saját igazságunkat, és 
mint a mesében, a mező közepén suttogjuk bele a 
földbe ásott lyukba: a királynak szamárfüle van! 
Azért vigyázzunk! Mint Gracián mondta: 

„Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igaz-
ság… Elmondásához legalább ugyanannyi hozzáér-
tés kell, mint elhallgatásához.” Az igazság fáj. Néha 
tudjuk, akarjuk, ki is merjük mondani az igazsá-
got, mégis bölcsebb, ha hallgatunk. Nem elhall-
gatni, csupán ott és akkor nem mondani ki. Higy-
gyük el: többre megyünk azzal. Majd később. 
Vagy soha? Nos ez mindenki bátorságára, vagy 
lelkiismeretére szabott. 
Nemrég volt egy politikus, aki nem fogadta 

meg a fenti axiómát. Vihart kavart egy ország 
felett. Jó volt vajon, hogy kimondta, vagy elárulta? 
Talán saját lelkiismeretét nyugtatta meg ezzel, és 
talán másokét akarta felébreszteni? Ki tudja. Saját 
fejére hullott vissza. Még nem tudni mi lesz a 
vége, talán a vesztét okozta, magával rántva egy 
ország nyugalmát, (látszólagos?) békéjét. 
Most még nem tudhatjuk. Mint ahogy egy 

időkapszulában elhelyezett levél 1936-ból az aláb-
biakat tartalmazta, újabb 70 év múlva utódaink is 
ugyanígy visszatekinthetnek, mi felnőttek akkor 
már egészen máshol leszünk: 
„Kedves Utókor, ha nem lettetek igazságosab-

bak, békeszeretőbbek és általában véve értelmeseb-
bek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) – no, 
akkor vigyen el benneteket az ördög. Ezzel a jókí-
vánsággal maradok (maradtam) tisztelettel: Albert 
Einstein.” 

TÓTH GYÖRGY 

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás    
A Jerney János Kulturális és Oktatási Alapít-

vány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik a 2005. évi adójuk 1%-ának felajánlásá-
val támogatták a Jerney iskola nevelő-oktató mun-
káját. A 400 332 forintot a tanulók jutalomköny-
veinek beszerzésére, sportszervásárlásra, a külföldi 
cserekapcsolatok támogatására, valamint az okta-
tást segítő informatikai és egyéb eszközök beszer-
zésére fordítottuk. 
Valamennyi Kedves Érdeklődőt szeretettel 

várunk a 2007. november 24-i jótékony célú 
alapítványi műsoros estünkre. A belépők 1 000 
forintos egységáron igényelhetők az iskola titkár-
ságán, illetve az osztályfőnököknél. 
 

LÁZÁR ZOLTÁN 
KURATÓRIUMI ELNÖK 
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TűréshatárTűréshatárTűréshatárTűréshatár    
Segédmotoros kerékpár: „olyan két-, három- 

vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem 
haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfel-
jebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési 
végsebessége 45 km/óránál nem nagyobb, és saját 
tömege legfeljebb 350 kg.” Az idézetet a KRESZ 
vonatkozó része tartalmazza. 
Gondolom, nem magam vagyok egyedül, aki 

értetlen csodálattal áll korunk nagyszerű vívmá-
nya, a segédmotoros kerékpár előtt. Mozgékony, 
kis üzemanyag felhasználású, fürge, tinédzserek-
nek, kis bolti vásárlásokhoz háziasszonyoknak, 
néhány sarokra eltötyörögni fáradt lábú nyugdíja-
soknak kiváló. Az elektronikus gyújtásúkat még 
berúgni sem kell, egy gombnyomás és indul. 
Értetlenségem nem is ennek szól, hanem a 

Mottó idézetében foglaltak és a valóság összehason-
lításának tapasztalatai húzzák fel szemöldökömet, 
vonnak ráncot homlokomra. Útjainkon közlekedve 
élem meg a valóságtól kézzelfogható, elrugaszkodott 
eltéréseket, miközben magam elsőbbségét érezve 
nyugodtan húzok autómmal a belső sávban. Egyszer 
csak bepördül elém az a kis „segédmotor kerékpár”, 
amely a KRESZ szerint 45 km/óra sebességnél 
többel haladni nem képes (?). A magam diktálta 50-
et szemvillanás alatt leturbózza, kígyózik az összetor-
lódott gépkocsik között szlalomozva, felnyújtott bal 

kezének középső ujját magasra tartva már el is tűnt 
a szemünk elől. Máskor, magamagát nagymotornak 
érezve állnak be eléd tartósan külterületen az út 
közepére, tartva a 90-et (!), újra hülyének nézve a 
tátott szájú, vagy éppen csúnyán káromkodó autó-
sokat, akik ugye megint csak azt hiszik, a segédmo-
tor 45 km/órát ugye nem…? S ugyanúgy az a bizo-
nyos kinyújtott középső ujj… Bár többségük fel van 
szerelve indexlámpával, de az olyan kicsi, halovány, 
hogy irányváltoztatási szándékát csak tartós odafi-
gyeléssel tudnád észlelni, vagy még úgy sem, ki-be 
mozog a sávok között, de még véletlenül sem tartja 
be a rá vonatkozó előírást: 
„54. § (1) (…) a kerékpárúton, a kerékpársá-

von vagy erre utaló jelzés (…) esetében az autóbusz 
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a 
kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az 
út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – szoro-
san az úttest jobb szélén kell közlekedni. 

