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„Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának.”  (Kölcsey Ferenc: Himnusz, részlet.) 

Az ünnepi megemlékezésről 
A Petőfi Sándor Művelődési 

Ház ünnepi műsora az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére 2010. március 15-én, 
reggel 10 órakor kezdődött. A 
Himnusz meghallgatása illetve el-
éneklése és Hajdú Géza igazgató 
köszöntője után Galkó Bence szín-
művész verselt.  

Ünnepi beszédet dr. Kozma 
József országgyűlési képviselő mon-
dott. Ahogy a szónoklat elején ki-
hangsúlyozta, a polgári demokra-
tikus átalakulást akadályozó vi-

szonyok megszűntetéséhez veze-
tő út a független sajtó, a szólás- és 
sajtószabadság megteremtésén át 
vezetett. Ugyanis aki a sajtó felett 
gyakorol diktatúrát, az a nemzet 
felett is önkényt gyakorol. A jelen-
nel összevetve a forradalmi idő-
ket megemlítette, manapság sokan 
saját bajaikért csak másokat hibáz-
tatnak, pedig először önmagukba 
nézve kellene gondjaik okát és meg-
oldását keresniük, és nem mások-
kal ellenségeskedniük. 

A beszéd után a Jerney János 

Százéves az Orczy 

Galkó Bence szaval. (Tari Gellért felvételei) 

Általános Iskola tanulói tartottak 
a forradalom és szabadságharc hő-
seinek és áldozatainak emlékére 
előadást teltházas közönség előtt. 
Felkészítő tanáruk Dobó Imréné 
volt. A műsor Pécsi Dávid hegedű-
játékával folytatódott. 

A kopjafánál koszorút helyez-
tek el: Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Magyar Szocia-
lista Párt, a FIDESZ–Magyar Pol-
gári Párt, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom Szegedi Alapszer-
vezete, a Magyar Demokrata Fó-

rum, a Kereszténydemokrata Nép-
párt, a Kiskundorozsmai Egyház-
község, a Jerney János Általános 
Iskola, az Orczy István Általános 
Iskola, a Dorozsmai Női Kézilabda 
Egyesület, az Alkony Nyugdíjas 
Klub, a Vöröskereszt Kiskundo-
rozsmai Alapszervezete, a Székivi-
rág Népdalkör és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház képviseletében. 

Hajdú Géza köszönetet mon-
dott minden jelenlévőnek megtisz-
telő figyelmükért. A megemléke-
zés a Szózattal zárult. 

Fennállásának százéves jubile-
umát ünnepli 2010-ben az Orczy 
István Általános Iskola. Május 16-
án lesz épp száz éve, hogy felszen-
telték a dorozsmai iskolát, amely 

nevét Orczy István jászkun admi-
nisztrátorról kapta. Új cikksoroza-
tunkban mai és egykori „orczysok” 
vallanak az iskoláról. A sorozat el-
ső része 2. oldalunkon olvasható. 

A tanári kar a 2010. március 19-i ünnepi gálán a sportcsarnokban. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 →→→→  Tóth József 
Április 12-én 17 órakor a Bölcs utcai Család-
segítő Házban; április 26-án 17 órakor a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
Április 21-én 16 órakor az Önkormányzati Ki-
rendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Általá-
nos Iskolában. Mobil: 06 30/535–0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
  

06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
 

 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� A fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Kedd: 8.00–12.00 
Szerda:  12.00–19.00 
Csütörtök:  13.00–18.00 
Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Szombat, vasárnap: zárva. 

2010. áprilisi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. április 12., hétfő. 

Életszeletkék Május 16-án lesz 100 éve, 
hogy felszentelték a dorozsmai 
Új Iskolát, amely a későbbi „ke-
resztségben” Orczy István jász-
kun adminisztrátor nevét vette 
fel. Sajnos nagyon kevesen él-
nek már azok közül, akik az is-
kola régi történelmi életében 
részt vettek. Sorozatunkban azok 
életéről villantunk fel képeket, 
akik az iskola mindennapjai-
ban játszottak tevékeny szere-
pet. 

 
Az iskolaszolga 

 
Hej, Istenem, de régen is volt, 

amikor egy iskolában a mindenes 
feladatát iskolaszolga látta el! Ez 
volt a hivatalos elnevezés akkor-
tájt, a múlt századelőn, máshol 
pedellusként, majd jóval később 
hivatalsegédként tisztelték meg 
azt az embert, akinek munkája nél-
kül bizony, talán el sem lehetett 
volna képzelni a mindennapok fo-
lyását. Hát lássák: Dorozsmán még 
él ennek a hivatalnak egy képvise-
lője, aki, bár önmaga nem, de 
nagyapja, édesapja révén itt élte a 
„szolga” mindennapi életét. Gyuris 
Mihály bácsi nagyon idős már. A 
még mindig tettrekész, agilis és 
valljuk be, jó bőbeszédű ember 
1923-ban született, tehát ma már 
87. évét tapossa. Készségesen, ki-
tűnő memóriával emlékszik visz-
sza az iskolában töltött évekre. 

 
– Én aztán elmondhatom, hogy 

az iskola szülötte vagyok. Apám, 
Gyuris János és nagyapám, Gyuris 
Imre ott kapott szolgálati lakást a 
piacra néző, északi szárnyban, a 
nagy boltíves kapu mellett. Ott, a 
lakásban hozott engem világra 
édesanyám, a bába segítségével. A 
kapu másik oldalán, de ugyan-
azon szárnyban volt az igazgató 
szolgálati lakása, két szobával, 
konyhával, irodával. Akkor még a 
tanítói iroda is ezen az oldalon 
volt, irattárral, raktárral. A bejára-
ti kaputól balra voltak az admi-
nisztrátorok, akik az iskola doku-
mentációs munkáit végezték. 
Amellett pedig a nagyon szép 
könyvekkel teli könyvtár. Sajnos, 
azokat az értékes könyveket ké-
sőbb ellopkodták. Én még tudom, 
hol van az iskolának az alapköve 
lerakva és alapító levele elhelyez-