8) Az (1)-ben (…) foglalt rendelkezéseket a 
segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni 
kell.” 
Csak hab a tortán a KRESZ további előírásá-

nak folyamatos figyelmen kívül hagyása az alábbi-
ak tekintetében: 
a) „lakott területen a kerékpársávon segédmoto-

ros kerékpárral közlekedni”, valamint 

Nyelvtávolból…Nyelvtávolból…Nyelvtávolból…Nyelvtávolból…    
Hallójárataimat sértő, visszataszító, csúnya, 

éktelen, pocsék vitának voltam minap szem- és 
fültanúja. Nem mintha olykor, egy „kásás kofa, 
brinzás kofa” ajkáról gurultak volna ki ilyen gör-
dülékenyen eme perlekedő szitkok, trágár szavak; 
nagykislányok viaskodtak egymással a buszmegál-
lóban, ebben a hivatalosan ki nem hirdetett ver-
senyben. A trófeát a „jobbik” vitte” el. Döbbenet 
lett úrrá rajtam. 
Eme sajátos „diadalról” a következőket olvas-

tam, melyben igazán győzedelmesnek mondhat-
juk magunkat, s méltónak arra az elismerésre, 
hogy a káromkodás művészete az egyik magyar 
„specialitások” közé tartozik. 
„Úgy összeválogatni minden rútat és rosszat, 

ami a nyelvben és fogalomban létezik, azt egy 
fenyegető, megbántó kacskaringós mondattá 
összefűzni: Istent, szenteket, ördögöt, apát, anyát, 
lelket, Krisztust, Ponthius Pilátust összekeverni: 
ehhez csak mi értünk igazán.” (Jókai Mór) 
S ellensúlyozva ezt a negatív dicsőséget a 

magyar nyelv egyedülálló kifejező formáira gon-
dolok – az alanyi és tár-
gyas ragozás, a hangrendi 
illeszkedés és az ikes igék, 
amelyet a külföldi olyan 
nehezen tanul meg –, s 
szépségére. Szüleim egy-
más között is tisztelettel-
jes beszédére. Nagy ma-
gyar tollforgatóink lelket 
gyönyörködtető írásaira. 
S fülembe csengenek 

Petőfi Sándor költőnk 
szavai: 
„Mit mondok majd 

először is 
Kedvest, szépet ne-

ki?” 
 
 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Álmodtam egy világot magamnakÁlmodtam egy világot magamnakÁlmodtam egy világot magamnakÁlmodtam egy világot magamnak    
Ezzel az EDDA dalszöveg részlettel kezdtük a 

beszélgetést Sári Évával és Sári Attilával a nevüket 
viselő birtokon. 
A tanyaház társalgójában, ami igen hangulatos, a 

falakon népművészeti tárgyak, hangszerek, cserép-
edények meg minden, ami egy ilyen jellegű beszélge-
tés helyszínénél ámulatba ejti a kíváncsiskodót. 
1994-ben elhatározták, hogy elhagyják a várost. 
Kiskundorozsma határában találtak egy földrészt, 
ahol még áram is volt, a húsüzemmel szemben. 
Három év alatt felépítették ezt a pompás tanyaházat. 
Esténként kiültek a ház elé, nézték a csillagokat és 
álmodoztak, gondolatokat cseréltek egymással az 
életről, emberekről. Egyvalamiben hittek mindket-
ten. Abban, hogy az életük célja a boldogság, min-
den nehézségen, butaságon és pénztelenségen túl. A 
végén mindig ezt akarja mindenki. Hittek abban, 
hogy az élet értelme valami végtelen hedonizmus, az 
öröm, és mindennap felsüt nekik a nap. 2000-ben 
vettek egy lovat, mert mit ér a tanyasi élet ló nélkül, 
hisz nem csak a kutya, a ló is az ember legjobb barát-
ja. Meg különben is lovasnemzet vagyunk. Szabad-
idejükben sakkoztak, és rádöbbentek, hogy egy 
játékos birtokában két ló van, vettek még egy lovat, 
lassanként többet. Éva elvégezte a lovasoktató tanfo-
lyamot. Attila megszerezte a tanyasi-falusi turizmusra 
az engedélyt a területükre. Be akarták lélegezni a föld 
minden levegőjét. Fákat ültettek, és esténként azono-
sultak a fák sóhajával: „vagyok, elmúlok, voltam és 
leszek”. 2004-ben nyári szünidőben napközis 
lovastábort nyitottak. A szülők reggel 8-kor leadják a 
gyermekeiket, délután 4 órakor hazaviszik őket. Erre 
a napra Attiláék vállalják a gyermek felügyeletét, 
étkeztetését. Napközben lovagolni tanítják őket, 
kocsikáznak és a tanyán levő sokszínű növényzet és 
állatvilág megismerése is szerepet kap. Álmaik között 
szerepel a tanyasi-falusi turizmus. Telefonon vagy 
személyesen egyeztethetnek akár osztálytalálkozóra, 
évfordulóra, munkamegbeszélésekre stb. Jó időben 
akár a szabadban, jó levegőn, csendes, nyugodt kör-
nyezetben is lehet hivatalos és baráti összejöveteleket 
szervezni, zenével is, hisz itt nem zavarják a szomszé-

dokat. Télen böllértalálkozót szeretnének szervezni 
megfelelő jelentkező alapján. Politikai rendezvénye-
ket nem vállalnak. A találkozókra lehet hozni alap-
anyagot az ételekhez, bográcsban főzéshez, sültekhez. 
Kemencében lehet sütni kalácsot, stb. 
A múlt hónapban megjelent cikkből sajnála-

tos módon kimaradtak azok, akik nagyban segí-
tettek abban, hogy a rendezvény minden vendég 
igényét kielégítsék. 
Köszönet a Multiszolgáltató Kft-nek, Röfi 

Ker-nek, GLS Futárszolgálatnak, Frányó Péter 
kürtöskalács-készítőnek, Császár Tibor kemencés-
nek, Bartáné Papp Andreának, Nádor György és 
társa íjászbemutatójának, Deák Györgynek és 
barátainak, a tűzoltóságnak a padokért, Boszágh 
Attila és Volford Róbert kutyakiképzőknek, Keller 
Györgynek a tűzijátékért, Aranyi László kocsihúzó 
erőembernek, és sok jóindulatú, intelligens do-
rozsmai és környékbeli embernek, akik vigyáztak a 
rendre, a dísznövényzetre, és az állatokra. Legkö-
zelebb is szívesen látjuk őket! 

MILITÁR MIKLÓS 

b) „segédmotoros kerékpáron utast szállítani… 
nem szabad.” 
Mi okozza, hogy államilag, hatóságilag eltűrt 

az úgynevezett „segédmotorok”, vagy kismotorok 
ilyen teljesítménnyel való felszerelése, árusítása, az 
ellenőrzés teljes hiánya? Mért nem követi KRESZ 
módosítás a kor technikai fejlettsége diktálta álla-
potokat? Miért engedhető meg, hogy ezek a kis-
motorok a nyergükben utazó, életveszélyesen 
vagánykodó fiatalokkal 90-100 km/órát is elérő, 
néha még ezt is meghaladó sebességgel száguldoz-
zanak? Irritálva, fékezésre kényszerítve a szabályo-
san közlekedőket, megfélemlítve a járdán lévő 
gyalogosokat, kisgyermekeket, idős embereket, 
önmaguknak is folytonosan halálos balesetveszélyt 
teremtve. Természetesen tisztelet a szabályosan, 
ezekkel a motorokkal rendeltetésszerűen közleke-
dőknek. 
Néhány ismerősöm megkérdezte, tudom-e, 

melyik az a vízszintes állásban, az úttest szélén 
mellmagasságban elhelyezett „KRESZ-tábla”, 
amely megakadályozza a motorkerékpárosok 
gyorshajtását és azonnali megállást ír elő? Válasz: a 
szívlapát. És a dorozsmai kerékbilincs? A küllők 
közé döfött seprűnyél. 
Vélem, nem ez a megoldás… 

TÓTH GYÖRGY 
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Házassági évfordulókHázassági évfordulókHázassági évfordulókHázassági évfordulók    

„Nekünk találkozni kellett” 
 
Farkas Sándornak és feleségének, Marikának házas-
ságkötésük 40. évfordulója alkalmából sok örömet, 
boldogságot és a továbbiakban nagyon jó egészséget 
kívánnak gyermekei és unokái. 

50 év 
 
Bihari István és Bihari Erzsébet 1957. október 19-én 
fogadott örök hűséget egymásnak a dorozsmai temp-
lomban. Ekkor István 24, Erzsike 27 éves volt. Gratu-
lálunk! 

TÁRLATVEZETİ 

„Őszi széljárások, őszi színjátékok”„Őszi széljárások, őszi színjátékok”„Őszi széljárások, őszi színjátékok”„Őszi széljárások, őszi színjátékok”    

Sánta László képzőművész grafikáiból és 
olajfestményeiből nyílt kiállítás 2007. október 5-
én a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. 

 
Szuromi Pál képzőművész szakértő szavakkal 

vezette be a tárlatot. Szavai a fentiek voltak. 
A termet az impresszionista, őszi-téli színská-

lát felvonultató olajfestmények uralják: „Párizsba 
beszökött az ősz”. Adyt idézve nézelődöm… de 
néhány huncut, pajzán napsugár még elolvad a 
„kosztümös” sétáló-nézelődő, múlt század eleji 
polgárság lába előtt. 
A terem másik felében ugyancsak Sánta Lász-

ló képei, grafikái láthatók: épületek, utcák, temp-
lomok… Engem lenyűgözött az a pár vonalas 
technika, amely teret enged a látogató fantáziájá-

nak, mégis komplett képeket, kompozíciókat 
ábrázol. 
Jellemző a képek hatására az a pillanatnyi 

megdöbbenés, melyben egy nézelődő fiatalember 
úgy adott hangot tetszésének egy grafika előtt: 
„Csúcs ez a kép!” S az még sokáig a csodálat rab-
ságában tartotta. Ez a kép egy szerb templomot 
ábrázol kissé romosan, rengeteg hangulatos rep-
kénnyel. 
Érdemes ellátogatni, Sánta László képeit 

csodálni a dorozsmai művelődési házba. Az érdek-
lődők és a visszajárók ezt 2007. október 28-ig még 
megtehetik a ház nyitva tartási idejében. 
Szeretettel várunk mindenkit erre a megkapó 

tárlatra. 
 

OLAJOS ÁGNES 

SzüretelünkSzüretelünkSzüretelünkSzüretelünk    
Sajnos a szüret ma már nem számít olyan 

nagy családi eseménynek, mint a rendszerváltás 
előtt. Sok hagyomány azonban ma is él, s ezekhez, 
mint például a szüret kezdetének időpontjához 
büszkén ragaszkodtak az emberek. Az alföldön 
hagyományosan Mihály napja (szeptember 29.) 
volt a szüret kezdetének időpontja. Dunántúlon 
Terézia napjának (október 15.) volt a szüret kez-
dete. Igazi sátoros ünnep volt. Kihagyhatatlan 
esemény volt a társadalmi élet fontos problémái-
nak megtárgyalása, a rokonság, ha új tagokkal 
bővült, azoknak megismerése. Hagyományosan 
zajkeltéssel indult a szüret, riogatással, durrogta-
tással ötvözve. A lányok, asszonyok voltak a sze-
dők. Késsel, ollóval és kacorral 
szedték vödörbe, puttonyba, 
kosárba, sajtárba. Természetes 
volt munka közben az énekszó 
és a viccelés, zsikálás. A nap 
végén szüreti koszorút vittek a 
vállukon, amely szőlőfürttel, 
búzával és szalagokkal díszített 
koszorú volt. Sok helyen még 
ma is szüreti felvonulásokat 
szerveznek. Ilyen szokott lenni 
évek óta a Bölcs utcai szüreti 
felvonulás, amit Hajni óvó néni 
és az óvoda dolgozói szervez-
nek. A Bölcs utcai óvodából indulva szülők, bará-
tok, gyerekek énekelve adják tudtára az emberek-
nek a szüret kezdetét. Népi viseletbe öltözve 
lovasszekérrel járják az utcákat, útközben sokan 
csatlakoznak hozzájuk, majd az óvoda udvarán 
vidám mulatsággal zárul a felvonulás, Balázsfi 
Lajos zene- és hangulatszervező irányításával. A 
dunántúli szüreteknél a régi idők szereplőit bírót, 
csőszlegényt, csőszleányokat ma beöltözött embe-
rek jelenítik meg. A szüreti felvonuláson hordóra 
ültetnek egy piros ruhás férfibábut, ez a baksus. 
Eredete valószínűleg Bacchusra, a rómaiak boris-
tenére vezethető vissza. A szüreti fogások elkészíté-
sére a gazdasszony különös gondossággal ügyelt. 
Este a szüretből hazatérőket megterített asztal 
várta. Fő étek a birka vagy marhahúsból készült 
bográcsos és a kalács volt. Néhol a töltött káposzta 
is meglelhető volt csöregefánkkal, majd átvette a 
szerepet Dionüszosz, a bor és a mámor istene. 
Másnap elkezdődik a borkészítés folyamata. 
Sajnos az unióba lépés óta a magyar bornak 