ve, amit olajos csomagolásban, 
hogy ne kezdje ki az idő, raktak a 
sarokkő alá egy méterrel. Kutya-
bőrbe csomagolva rakták bele az 
iratot, az alapító által kisebb 
pénzt is helyeztek bele, nagyapám 
is egy krajcárt – mert ennyire 
tellett – rakott bele. Az ő korsza-
kában a felvidéki származású 
Leviczky Miklós úr volt az igazga-
tó. Nagy tekintélyű, erős akaratú 
ember volt, akinek arcképével ké-
sőbb nagy emléktáblát is helyez-
tek el a bejárati kapun belül bal-
ról, szép Petőfi-idézet is volt rajta, 
de a történelmi események során 
ezt levették, majd sajnos lába kélt. 
Szerették, tisztelték Leviczky urat. 
A lakásunk alatti pincét Seres fő-
szolgabíró úr bérelte, aki ott tar-
totta a borát. Jó bora volt, apám-
nak volt egyik feladata a bort szé-
pen fejtegetni. 1935-ig, az elemi 
iskolám elvégzéséig laktunk ott. 
Emlékszem, az iskolában 12 tan-
terem volt, a földszinten, ahol a 
fiúk voltak elhelyezve is hat, az 
emeleten, ahol a lányok, ott is hat. 
A tanítók is így voltak elosztva, 
nem volt közös tanítói helyiség, 
lent a férfi, fent a női tanítók. Ak-
kor még sem tanárok, pláne szak-
tanárok nem voltak. Minden tár-
gyat egy tanító oktatott és minden 
osztálynak volt külön tanítója. Két-
műszakos – délelőtti, délutáni – 
tanítás volt. Az alsósokat női, a 
felsősöket férfitanító oktatta. Az 
osztályok a templom felőli olda-
lon voltak kialakítva. Nagy udvar 
volt, ahol egy ártézi kútból szívták 
fel a vizet, volt egy kisebb kút is, 
de annak vizét csak mosásra és a 
wc-k lefolyására használták, ab-
ból nem ittak, mert az nem ivóvíz 
volt. Az iskolában elemisták vol-
tak, de az emeleten 2 osztályba 
inasok is jártak. Nagy rendetlen-
kedő fiúk voltak, ők délután öttől 
hétig voltak ott. Mindig apámnak 
kellett egzecírozni – fegyelmezni 
őket. Apámnak, nagyapámnak volt 
feladata rendesen, kivált a téli hó-
napokban. Az ő dolguk volt a nagy 
udvar és az utcarész takarítása. 
Nyáron ezeket folyamatosan lo-
csolni kellett, akkora volt a por. 
Télen a havat is ők takarították. A 

be- és kicsöngetéseket egy nagy 
vörösréz kézi kolomppal ők vé-
gezték, mindig a templom torony-
óráját figyelve. 50 perces órákat 
és tízperces szüneteket tartottak. 
Délelőtt négy, délután 2 óra taní-
tás volt. A postázás is az iskola-
szolgák feladata volt, de ők végez-
ték a takarítást az osztályokban, a 
padlósúrolást, a nyári szünetek-
ben az iskolai karbantartások fel-
ügyeletét és irányítását. Télen a 
fűtést. Na, ez óriási feladat volt. 
Még nyáron beszerezték a tüzelőt, 
akár két-három vagon szén, 
ugyanannyi tűzifa is elfért az isko-
la alatti hatalmas pincében. Sze-
kérszám hoztak szalmát is, ami a 
begyújtáshoz kellett, azt be kellett 
tömködni a pince egyik végébe. A 
fa rönkökben érkezett, amelyet 
nem mi, hanem fogadott kubiko-
sok, napszámosok vágtak fel, de a 
felaprítást már mi végeztük. Egész 
nyáron ez folyt, a fa felaprítása, be-
rakodása a téli hónapokra, mert 
télen már erre nem volt idő. Aztán 
a fűtési szezonban a szenet a min-
den osztályban álló hatalmas, bor-
dás öntöttvas kályhák melletti lá-
dákba kellett puttonyban a hátu-
kon felhordani, ezt apám, nagy-
apám, és egy ideig nagybátyám 
végezték. A mellette levő ládákba 
a fát nekem kellett felcipelni, ami-
be néha besegítettek osztálytársa-
im is. A kályhákban a tüzet folya-
matosan, osztályról osztályra jár-

va rakni kellett. Engem Gresz Jenő 
tanító úr tanított, aki nagyon szi-
gorú ember volt, rögtön észrevet-
te a legkisebb fegyelemsértést is. 
Akit rajtakapott, hogy a szünetben 
lökdösődött, rosszalkodott, vagy a 
lányokkal szemtelenkedett, bevo-
natta az osztályba, vagy pofon le-
gyintette, vagy a padra fektette, 
annak letolták a nadrágját és jól 
elnáspángolták szíjjal, vagy nád-
pálcával. Na, az rendet teremtett! 
Mindig tudta, akkor ér célt, ha a 
tettet azonnal követte a büntetés. 
Abból lehetett tanulni. Sonkovics 
Gyula igazgató úr, aki szintén ke-
mény ember volt, egyszer engem 
is jól elvert, persze, én sem vol-
tam különb a többinél, én is rosz-
szalkodtam. Őt Szabó Gyula igaz-
gató úr követte. Miatta jöttünk el 
1935-ben az iskolából, odahagyva 
az állást. Apámat semmibe vette, 
lekezelte ez a fennhéjázó, gőgös em-
ber. Apámat, bár hivatalosan való-
ban iskolaszolga beosztással bíz-
ták meg, ő ténylegesen alárendelt 
emberként, szolgaként kezelte és 
szólította. Apám szegény, próbált 
folyamodni, sokszor kérte őt, ne 
bánjon vele megalázó módon. Kér-
te, hogy az akkor már másutt be-
vezetett iskolai altiszt néven titu-
lálja, de az igazgató arra nem volt 
hajlandó. A folyamatos bántást már 
nehezen viselte. Ekkor mondott 
fel, és jöttünk el az iskolából. 

Hát, ennyi volt az én történe-
tem, ami az iskolához kötődik. 

 
Lejegyezte: 

TÓTH GYÖRGY 
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A nagy számvetés 
Fordulóponthoz érkeztünk: bú-

csúzik az elmúlt négy esztendő és 
kitárja kapuját az új, a nagy isme-
retlen. 

Búcsút intünk ezer és ezer 
eseménynek, ígéretnek, remény-
nek, hogy azután belenézzünk a 
jövőbe, majd szorongva és kíván-
csian eltűnődjünk az idő múlásán. 

Az éves nagy számvetésnél 
mindig szembeállítunk eredményt 
és eredménytelenséget, reményt 
és reménytelenséget, hangzatos 
ígéretet és a be nem váltott ígére-
teket, tartozást és követelést. 

Ismét elmúlt négy esztendő. 
Isten a megmondhatója, hány em-
ber reménye hervadt el és hullott 
alá, mint az elsárgult levél. Hány 
ember tekint most vissza, és sirat-
ja a lehullott reménységek sorá-
ban az elveszett életeket, a soha 
vissza nem térő gyermeket, test-
vért, férjet, apát vagy drága jó 
édesanyát. Vajon hány embernek 
marja lelkét az önvád, hogy az 
elmúlt négy évben sem váltotta 
valóra ígéreteit, nem teljesítette 
reá kirótt kötelességeit. 

Hullámzik, viharzik az emberi 
sorsok tengere. Így hullámzik a 
magyar élet, a magyar ember sor-
sa is. Ezek a számvetések azt mond-
ják, hogy az elkövetkező négy év-
ben sok-sok tartozást kell kie-
gyenlíteni. Sok tartozás halmozó-
dott fel és az emberek milliói jog-

gal várják a tartozások kiegyenlí-
tését. Tartoznak nekik az elma-
radt örömmel és reménységgel, 
sok ezer megnyugtató és békés 
ígéret valóra váltásával. 

Igen sok embernek pedig azt 
mondják az új esztendők, hogy kö-
vetelni valója van rajta. Követeli, 
hogy többet és eredményesebben 
dolgozzanak, hogy a lelkiismeret 
és a helytállás íratlan törvényeit 
véssék bele a lelkükbe és vigyék 
át cselekedeteikbe. Mert jön az 
újabb elszámolás. Az áldozatot 
hozza meg az, aki eddig elodázta, 
csak saját zsebének megtömésén 
fáradozott, míg sokan mások szük-
séget szenvedtek. 

Nem kell prófétának lenni ah-
hoz, hogy bátran és józanul meg-
mondjuk: az új négy év a próbaté-
telek, a helytállások, az áldozatok 
és a nép türelmének, kitartásának 
esztendei lesznek. 

Ám érezzük, tudjuk jól, hogy 
az erős lélek és a bizakodó, derűs 
szív a legerősebb fegyver az em-
ber kezében. Most újabb munka, 
újabb tervek, újabb remények jön-
nek. Lelkiismeret és odaadás, 
együttérzés a szegényekkel és a 
bajbajutottakkal, a bánat megfele-
zése és az öröm teljes egészében 
való átadása az új négy év legne-
mesebb feladata. 

 
VARGA JÁNOS 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Dorozsmai ingatlant 
dorozsmai ingatlanközvetítőtől! 

Avagy mi újság az ingatlanpiacon? 

Megkérdeztük Vécsiné Tóth 
Anna ingatlanközvetítőt, a Do-
rozsmai Ingatlaniroda tulajdo-
nosát, amely a templom mellett 
a kőbárányos kút felöli oldalon 
van, hogy a jelenlegi gazdasági 
válság hatása hogyan érinti te-
vékenységét illetve az ingatlan-
érékesítéseket? 

– Jelenleg az ingatlanpiacon 
túlkínálat van: egyre kevesebb a 
fizetőképes kereslet. Az is megne-
hezíti az ingatlanközvetítők dol-
gát, hogy a bankok egyre szigo-
rúbb feltételekhez kötik a hitelek 
folyósítását, egyre nagyobb önerőt 
kérnek. Továbbá a gazdasági vál-
ság ellenére a megbízóim kivárják 
a fizetőképes vevőt, és a kereslet-
hiány ellenére sem csökken az el-
adó ingatlanok ára. Az értékesíté-
si idő most kilenc-tizenhat hónap-
ra, vagy akár tovább is kitolódhat. 

– Tevékenységi köre mely terü-
letekre tejed ki? 

– Irodámat 10 évvel ezelőtt 
hoztam létre, elsősorban dorozs-
mai házak, lakások, telkek ingatlan-
közvetítésével foglalkozom. Ezen-
kívül Sziksósfürdőn hétvégi házak, 
Subasán pedig a kiskertek a ke-
lendők, amelyeket főleg a városi 
dzsungelből menekülő, pihenni 
vágyó emberek vásárolnak, vagy 
akár le is cserélik lakásukat ilyen 
fajta kisházakra. Panel- és téglala-
kások értékesítésével is foglalko-
zom, olyan emberek számára, akik 
a vidéki életről mondanak le a kö-
zelebbi infrastruktúráért. 

– Hogyan zajlik egy ingatlan 
eladása? 

– Az első lépés, hogy az ügyfe-
lekkel megkeressük egymást. Elő-
fordulhat, hogy én telefonálok egy 
eladó ingatlan esetén, vagy az ügy-
fél keres fel az irodámban. Ezután 
megtekintem az ingatlant, felvéte-
leket készítek róla és felrakom a 
számítógépemre, hogy az esetle-
ges vevők már az irodámban meg-
tekinthessék. 

A legfontosabb tényező a fo-
lyamatban, hogy megközelítő állás-
ponton legyünk a tulajdonossal az 
ingatlan piaci kínálati árával. 

Ezután megbízási szerződést 
kötünk az eladóval, melyben vál-
lalom az ingatlan hirdetését mind 
a nyomtatott, Déli apró hirdető 
újság, mind az elektronikus sajtó-
ban, interneten a http://www. 
lakaselado.hu dorozsmaingatlan 
címszó alatt. 

Az érdeklődőknek teljes körű 
tájékoztatást nyújtok és az épüle-
tet is bemutatom. Ha elnyerte a 
tetszését, csak akkor lépünk köz-
vetlen kapcsolatba az eladóval. 

Mindez a vevőknek ingyenes, 
ha létrejött az adásvétel, akkor is. 
mivel az én munkámat, az ingat-
lanközvetítést az eladó fizeti meg. 

A jelszavam: dorozsmai ingat-
lant dorozsmai ingatlanközvetítő-
től! Itt nőttem fel, ismerem a lakó-
kat, a házakat, engem is ismernek, 
és úgy gondolom, hogy ez a biza-
lom alapja. Azért szeretem a mun-
kámat, mert könnyen ráismerek a 
vevők igényeire, örömmel és 
készséggel mutatom be leendő 
otthonukat. 

TÍMÁR L. 

A költészet napja is! 
A költészet napját 46 év óta 

ünnepeljük, április 11-én, József 
Attila születésnapján. Nem elhall-
gatható, hogy Márai Sándor író is 
ezen a napon született. 

Számos megemlékezést tarta-
nak ilyenkor az irodalmat kedve-
lők körében országszerte. Szerény 
büszkeséggel forgatom édesapám 
könyvtárának örökségéből, „Iro-
dalmunk költői remekeit”, dr. Kő-
műves Kolos 1929-ben kiadott 
könyvét. S bár talán csak kevesek 
könyvespolcán lelhető fel ez az 
iskolai segédkönyv, szemezgetve 
belőle, a költészet, irodalom iránt 
talán felkeltheti az érdeklődést. 