nem jó a marketingje. Talán ezek lennének az 
egyedüli okok, amiért elfeledi vagy nem ismeri 

kellőképpen a világ a magyar borokat. Míg más 
országok már rég megalapították a megfelelő 
szervezeteket és támogatásokat hoztak létre, addig 
Magyarországon csak beszélnek róla. Pedig a 
megfelelő háttér adott: kitűnő természeti adottsá-
gok, évezredes történelem és több évszázados 
hagyományok. Ilyet sok bortermelő ország nem 
mondhat magáénak, viszont ők kitalálnak egy 
„sztorit” azaz marketinggel élnek. Mert az, hogy a 
jó bornak nem kell cégér, ma már nem igaz. Egy 
sikeres jó bor egyharmad részben a talaj, a termé-
szet, a szőlő, hagyomány, szakértelem és tudás, 
kétharmad részben pedig a marketing keveréke 
kell, hogy legyen. 

A franciák 60 millió hektoli-
tert termelnek, és 3 milliót sze-
retnének exportálni, a magyarok 
3 milliót termelnek, és ebből 
szeretnének exportálni. A nem-
zetközi borszakemberek kérde-
zik, hogyhogy nem tudják a 
magyarok ezt meginni, hiszen 1 
főre eső borfogyasztásunk 30 
liter éves szinten. Ők még nem 
tudják, hogy nem minden bor 
készül szőlőből. Remélhetőleg a 
Bormarketing KHT, ami 2 éve 
jött létre, sikeresen el tudja indí-

tani az ország bormarketingjét nemzetközi szinten 
is. Az új szabályozás szerint a bortermelő 8 Ft/liter 
adóból 5 Ft/litert szán marketingre és a maradék 3 
Ft/liter pedig a borellenőrzést szolgálja. 
Kiskundorozsmán is élnek kiváló borászok, 

akik szívesen adakoznak különböző rendezvénye-
ken. Annyit megérdemelnének, hogy egy kis tár-
sadalmi összefogással szüreti bálat rendezzünk 
évente, ahol az ő boraikat bemutathatnánk, be-
vonva őket a szervezésbe és a lebonyolításba. Visz-
szanézve a mi kis Dorozsmánk évi rendezvényeit, 
az év elején van a Szélmalom Vendéglőben a 
„Középkori vacsora estek”, amire mindig túlje-
lentkezés van, utána rockkoncert Újvári Laci 
emlékére, a Dorozsmai napok, a Sári tanya nyár-
búcsúztató családi rendezvénye, a Bölcs utcai 
óvoda szüreti mulatsága, és majdnem elfelejtet-
tem, a művelődési ház kéthetente megrendezi az 
olcsó áruk vásárát. Ez is kell, de a művelődési 
házban ne legyen zenés rendezvény. Én egy ha-
gyományteremtő szüreti bálat el tudok képzelni, 
persze a bortermelők szervezésében. 

MILITÁR MIKLÓS 
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FIFA 08FIFA 08FIFA 08FIFA 08––––Adidas kupaAdidas kupaAdidas kupaAdidas kupa    

A FIFA által rendezett 4x4 focikupa. Az or-
szágos focibajnokságon 11-18 éves korosztályt 
várták a pályára. Az aktív kikapcsolódás, sport és a 
fejlett technológia ötvözése az elmúlt két évben is 
elnyerte a fiatalok tetszését. Kellemes élményekkel 
és értékes ajándékokkal, nyereményekkel gazda-
gon térhettek haza a nevező csapatok. 
A verseny két részből áll: a játékosok 8 perces 

focimeccset játszanak a focipályán, majd 8 perces 
videojáték következik. Nevezési díj nincs. Minden 
résztvevő kap ajándék Adidas pólót. 
A selejtezőben minden korcsoportból a leg-

jobb 3 csapat jut a döntőbe Budapestre. 
Nagy örömmel tudósíthatok arról, hogy 

Kiskundorozsmán újra öröm focimeccsre járni és 
szurkolni. A megyei I. osztályban szereplő Ottlik 
legénység kiválóan szerepel. Biztató a jövő szem-
pontjából az utánpótlás szereplése. Az 1991-92-es 

korosztályban Kormányos Csaba, Sepp Róbert, 
Sepp Ádám, Tóth András másodikok lettek cso-