 
„Oh, remélj, remélj egy jobb 

hazát! / S benne az erény diada-
lát: / Mert különben sorsod és e 
föld / Isten ellen zúgolódni költ. / 
Járj örömmel álmaid egében, /
Útravalód e csókom legyen: /Kis 
kacsóid összetéve szépen, / Imád-
kozzál, édes gyermekem…” (Arany 
János: Fiamnak) 

 
„Nagy magyar télben picike 

tüzek, / Jaj, be szétszórva égtek, /
Királyhágón, Kárpátokon, minde-
nütt! /De mondok egyet néktek, / 
Szelíd fények és szilaj vándorlán-

gok: / Mit gondoltok: ha összefo-
góznátok!” (Nagy magyar télben: 
Végvári) 

 
És még folytathatnám a 

gyöngyszemeket… 
A szerző a prológusban üze-

netet küld a magyar diákoknak:  
„Meg vagyok győződve, hogy 

ti valamennyien lelkes munkásai 
akartok lenni magyar fajotoknak, 
ezért magatokba kell szívnotok 
nagy íróink nemes lendületét, mély 
gondolatait és tiszta érzelmeit. 
Szeretnetek kell szépen zengő 
magyar nyelvünket, mert ’nyel-
vében él a nemzet’, visszaszerezni 
és megőrizni az ősi erkölcsöt, 
mert az ’minden ország támasza, 
talpköve’, elsajátítani és megvaló-
sítani a költők és tudósok nagy 
gondolatait és terveit, mert ’el-
vész a nép, mely tudomány nélkül 
való’.” 

Hazánkban, 2010-ben, erre a 
napra esik az országgyűlési vá-
lasztások első fordulója. 

A költészet napján megszívle-
lendőként álljon itt Mécs László 
versének címsora: 

„Vadócba rózsát oltok, hogy 
szebb legyen a föld.” 

GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Hatalomminimalizálás Hatalomkoncentráció 

anarchizmus 
liberalizmus 

konzervativizmus 

fasizmus 

szocializmus kommunizmus 

„Talán dünnyögj egy új mesét, 
fasiszta kommunizmusét” 

(József Attila: Világosítsd föl, részlet) 
 
Legfőképp választások és népszavazások idején röpködnek az 

éterben olyan filozófiai, politikai és társadalomtudományi berkekből 
származó szavak, amelyek tartalmával nem elég, hogy az átlagos hon-
polgár nincs tisztában, de az ilyen-olyan oldalról befolyásolt, vagy csak 
egész egyszerűen hanyag médiumok ráadásul eltorzított, féligazságok-
kal teli kommentárokkal tálalják azokat sokszor olyan kontextusban, 
amelyben nincs is értelmük. Mindenki saját racionális belátása és lelki-
ismerete szerint vonuljon az urnák elé április 11-én, ám legalább az 
alábbi szavakat engedjék meg a Tisztelt Olvasók, hogy megmagyaráz-
zuk. 

 
Állam – A hatalom intézményesített formája, amely legfőbb célja 

az adott területen (országban) élő lakosság alapszükségleteinek kielé-
gítése, a rend és biztonság fenntartása és a közösség érdekének képvi-
selete más államokkal szemben. 

Anarchizmus – Uralom- és hatalomellenesség. Olyan ideológia, 
amely szerint az ideális társadalmi állapot az uralom nélküli rend, az 
állam nélküli társadalom, illetve az állam szerepének és hatalmának 
végletekig való minimalizálása. 

Autoritarizmus – A tekintélyelven alapuló diktatúra. A diktatórikus 
állam uralkodója saját igényeit és kívánalmait helyezi előtérbe a társa-
dalom rovására. Elnevezése az autoriter személyiségből is eredeztet-
hető, amely tekintélyelvű, szigorú szabályokat megkövetelő, anti-
liberális attitűdöket (személyiségvonásokat) takar. 

Civil társadalom – A szabad, politikai értelemben független társa-
dalom, amelynek önszervező tevékenysége a demokrácia alapját kelle-
ne, hogy képezze. 

Demokrácia – Szűk és eredeti értelmében népuralmat jelent. Az 
ógörög athéni városállam polgárainak például kötelezően kellett köz-
tisztséget vállalniuk, amely szerepvállalásért még honoráriumban sem 
részesültek. A demokrácia nem jelentett és nem is jelent ma sem ön-
magában politikai szabadságot; egy amúgy diktatórikus berendezke-
désű állam is lehet „demokratikus”, ha például tartanak választásokat 
(amelyen persze csupán egyetlenegy párt indul). Emellett a demokrá-
cia nem feltétlenül jelent pluralizmust, többpártrendszert, habár a mai 
demokrácia-fogalom részévé vált, hogy amellett, hogy feltételezi a köz-
vetett reprezentációt (népképviselet) és a nyilvánosságot, szükségsze-
rű feltétele a jogállamiság és a pluralitás is. 

Etatizmus – Az állam és a bürokrácia túlhangsúlyozott szerepe a 
plurális politikai erők rovására. 

Fasizmus – A faj mint olyan ideológiája, túljáratott, eltorzított naci-
onalizmus, amely abszolút elsőbbséget élvez az egyénnel szemben. 
Kollektivista, rassziszta, anti-liberális és demokráciaellenes vonások 
jellemzik. Az olasz fasizmust emellett a korporativizmus és az anti-
parlamentarizmus, a náci (nemzetiszocialista) ideológiát az árja elmé-
let, antiszemitizmus és a szociáldarwinizmus (felsőbbrendű népcso-
portokat feltételező elmélet) jellemezte. 

Ideológia – Teljes körű, komplex világnézet, amely a társadalom 
működésével kapcsolatban fogalmaz meg normákat, értékeket és célo-
kat. Manapság három nagy politikai ideológia létezik: konzervativiz-
mus, liberalizmus, kommunizmus. 

Jogállam – Olyan állam, ahol teljes mértékben érvényesül a tör-
vény uralma, tehát az, hogy az emberek egyenlőségét és szabadságát 
jogrend (alkotmány, törvények) szavatolja. 

Kommunizmus – Az osztály és kizsákmányolás nélküli társadalom 
utópiája. A gyakorlatban mindez teljesen nem megvalósítható, csak 
megközelíthető, amely kivitelezésére azonban brutális hatalomkon-
centrációval, szabadságkorlátozással és erőszak alkalmazásával került 
sor. 

Konzervativizmus – A mindenkori status quo fennmaradását prefe-
ráló ideológia. A mai konzervativizmus szinte teljes egészében átvette 
a fontosabb liberális tanokat, de emellett hangsúlyozza a hagyomány 

és a hagyományos értékrendek fontosságát. Problémája: az egyenlőt-
lenség elve, valamint a (társadalmi) hierarchia elvének igenlése, amely 
– főleg a hierarchia csúcsáról – önigazolássá válhat, illetve annak tűn-
het. 

Legitim – A politikai hatalom akkor legitim, ha az társadalmilag 
méltányolt, elfogadott. Szükséges, de nem elégséges feltétele a legali-
tás, tehát a „papírforma” szerinti, jogi legitimáció. 

Liberalizmus – Az individuális szabadság tisztelete és preferálása 
bármely kollektívával (társadalom) szemben az ember elidegeníthe-
tetlen szabadságába és alapvető emberi jogaiba vetett hit által. Problé-
mája: egyszerre vállalja fel a pozitív és negatív szabadságot, ezzel önel-
lentmondásba keveredik, valamint számos liberális összekeveri a sza-
badságot a szabadossággal. 

Nacionalizmus – „Mi”-tudat, a nemzet és állam egységének, a nem-
zeti érdek elsődlegességének és a nemzeti identitás fontosságának a 
hangsúlyozása áll az ideológia középpontjában. Problémája: utazzunk 
Romániába vagy Szlovákiába, és megtapasztalhatjuk. 

Pluralizmus – A nyugati típusú, liberális demokráciák alapvető 
tulajdonsága, amely többféle politikai nézetek szabad versengését 
engedi meg. 

Populizmus – A „népnek” mint olyannak, az embereknek az akara-
tára, vágyaira való hivatkozás és a harmadikutasság (a kapitalizmus és 
a szocializmus egyszerre való elvetése) képviselete. Egyszerre antika-
pitalista, antiszocialista, antikommunista, globalizáció-ellenes. Töredé-
kes ideológia, mert nem ad részletes gazdaság-, társadalom- és politi-
kaképet. 

Szabadság – Politikai értelemben függetlenség, jogegyenlőség, a 
jogok szabad gyakorlása (például a választójoggal való élés). Pozitív 
szabadság a valamire, a negatív a valamitől való szabadságot jelenti. 
Több gondolkodó, köztük Isaiah Berlin a negatív szabadságot tartja 
fontosabbnak és előrébb valónak a pozitívhoz képest. 

Szocializmus – A társadalmi egyenlőség ideológiája, amely síkra 
száll a kizsákmányolás ellen és a tulajdon (a javak) igazságosabb elosz-
tásáért. Problémája: a mai, liberális társadalmakban eredeti célkitűzé-
seiből nem sokat tudott megtartani. A diktatúrán alapuló „élő” szocia-
lizmus pedig 1989-ben önmaga súlya alatt omlott össze. 

Totalitarizmus – Totális diktatúra, amely erőszakkal számolja fel az 
egyén és a közösség negatív és pozitív szabadságát, és az élet minden 
területére kiterjeszti előírásait, irányítani akarja az élet minden moz-
zanatát és mindenféle emberi jogok sárba tiprásával veti teljes ellenőr-
zése alá a polgárok mindennapjait. 

SOMOGYI GÁBOR 
 
Irodalom: 
 
Gyurgyák János szerk.: Mi a politika? Bevezetés a politika világába. 
Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 

Gyurgyák János szerk.: Anarchizmus. Századvég Kiadó, Budapest, 
1991. 

NYITOTT TÁRSADALOM 

Kis választási fogalomhatározó 

ÁLLAMISÁG 

 
 
 

liberális 
demokrácia 

 kommunista fasiszta 
totalitarizmus 

 
BALOLDAL 

 
JOBBOLDAL 

anarchizmus 

ÁLLAMELLENESSÉG 

klasszikus 
liberalizmus 

szocializmus 

← ↑ Politikai ideológiák „térképei”. 
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Áprilisi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ A kis Mukk 
A Kövér Béla Bábszínház elő-

adásában óvodások és alsó tago-
zatosok részére! 

Időpontja: április 8-án, csü-
törtökön 9 órától 

Belépődíj: 400 Ft. 
Jegyrendelés: 463-112-es tele-

fonszámon 
 
+ „A világ csak álom” 
Korom Kati képzőművész ki-

állítása 
Megnyitja: Gajda Ferenc mű-

velődésszociológus, rockzenész  
Közreműködik: Rácz Ale-

xandra orientális táncművész 
Időpontja: április 9-én, pénte-

ken 17 órakor 
 
+ Retro diszkó 
A Baba-mama klub és a műve-

lődési ház szervezésében 
Belépőjegy: 500 Ft. 
Időpontja: április 10-én, szom-

baton 19 órától éjfélig 
DJ: Ungi Tamás 
Büfé a helyszínen! 
Asztalfoglalás: Tahiné Tündé-

nél (30-366-8237), művelődési 
házban (463-112, 20/954–2124) 

 
+ „Szállj költemény” 
Ünnepi műsor a költészet nap-

ja alkalmából (összeállítás Ady 
Endre, József Attila, Kosztolányi 
Dezső, Tóth Árpád költeményeiből) 

Közreműködik a Dorozsmai 
Versmondók Köre 

Időpontja: április 16-án, pén-
teken 17 órakor 

+ Hangfürdő 
Április 16-án, pénteken 17.30

-tól. Kérlek, jelezd, ha tudsz jönni! 
Tel.: 30/326–5854, Kollárné 

Márta 
 
+ Tavaszköszöntő egyházi 

családi nap  
A római katolikus egyházköz-

ség szervezésében 
Időpontja: április 17-én, szom-

baton délelőtt 10 órától 
9 órakor: Szentmise a római 

katolikus templomban 
9.40-kor: Zenés átvonulás a 

művelődési házba a Fonó Tánc-
együttessel 

10 órakor: A családi napot 
megnyitja Mádi György 

10.15-től: Kézműves-foglalko-
zások (íjászat, arcfestés gyerekek-
nek és felnőtteknek, gyöngyfűzés) 

12 órakor: Ebéd, áldás 
13 órától Műsor  
14 órától Tombola 
14.30-tól Családi akadályver-

seny 
15 órától Táncház – zene: 

Ungi Tamás 
17 órakor: Zárás 
Belépő: felnőtteknek és isko-

lás gyerekeknek 100 Ft. 
Vattacukor-árusítás, horgászás, 

vásárlási lehetőség az Avonnál. 
Szeretettel várnak a rendez-

vényre minden kedves érdeklődőt 
a szervezők: Ocskóné Szabó Zsu-
zsanna, Mihálffyné Editke és Tahi-
né Tünde! 