Minden idők legjobb szegedi lövője: Ottlik HajnalkaMinden idők legjobb szegedi lövője: Ottlik HajnalkaMinden idők legjobb szegedi lövője: Ottlik HajnalkaMinden idők legjobb szegedi lövője: Ottlik Hajnalka    
– Nevedhez hűen már hajnalban elhatároztad, 

lőni fogsz? 
– Amikor hetedikes voltam, bejött az osztály-

ba Kondász tanár úr, és megkérdezte, ki szeretne 
lövész lenni. Természetesen én nem jelentkeztem. 
Délutánonként a napköziben nagyon unalmasan 
teltek az órák, nem tudtam mit kezdeni magam-
mal. Az egyik osztálytársnőm, aki már járt lőgya-
korlatokra, hívott, próbáljam meg én is. Na jó, 
gondoltam, megpróbálom. Elkezdtem a gyakorla-
tokat a tanár úr irányításával, és rövid idő alatt 
meglőttem azt a szintet, ami alapján mehetek az 
országos döntőre. Ez annyira feldobott, hogy el is 
felejtettem az unalmas délutánokat. A Jerney 
Iskola udvarán Kondász tanár úr összeácsolt egy 
lőtáblát, és igen nomád körülmények között el-
kezdtük a felkészülést az országos versenyre. Köz-
ben Kondász tanár urat elhívták a Szegedi Lövész-
klubhoz oktatni, és ő vitt magával bennünket, 
ahol jó körülmények között készülhettünk és 
versenyezhettünk. 
– Versenyekre mikor mentél? 
– A következő év márciusában hárman képvi-

seltük a Szegedi Lövészklubot, mindhárman a 
Jerneiből. Másodikok lettünk. A következetes 
munkának egy év múlva lett meg az eredménye, 
országos bajnokok lettünk. Ekkora sikert szegedi 
lövők még soha nem szereztek ebben a sportág-
ban. 
– Tehát az életedet kitöltötte a lövészet és tanulás? 
– Válaszút elé állítottak a lövészetnél, ugyanis 

kézilabdáztam a suliban, és a Tornádó csapatában. 
A légpuskát és a kisöblű sportpuskát választottam. 
Jól döntöttem, mert a barcelonai olimpia utáni 
világbajnokságra már engem vittek ki a válogató 
utáni eredményeim alapján. Ifiként, junior kor-
osztályban indítottak, és ott 391-es köreredményt 
értem el. Hetedik lettem úgy, hogy ezt az alapsza-
kaszban értem el. Máig nem tudom, hogy miért 
nem rendeztek döntőt a legjobb nyolcnak, ahogy 
ezt tették eddig minden VB-n. A döntőre mindig 
megváltozik a hangulat, a kéz, meg minden, és 
ezek után más eredmény szokott születni, mint az 
alapnál. Én annyira jól éreztem magam, hogy 
biztos kiváló eredményt lőttem volna. 
– No azért ez sem rossz! Állami elismerést kaptál-e? 
– Egy oklevelet Deutsch Tamástól, gratulált. 

Később Gerewich ösztöndíjat egy rövid ideig. 
– Ennyi? 
– Lassan kezdett lankadni a kedvem, fogyott a 

motiváció. 

– A golyó is elfogyott? 
– Nem. Volt még egy említésre méltó ered-

ményem. A főiskolai világbajnokságon második 
lettem. Az illetékesek, a főiskola vezetése elfelejtett 
gratulálni, pedig a főiskolának szereztem a dicső-
séget. Az olimpiai reménységek tornáján szintén 
második lettem. Lassan kezdtem eltávolodni a 
lőpálya környékéről. Észre kellett vennem, hogy a 
lövészet nem egy elismert, és finanszírozott sport-
ág. Bejelentettem visszavonulásomat. 

– Puskát, meg mindent le kellett adnod? 
– Igen, és közölték velem, hogy költözzek ki 

azonnal a sportgarzonból. 
– És vettél egy lakást? 
– Ha-ha-ha, miből, hisz az oklevéllel pénzt 

nem kaptam. Jelenleg albérletben lakom az élet-
társammal, megvolt az eljegyzés és… (csönd) Van 
még kérdés? 
– Kik segítettek abban, hogy idáig eljussál, hol 

dolgozol? 
– Én 18 éves korom óta önálló életet élek. 

Előtte nevelőotthonban nőttem fel, mivel szüleim 

elfeledkeztek rólam. Nevelőszülőkhöz kerültem, 
akik most ünneplik 60. házassági évfordulójukat. 
Nekik nagyon sokat köszönhetek. Kívánom, hogy 
a te gyermekednek boldogabb legyen az élete, és 
szerető szülei legyetek. 
– Ez a gondolat szép befejezése lehetne a beszél-

getésnek, de még nem beszéltél a munkádról! 
– A szegedi Mozgássérültek Alternatív Egye-

sületénél dolgozom. Itt kapok lehetőséget, hogy 
fejlődjek. Részt veszek különböző konferenciákon. 

A gyerekeket felkészítem bocsa mérkőzésekre, sőt 
vezetek meccseket. 
– Olvasva a sporttudósításokat, a bocsát és az 

ülősportokat az állam anyagilag is elég jól támogatja. 
– Valószínű, mert mindig van anyagi és erköl-

csi fedezet ezekre a sportágakra. 
– Én úgy köszönök el tőled, hogy bízom benne, 

legközelebb az újságban azt olvasom majd, hogy 
sikeres bocsa edző lettél. Ja és persze az anyakönyvi 
híreknél is mielőbb szeretnénk olvasni a neveteket. 
Sok boldogságot! 

MILITÁR MIKLÓS 

porton belül, és sajnos nem jutottak az országos 
döntőbe, de ajándékba kaptak fekete Adidas pó-
lót. Gratulálunk! Az 1989-90-es korosztályban 
indult a Farkas Ádám, Molnár Ferenc, Bata Vik-
tor, Takács András és Nordine Cherouati összeté-
telű csapat bejutott az országos döntőbe, ahol 

helyezést nem, de elismerést kaptak a 
rendezőktől. Reméljük, itt a települé-
sünkön még sok örömet fognak 
szerezni játékukkal a sportszerető 
kiskundorozsmai embereknek. Ehhez 
kívánunk jó egészséget, és találják 
meg a sportban és magánéletben 
mindazt, amire ezeknek a tehetségek-
nek szükségük van. Mi szurkolással 
segíthetjük őket. A fiúkat Kormányos 
János edző készítette fel a mérkőzé-
sekre, kiválóan! A versenyre az Orczy 
István Általános Iskola nevezte a 
csapatokat. 
Hajrá Dorozsma! 

MILITÁR MIKLÓS 
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� OLVASÓI LEVELEK 

A buszközlekedésrőlA buszközlekedésrőlA buszközlekedésrőlA buszközlekedésről    
Tisztelt Szerkesztőség! 
  
Elindult a buszközlekedés az új útvonalon 

című cikkükhöz szeretnék hozzászólni. 
Megértem azoknak az örömét, akiknek meg-

könnyítette a közlekedését a változás. 
Azonban nem nevezném sikeres megvalósítás-

nak az új körjáratot, mivel a problémát nem meg-
szüntették, hanem áthelyezték. Akik az ABC-nél 
vagy a Vadliba Vendéglőnél szálltak fel a Szegedre 
tartó buszra, most csak hosszú sétával vagy más 
buszjárat választásával tudnak eljutni a kívánt 
helyre, vagy korán érintkezve, vagy elkésve. 
Nem lehet kiszámolni, kifele mikor tud fel-

szállni az utas a buszra. Ha mégis eléri a  35/36-os 
buszt, amely a végállomásra tart, akkor 15 percet 
várhat, míg továbbindul. 
Az új útvonal megtapasztalása után, ha valaki 

véleményét megpróbálta továbbítani az illetéke-
sekhez, reagálásként annyit kapott, hogy nem 
tudnak mindenki kedvére tenni, lehet biciklivel 
járni. Ez egy fiatal számára megoldható, egy idő-
sebb személynek vagy egy kisgyerekes családnak 
komoly problémát okoz. 
Köszönöm, hogy elmondhattam véleményem. 

Érzésem szerint változásra nem számíthatok. 
Üdvözlettel: 

LÓDRI ÉVA 

Tisztelt Szerkesztőség! 
 
2007. szeptember 21-én a késő esti órákban 

három fiatal zavarta a rendet  a  dorozsmai Dobos 
utcában. A buszmegállóban elhelyezett szemetese-
ket felgyújtották és trágár szavakat ordibáltak, 
majd üvegeket törtek szét.  
Ezúton szeretném felhívni minden szülő 

figyelmét, hogy jobban figyeljenek gyermekeikre. 
Tisztelettel: 

Egy dorozsmai lakos 

Balesetmentes közlekedést!Balesetmentes közlekedést!Balesetmentes közlekedést!Balesetmentes közlekedést!    
Az elmúlt időszakban több olyan sérüléses 

közúti közlekedési baleset történt a kapitányság 
illetékességi területén melynek részese illetve oko-
zója kerékpáros volt. Erre figyelemmel tehát egy-
aránt kérjük a tisztelt kerékpárosokat és gépjármű-
vezetőket, hogy fokozottan tartsák be a KRESZ 
szabályait, kellő körültekintéssel és ugyancsak 
kellő toleranciával vegyenek részt a közúti forga-
lomban. Különös figyelmet fordítsanak azon 
területekre, ahol a gépjárművekkel keresztezik a 
kerékpáros és gyalogos forgalmat, tehát jellemzően 
a kijelölt gyalogátkelőhelyekre, kerékpársávokra és 
kerékpár utakra. A számos KRESZ szabály alkal-
mazása mellett különösen fontosak az elsőbbségi, 
kanyarodási, irányváltoztatási, világítási szabályok, 
valamint a legtöbb balesetet előidéző körülmény a 
sebességhatárok betartása. 
Felhívjuk továbbá a kerékpárosok figyelmét 

arra, hogy a kerékpárt éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között a külön jogszabályban megha-
tározott lámpákkal kell kivilágítani, és a kerék-
párt hajtó személynek – lakott területen kívül – 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 
Egyre gyakrabban találkozhatnak lakott terü-

leten belüli közútjainkon olyan kevésbé forgalmas 
kereszteződésekkel, amelyekben a jobbkéz-szabály 
az irányadó. Sajnos nap mint nap ezen szabály 
alkalmazása is közlekedési konfliktusokhoz vezet, 

sőt adott esetben anyagi káros esetleg személyi 
sérüléssel járó baleset is történik ezekben az útke-
reszteződésekben. A KRESZ e tekintetben azon-
ban egyértelműen fogalmaz, miszerint az útke-
reszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni a 
jobbról érkező minden jármű részére. Kérjük, 
hogy az említett útszakaszokon erre legyenek 
fokozott figyelemmel. 
Valamennyiünk számára nyilvánvaló hogy 

ősszel és télen jelentősen megváltoznak a közleke-
dési körülmények. Kérjük Önöket, ne feledkezze-
nek meg erről, lassan időszerű lesz elkezdeni a 
járművek felkészítését a hidegebb évszakok sajátos 
közlekedési feltételeire. Néhány héten belül ter-
mészetesen egy hasonló újságcikkben tájékoztatni 
fogjuk a közlekedőket, hogy milyen konkrétumo-
kat javasolunk a biztonságosabb őszi-téli közleke-
dés érdekében. 
Addig is a felkészülés jegyében kérjük, hogy 

ellenőriztessék a gépjárművükben például a fagy-
álló folyadékot, feltétlen szükséges – amennyiben 
eddig még nincs – téli gumiabroncsok beszerzése, 
és a saját járművük műszaki állapotának ismereté-
ben amennyiben úgy gondolják, és Önök is fon-
tosnak tartják, ellenőriztessék a világító berende-
zéseket, valamint a fékrendszert. 
 

SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”Dorozsmai „Csörög”    
Az új buszvonallal kapcsolatban számos pa-

nasz és olvasói levél érkezett Szerkesztőségünkbe. 
A legtöbben azt panaszolják, hogy a Széchenyi 
István utca végén lévő végállomáson (ahol a busz 
áttáblázódik), néhány buszvezető leszállítja az 
utasokat, kitéve az időjárás viszontagságainak. 
 
Dorozsmán november 7-ig ebzárlat van. 

Ennek ellenére tapasztalható, hogy kutyák szaba-
don kószálnak az utcán. Harci kutyának kinéző 
ebeket szájkosár, olykor póráz nélkül sétáltatnak. 
Pedig a hírekből ismét értesülhettünk egy rettene-
tes balesetről, amely során egy kisgyereket harci 
kutyák téptek szét, a szülők gondatlansága miatt. 
 