 
+ Dorozsmai Színházi Esték 

A Károlyi Színpad bemutatja: 
Minden csak komédia (zenés 

színpadi darab) 
Rendezte: Békési János 
Időpontja: április 17-én, szom-

baton 18 órától 
Belépőjegy: 500 Ft. 
 
+ „Böjti szelek” – III. Orszá-

gos Molinológiai Találkozó 
Előadók: 
Dr. Ozsváth Gábor Dániel et-

nográfus: Mit ér a szélmalom ha 
magyar? 

Dr. Véha Antal, az SZTE Mér-
nöki Kar dékánja: A magyar moli-
nológia és a felsőoktatás kapcsola-
ta 

Bárkányi Ildikó, Móra Ferenc 
Múzeum néprajzi oszt. vezető: Já-
ték és közösség 

Időpontja: ápr. 30-án, pénte-
ken 10 órától 

Délután vitorlaforgatás a szél-
malomnál! 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! 

 
+ Agykontroll-tanfolyam gyer-

mekeknek! 
A Silva-féle agykontroll köny-

nyen elsajátítható, tudományos 
módszer, ami megtanít agyunk 
hatékonyabb használatára.  Egyik 
fontos eszköze a relaxáció (la-
zítás), ami egyúttal a bizonyítot-
tan megbetegítő hatású stresszt is 
levezeti. 

Mire jó? 
– a stressz levezetésére, 
– alvászavar megszüntetésére, 

– ébresztőóra nélküli, időzí-
tett ébredésre, 

– a fejfájások 90%-ának és a 
migrénnek gyógyszer nélküli el-
mulasztására, 

– a memória fejlesztésére, a 
megérző-képesség fokozására,  
gyorsabb és hatékonyabb tanulásra, 

– a jó döntéshozatal meg-
könnyítésére, 

– céljaink elérésére, a fájda-
lom és a vérzés gyors uralására, 
szokásaink akaraterő  nélküli meg-
változtatására. 

Időpontja: május 8-9-én és 
május 15-16-án 9 órától 

Kis létszámú csoportok!! 
A tanfolyam díja: 18 000 Ft/fő 
Testvérkedvezmény: 3500 Ft/

fő 
Oktató: Harnóczi Erzsébet  

(30/619–2294) 
 
+ Alakformáló torna 
Ízületkímélő mélyizomtorna  
– kritikus területek formálása 
– fogyás 
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita 
Időpontja: minden hétfőn 

18.30-tól 
 
+ Gerinckímélő torna 
– hátizmok erősítésére 
– kialakult problémák kezelésére 
– problémák megelőzésére 
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita 
Időpontja: minden szerdán 

17.30-tól 
 
+ Vásár: ápr. 1-jén, 9-én, 14-

én és 27-én 9-12-ig. 

Fizess adót, büntetést, testőrt… 
Amikor az alábbiakban vázolt 

esetet hallottam, az a mondás ju-
tott eszembe, hogy „magad uram, 
ha szolgád nincs”. 

Védtelen kertvárosunkban tör-
tént ugyanis a minap, hogy a butik 
elé kiállított, felöltöztetett próba-
baba mozgásba lendült. No nem a 
szél mozgatta. A szemfüles tulaj-
donos észrevette, hogy azt oda-
kint rángatják. Feleszmélve, kis 
üzletéből kirohant és észrevette, 
hogy három fiatal rohan és viszik 
magukkal a „babát”. 

Erőt megvető bátorsággal egy 
kölcsönkapott kerékpárral utánuk 
eredt, hogy visszaszerezze elkob-
zott áruját. Köztudomású, hogy 
rendőr nincs Dorozsmán, akkor 
sem volt. 

Tehát üldözésükbe kezdett. A 
nemrég felújított templomajtó fül-
süketítő csapódására felfigyelt egy 
járókelő, aki elmondta, hogy vél-
hetőleg oda menekültek be a tol-
vajok. Nem félve az atrocitástól 
utánuk eredt, akiket a templom 
előterében bújva megtalált. Visz-
szarángatta értékei egy részét, 
amely még náluk volt. A szenthely 

fejére szórt szitkoktól, fenyegető-
zésektől lett hangos. A tulajdonos 
megszégyenítve, védtelenségében 
szorongatta értékeit. Később fel-
bátorodva autójával kihajtott vél-
hető lakhelyükre, de ott nem járt 
eredménnyel, a többi áruja nem 
lett meg, bottal üthette a nyomát. 

A rendőrségi feljelentéstől véd-
telenségében elzárkózott, tartva ki-
szolgáltatottságában a beváltandó 
fenyegetőzésektől. Ígéretet kapott, 
hogy „azért kinéznek”. 

Másnap hallotta, hogy valóban 
„kinéztek” a rend őrei, és a butik 
közelében egy kerékpárost meg-
büntettek, amiért járműve nem volt 
kivilágítva. A büntetés magas ösz-
szegét panaszkodva méltánytalan-
nak tartotta a szegény ember. 

A szabály, az szabály, a tör-
vényt be kell tartani! A büntetést 
ki kell fizetni, de hol a védelem 
biztosítása? Ki védi meg az adózó 
állampolgár magántulajdonát? 

Felmerül a jogos kérdés: fizes-
sünk adót, fogadjunk magántest-
őrt, meg adóinkból rendőrséget is 
tartsunk fenn? 

GRANDPIERRE CECÍLIA 

Illegális szemétlerakó 
magánterületen 

Ismeretlen, de feltehetőleg 
környékbeli lakó vagy lakók a hul-
ladékudvar zárva tartási napján 
nem a dorozsmai hulladékudvart 
vették igénybe szemetük leraká-
sára, hanem, ahogy a képen is lát-
ható, a hulladékudvartól a Szék-
sósi út felé kicsivel visszább, az út 
mentén helyezték azt el. 

Az önkényesen kijelölt hely 
azonban magánterület, és ahogy a 
szomszéd telkére, úgy ide sem 
illik szemetet hajigálni. Mivel ma-
gántulajdon, így a tulajdonos fel-

adata volt a szeméthegy eltakarít-
tatása, amelyet e hónap során el is 
végzett. Hogy a közeljövőben az 
illegális szemétlerakás gyakorlá-
sát visszaszorítsák, kerítéssel von-
ják körbe a területet, illetve a Pol-
gárőrség is intenzívebben figyeli a 
környéket járőrözései során. 

A hulladékudvar nyitva tartá-
sa: hétfőn, kedden, csütörtökön, 
pénteken és szombaton 8–16 
óráig. Szerdán és vasárnap a hul-
ladékudvar zárva tart. 