Az utóbbi időben fiatalkorúak közkedvelt 

időtöltési helye a templomdomb és környéke. Ez 
ellen nem lenne semmi kifogásunk, ha esetenként 
nem hagynának hátra szemetet maguk után. Elő-
fordult olyan eset is, hogy ittas fiatalok hangos-
kodtak a környéken. Nem győzzük arra kérni a 
szülőket, hogy neveljék meg gyermekeiket, és 
oktassák ki őket az illendő magatartással és a 
templomok közelében illő viselkedéssel kapcsolat-
ban. 
 
Felhívjuk a KRESZ-táblákat rongálók figyel-

mét, hogy tevékenységük súlyos balesetekhez is 
vezethet. 

80 éves a Zsombói templom80 éves a Zsombói templom80 éves a Zsombói templom80 éves a Zsombói templom    
Amióta Zsombó papi szolgálatát is Kiskun-

dorozsmáról látják el, még közelebb érezhetjük 
magunkhoz zsombói testvéreinket, és együtt örül-
hetünk, ünnepelhetünk velük. 

2007. október 20-21-én templomuk építésének 
80. évfordulóját ünnepelték. Különös egybeesés, 
hogy a felújítási munkálatok is ekkor értek véget, 
hiszen a külső díszkivilágítást (amely a mi templo-
munknál is megtalálható) a napokban adták át. 
Szombaton ünnepi koncertet adtak a temp-

lomban, vasárnap az ünnepi nagymisét Kondé 
Lajos, a Szegedi Dóm esperes-plébánosa mondta. 
Prédikációjában felhívta a figyelmet arra is, hogy 
egy templom elsősorban nem a kövekből, hanem 
a közösségből áll. A misén közreműködött a 
kiskundorozsmai Hozsanna kórus Pócsai György 

vezetésével, valamint Mártáné Géczy Klotild. A 
mise végén felköszöntötték Zsombó nyolcvan-
éveseit is, majd a közösségi teremben agapéra 
vártak mindenkit. Aki nem fért be, annak a 
templom elé vittek a süteményekből. Az ünnepi 
alkalomra képeslap is készült, amiből mindenki 
kapott a kijáratnál. Délután a jubiláns házaspár-
okért adtak hálát. 
Igazán példaértékű közösségi összefogást 

láthattunk, ahogy Kondé Lajos is mondta a mise 
végén, szívesen elhozna ide más plébániákról 
közösségeket, hogy tanuljanak a zsombóiaktól. 
 

ZSÓFIA 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
Köszönjük Fábián József önkormányzati 

képviselőnek az óvodásaink nevében a szép, új 
udvari játékot! 
 

SZÉKSÓSI ÓVODA FELNŐTT KÖZÖSSÉGE 
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Kovács Gumi-, Futómő– és Gyorsszerviz 
 
Gumiabroncs – Olajcsere 
   – forgalmazás – Szíjak, szőrık, vezérmő-szíj-  
   – szerelés    csere 
   – javítás – Fékjavítás 
 
Futómő – Gömbfejek, lengéscsillapítók, 
   – javítás    rugók cseréje. 
   – állítás – Acél és alufelni forgalmazás, 
                            javítás. 
Fék, lengéscsillapító mérés 
Mőszaki vizsgára felkészítés – Szélvédıjavítás. 
 
Szeged Tel.: 543-035 
Dorozsmai út 74.          543-036 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 
                          Szo.: 8.00-12.30 E-mail: kovacsgumi@vnet.hu 

1% – Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik adójuk 1%-át a Polgárőrség javára ajánlották fel. 
A 86 510 forintot működési költségekre fordítjuk. 

POLGÁRŐRSÉG 
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F ig ye l em !  
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! 

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. 

Személyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadó----pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, 
adótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámla----egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, 

ıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEH----nél nél nél nél 
ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán a    

Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája 
mellett.mellett.mellett.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 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

Gyuris Mariann 
BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. 

(Dorozsmán a Takarékkal szemben) 
 

Alkalmi csokrok, fali és asztali díszek, 
cserepes virágok. Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, Halottak napjára koszorúk, 

sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! sírcsokrok. Elırendelést felveszünk! 
Dorozsmán ingyenes kiszállítással! 

Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 
Eszékiné Gyöngyi 

Dr. Farkas Attila állatorvos rendelése 
átmenetileg a Jerney u. 6. sz. alá (ügyvédi 

iroda) költözött. 
A rendelı szolgáltatásai változatlanok. 

Mobil: 30 972-3016 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

MERLIN CIPÖBOLT 

NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!NYÍLT DOROZSMÁN!    

Dorozsmán a Panoráma Üzletházban. 

WOMA KFT. 
 

Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 
Konténeres törmelék, szemét, 
föld, vályog szállítása. 
Tel.. 06 20/337-9102 HUMOR 

 

Az idős házaspár 60. házassági évfordulóját 
ünnepli, és a hosszú, boldog házasság titkáról 
kérdezik őket. 
– A jó memória – mondja a férj. – Nem sza-

bad megfeledkezni például a feleségünk születés-
napjáról. Én mindig felköszöntöm hogyishívjákot 
a születésnapján. 

* 
Az ember az éjszaka közepén részegen támo-

lyog haza. A felesége sodrófával várja az ajtóban. 
Megszólal a férfi: 
- Jaj, édesem! Te még éjfélkor is sütsz? 
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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 Rasputin vodka................1590,- 
1 l Bols vodka ......................3199,- 
0,5 Karpackie sör dobozos ........ 119,- 
0,5 Zubr alkoholmentes sör dobozos 
........................................ 109,- 
1,5 l San Benedetto víz............ 109,- 

0,05 minıségi szeszek nagy 
választékban! 

 

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

Negyvennyolcas u. 94. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

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 

Homlokzati Hıszigetelı 
Rendszer 

 

- 4 cm vtg szigetelő lemezzel 
(nem visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 

- Műgyantás, vödrös 
vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 

2007. október 20-tól 
a készlet erejéig! 

 

Tel: 06 30/547-6854 

Tel/Fax:06 62/310-946 

Szeged, Dorozsmai Nagybani 

piaccal szemben. 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

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 

ÚJRA MEGNYÍLT 

A HÚSBOLT 
A POSTÁVAL SZEMBEN! 

 

Nyitva tartás: K-P: 6.00-16.30 
Szo.: 6.00-12.00 

 

KÍNÁLATUNK: 
 

Sertés-, tıkehúsok, marha. 
Birka rendelésre. 

Füstölt áruk. 
 

Rendezvényekre rendelést felveszünk, 
igény szerint elkészítjük. 

Hideg étkezési utalványt elfogadunk. 
 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 70 326-8115, 
06 30 387-3729 

GÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉK----JAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁS    
Pontos, precíz, megbízható 

Gázkazánok, FÉG falikazánok, vízmelegítık, 
konnektorok javítása. 

Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461----594, 30/358594, 30/358594, 30/358594, 30/358----3082308230823082    

 

KRIZANTÉMKRIZANTÉMKRIZANTÉMKRIZANTÉM    
 
Mindenszentekre, 
többféle színben 
megrendelhetı a 
Széchenyi u. 45. sz. alatt. 
(Pékséggel szemben.) 

 

TelTelTelTel.: 06 70 332.: 06 70 332.: 06 70 332.: 06 70 332----8196819681968196    

Hirdessen újságunkban, és 
kérje „4-et fizet, 5-öt kap” 
akciónkat! 

06 20 470-6587 

Bejelentkezés: 

62/451-075 

Bırhámlasztás csokival.  

 
 
 

Pál Éva kozmetikus mester 



2007. október 27. 13. 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, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 
könnyőgép—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. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu; 
Skype: inkmate.uzlet 

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 

  

Mindennemő asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belsı lépcsık 

Ingyenes helyszíni felmérés 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 
Értesítjük Tisztelt 
Partnereinket, hogy 

Szeged, Móra u. 38. alatt 
megnyitjuk 

számítástechnikai üzletünket. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Új és használt bébi– és 
gyermekruhák nagy 
választékát kínáljuk. 

İszi és téli holmikat bizo-
mányba átveszünk. Ezúton 
kérjük, hogy a nyári ruhákat 
mihamarabb vigyék el. 

 

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 AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+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. 

RÓZSA MEAT Bt. 
İszi ajánlata 

    

Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.Kocsonyahúsok széles választéka.    
Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias Kolbászhúsok, tőkehúsok, füstölt házias 

készítmények.készítmények.készítmények.készítmények.    
ÚJDONSÁG! Mangalica és szürkeÚJDONSÁG! Mangalica és szürkeÚJDONSÁG! Mangalica és szürkeÚJDONSÁG! Mangalica és szürke----
marhából gyártott hagyományosmarhából gyártott hagyományosmarhából gyártott hagyományosmarhából gyártott hagyományos    
technológiával készült termékek,technológiával készült termékek,technológiával készült termékek,technológiával készült termékek,    
amelyek tartósítót és színezéket,amelyek tartósítót és színezéket,amelyek tartósítót és színezéket,amelyek tartósítót és színezéket,    
állagjavítót nem tartalmaznak.állagjavítót nem tartalmaznak.állagjavítót nem tartalmaznak.állagjavítót nem tartalmaznak.    

AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.AKCIÓ! Bőrös malac: 549 Ft/kg.    
Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.Előrendelést továbbra is felveszek.    

Tel.: 30 488-0254 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– 2008-as asztali, fali– és 
zsebnaptárak, határidı-

naplók. 
– Gyertyák, mécsesek. 

– Iskola– és irodaszerek. 
– Nyomtatványok. 

– Öntapadós tapéták. 
Fénymásolás, bélyegzıkészítés, 

gravírozás. 
Busz- és parkolójegy értékesítés. 

Déli apró, Délmagyarország kapható. 
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 

Tel: 62/460-306 
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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... 

H i rde t é s fe l vé t e l :  06  20  470 -6587 ;  06  20  530 -4514 .  

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Veres dokinál nincs vizitdíj! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

 
 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelı mellett) 

 

Jön a hideg, ne fázzon: paplannal 
takaróddzon! 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 

Brikett: 3950/mázsa, lengyel borsó: 3750/mázsa. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építı anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS 
ÉRTÉKBECSLİ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ  

 

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,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

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

TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!TORKOS SZERDA BÁNYAINÁL!    
 

Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5Szeptember 5----ttttıl l l l minden szerdán a nálunk 
készült termékekbıl (sütemény, pizza) 

20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt 20% kedvezményt adunk. 
A pizzériában rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk. Az ételválaszték 
megbeszélés szerint történik, a desszert a 

cukrászda ajándéka. 
Kínálatunkat alkoholos és 

alkoholmentes koktélokkal bıvítettük. 
Minden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sokMinden kedves vendégünket sok    

szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!    
BÁNYAI CUKRÁSZDA ÉS PIZZÉRIA 

Tel.: 62/461-023 

ZSUZSI DIVAT ŐSZI AJÁNLATA 
 
NŐKNEK: 

– Alkalmi kosztümök 
– Elegáns felsık (molett 
méretben is) 
– Szoknyák, csizmanadrágok, 
hosszúnadrágok 
 
FÉRFIAKNAK: 

– Pelle D’Oro ingek (37-tıl 52-ig) 
– Pamut és kötött pulóverek 
 
– Gyermekruházat 92-tıl 170-ig 
 
RÖVIDÁRUK: 

– Kötıfonalak, cipzárak, szalagok, gumik, 
cipıfőzık széles választékban kaphatókszéles választékban kaphatókszéles választékban kaphatókszéles választékban kaphatók. 
 
Nézzen be hozzánk – érdemes! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig. 
Tel.: 62/461-306. 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 