 
S. G. 

Takarítás előtt és után (a Polgárőrség felvételei). 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2010. március 30. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

HÚSVÉT, A MEGÚJULÁS REMÉNYÉNEK ÜNNEPE 
Az anyagvilág csodálatos, de 

az idő múlásával megkopik, válto-
zik öregszik, rozsdásodik. 

Az élő növényvilágban, az ér-
ző és mozgó állatvilágban még job-
ban érzékelhető az öregedés: el-
hervad, korhad, elpusztul. 

A „teremtés koronája”, az em-
ber ugyancsak megszenvedi az 
élet kibontakozása után – de néha 
már eközben is – a betegséget, el-
gyengülést, leépülést, a halált. 

Az élők világában valamilyen 
módon megvalósul a megújulás, 
de ez nem az egyed megújulása, 
hanem az egyedek megszűnésével 
a faj újul meg és tovább él. 

Az embernél jelenik meg a 
vágy, hogy személyében tovább 

éljen. Nem akar belenyugodni a 
végleges elmúlás gondolatába. 

Jézus, az Isten Fia két évez-
reddel ezelőtt elhozta nekünk az 
élet beteljesedésének, a személy 
tovább létezésének ígéretét és 
megvalósulását. Magára vette a mi 
korlátok között élő emberi vilá-
gunkat, és megmutatta, hogy a 
megalázott, szenvedő, meghaló 
ember számára van jövő! Ő meg-
mutatta és „kijárta” számunkra 
ezt az ösvényt, amelyen követhet-
jük Őt a sírig és azon túl a teljes 
életbe. 

Ennek a beteljesült, feltáma-
dott életnek valóságát nem tudjuk 
fizikai módszerekkel igazolni, de 
talán annál is erősebb bizonysá-

got ad a személyes bizalom Vala-
kiben, aki erre olyan sok módon 
hangol bennünket, erősíti ezt a 
reményünket. 

Vajon nem egy „kis feltáma-
dás” az, amikor a haragosok kö-
zött a kihűlt szeretet helyett újra 
élővé válik a kapcsolat? Egy hábo-
rú katasztrófája után az összefo-
gás, az önzetlen erőfeszítés, élni 
akarás meggyógyítja a fizikai és 
lelki sebeket? Az ember fát ültet 
akkor is, ha tudja, nem eszik an-
nak gyümölcséből. A tavasz, a szü-
letés is erre hangol bennünket! 

Jézus élete, tanítása csodaté-
telei, melyek 2000 év óta oly sok 
embernek, haldoklónak is, tudott 
reményt adni! És a hitéért, család-

jáért, hazájáért életét feláldozó 
embertársaink hősies odaadása is 
ezt a reményt erősíti bennünk. 

Valamint nem utolsó sorban az 
ünneplés, a közösség megújító ör-
vendezése, Jézus feltámadásának 
ünnepe húsvétkor és minden va-
sárnap ennek a minőségében meg-
újuló, teljesebbé váló életnek lép-
csőfokai mostani mulandó vilá-
gunkban.  

Ez a lépcső mindig fölfelé 
vezet! 

 
Áldott húsvétot! 
 
 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

FELELŐSEN, ÉRTÉKEK 
ALAPJÁN... 

Keresztény egyházak választási felhívása 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház és a Magyarországi 
Evangélikus Egyház a 2010. évi par-
lamenti választásokon való részvétel-
re hív fel minden jóakaratú embert. 

Ha komolyan vesszük állam-
polgári felelősségünket, négy éven-
te nemcsak lehetőségünk, hanem 
kötelességünk is, hogy döntésünk-
kel tudatosan befolyásoljuk hazánk 
életét, mindennapi boldogulásunk 
lehetőségét. A jelenlegi aggasztó 
társadalmi és gazdasági helyzetben 
különösen is fontosnak tartjuk, 
hogy körültekintően, a jelöltek cél-
kitűzéseit megismerve döntsünk. 
Javasoljuk, hogy a különböző pár-
tok és jelöltjeik programjában azo-
kat az elemeket keressük, amelyek 
a társadalom alapvető összetartó 
erőinek – családnak, a helyi közös-
ségeknek és egész nemzetünknek – 
életét és fejlődését segítik. 

Meggyőződésünk, hogy jelen 
elesettségünkön, csak felelős, ér-
tékek alapján gondolkodó és cse-
lekvő áldozatvállalással tudunk se-
gíteni. Ezért kérünk mindenkit: a 
hangzatos kampányígéretek és in-
dulatos kommunikációs megoldá-
sok mögé nézve olyan jelöltet, je-
lölteket támogasson, akik szemé-
lyiségükben és elkötelezettségük-
ben is annak reménységét hor-
dozzák, hogy Magyarországon erő-
södhet a jogállamiság, csökkenhet 
a korrupció, növekedhet az egy-
más iránti bizalom. 

Reméljük, hogy mind a válasz-
tás menete, mind a választás vég-
eredménye mindnyájunk épülését 
és erősödését szolgálja. 

 
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI 

KONFERENCIA 
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

SZERTARTÁSOK NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉN 
 
Április 1. NAGYCSÜTÖRTÖK. 

7: Jeremiás siralmai. (Előtte és utána gyóntatás.) 
este fél 7: ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE. 
Igeliturgia. Lábmosás szertartása. Közös szentáldozás. Utána imádságos virrasztás az értünk szenvedő 
Jézussal. 

 
Április 2. NAGYPÉNTEK. (Szigorú böjt.) 

7: Jeremiás siralmai (Előtte és utána gyóntatás.) Keresztút. 
este fél 7: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. 
Igeliturgia. Ünnepélyes könyörgések. Hódolat a szent kereszt előtt. Szentáldozás. 

 
Április 3. NAGYSZOMBAT. URUNK SÍRBAN NYUGVÁSA. 

7: Jeremiás siralmai. (Előtte és utána gyóntatás.) 
 
A HÚSVÉTI IDŐ 

este 8: A HÚSVÉTI VIGILIA SZERTARTÁSA. 
Ünnepélyes kezdet: tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele, húsvéti örömének. 
Igeliturgia. 
Keresztségi liturgia. A keresztségi fogadás megújítása. 
Az eucharisztia liturgiája. 

 
Április 4. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. 

7: énekes 
9: A dorozsmai és zsombói egyházközség híveiért énekes FELTÁMADÁSI KÖRMENET. 
este fél 7: énekes 

 
Április 5. HÚSVÉTHÉTFŐ. 

7: Szentmise. énekes 
9: Szentmise. Énekes 
Este nincs szentmise. 

NAGYBÖJT? KIS BÖJT? MIÉRT??? 
A böjt első hallásra negatív 

magatartás: egyik legfontosabb 
igényünk területén valamit meg-
vonok magamtól. A táplálkozásnál 
korlátozom magam, méghozzá leg-
többször a kellemes ételek terüle-
tén. Ha ezt a testi problémák meg-
előzése, elkerülése miatt teszem, 
akkor már valamelyest építő jelle-
ge van. Ez koplalás, fogyókúra, de 
nem böjt. Akkor kezd még értéke-
sebb magatartássá válni, ha em-
bertársam javára fordítom, amit 

magamtól megvonok. 
Amikor fizetünk az üzletben, 

nem sajnáljuk az odaadott pénzt. 
Amikor rokonlátogatásra utazunk, 
talán nagy távolságra, nem sajnál-
juk az útiköltséget, az erre fordí-
tott időt. Miért? Mert fontosabb, 
jobb értékesebb az, amit kapunk, 
mint amit odaadtunk. Mert fontos, 
hogy megajándékozzuk azt, akit 
tisztelünk, szeretünk.  

 
(Folytatás a 7. oldalon) 
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A kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola új zászlójának megáldása, 
2010. március 19-én 

Szentháromság egy Istenünk! 
Köszönjük, hogy bennünket a sa-
ját képedre és hasonlóságodra te-
remtettél, közösségbe helyeztél: a 
családba, az iskola, a munkahely, 
településünk és hazánk közössé-
gébe. Itt bontakozik ki egyénisé-
günk, itt válunk egyénenként a kö-
zösséget szolgáló egyre értéke-
sebb személyekké. Örömmel és 
büszkén és hálával valljuk, hogy 
melyik közösségben vagyunk ott-
hon, melyik nevel, formál és meg-
tart bennünket. Talán a zászló a 
legnemesebb jelképe egy közös-
ségnek. 

Az Orczy István Általános Is-
kola nevelői szeretettel tervezték 
és készíttették el iskolájuk beszé-
des jelképét a jelenlegi és jövőben 
ide tartozó tanulók, nevelők és 
részben azok hozzátartozói szá-
mára is. Kérünk Téged Urunk Is-
tenünk, áldd meg ezt az intéz-

ményt, nevelőket, tanulókat, azok 
családtagjait, de az épületet is, 
amely otthona ennek a közösség-
nek. Áldd meg ennek beszédes jel-

képét, az új zászlót. Hangolja ez a 
zászló a közösség minden tagját 
felelős együttműködésre. És bár-
hol láthatóvá válik, bárhová elvi-

szik, hirdesse Dorozsma, a névadó 
Orczy István, az egykor és a jövőben 
is itt tanuló diákok, az itt tanító ne-
velők élő és éltető közösségét. 

Segítsd őket Urunk, hogy ne 
csak a jelképet, a zászlót emeljék 
magasra, hanem az iskola jó hírét 
is erősítsék igaz életükkel az itt 
elért jó teljesítménnyel. Így terem-
jen bennük értékes gyümölcsöt or-
szágunknak és városunknak az in-
tézményt fenntartó anyagi áldo-
zatokban is megmutatkozó gon-
doskodása. 

Add meg ezt nekünk Urunk Is-
tenünk a te dicsőségedre és mind-
annyiunk örömére! 

Úgy legyen! 
 
Ezzel köszönti a dorozsmai 

katolikus közösség a 100. szüle-
tésnapját ünneplő Orczy István 
Általános Iskolánk minden ne-
velőjét, tanulóját! 

Egy hajlott hátú néni 
Egy motoros küldte ezt a leve-

let. Azt hiszem, nem kell hozzá 
kommentár. 

„Túrázásaink során a székely-
derzsi Erődtemplom falánál indu-
láshoz készülődtünk, amikor meg-
állt mellettünk egy fekete ruhás, 
fejkendős, hajlott hátú néni. Egész-
séget kívánt, majd megkérdezte, 
honnan jöttünk. Amikor válaszol-
tunk, ezt kérdezte: 

– És Magyarország tényleg 
olyan szép, amilyennek mondják? 

Nem várta meg a választ, ha-
nem hiba nélkül elmondta ezt: 

 

Járjatok be minden földet,  
Melyet Isten megteremtett,  
S nem akadtok bizonyára  
A magyar nemzet párjára.  
Vajon mit kell véle tenni:  
Szánni kell-e vagy megvetni?  
Ha a föld isten kalapja,  
Hazánk a bokréta rajta!  
Oly szép ország, oly virító,  
Szemet-lelket andalító,  
És oly gazdag!... aranysárgán  
Ringatózik rónaságán  
A kalászok óceánja;  
S hegyeiben mennyi bánya!  
És ezekben annyi kincs van, (itt hozzá-
tette: „mert akkor még az övék volt”)  
Mennyit nem látsz álmaidban.  
S ilyen áldások dacára (itt: „innen nem 
kellene tovább mondanom, mert 
olyan szomorú”)  
Ez a nemzet mégis árva,  
Mégis rongyos, mégis éhes,  
Közel áll az elveszéshez.  
S szellemének országában  
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!  
S mindezek maradnak ott lenn. 
Vagy ha éppen a véletlen  
Föltalálja hozni őket,  
Porban, sárban érnek véget,  
Vagy az ínség zivatarja  
Őket messze elsodorja,  
Messze tőlünk a világba,  
Idegen nép kincstárába,  

És ha ott ragyogni látjuk,  
Szánk-szemünket rájok tátjuk,  
S áldicsőséggel lakunk jól,  
Hogy ez innen van honunkból.  
Ez hát nemes büszkeségünk,  
Melyről annyiszor mesélünk?  
Azzal dicsekedni váltig,  
Ami szégyenünkre válik!...  
Csak a magyar büszkeséget,  
Csak ezt ne emlegessétek! 
Ezer éve, hogy e nemzet  
Itt magának hazát szerzett,  
És ha jőne most halála,  
A jövendő mit találna,  
Mi neki arról beszélne,  
Hogy itt hajdan magyar éle?  
S a világtörténet könyve?  
Ott sem lennénk följegyezve!  
És ha lennénk, jaj minékünk,  
Ezt olvasnák csak felőlünk:  
„Élt egy nép a Tisza táján,  
Századokig, lomhán, gyáván.” -  
Óh hazám, mikor fogsz ismét  
Tenni egy sugárt, egy kis fényt  
Megrozsdásodott nevedre?  
Mikor ébredsz önérzetre? 

(Petőfi Sándor: A Magyar Nemzet) 
 
Majd folytatta: 
– Mondják, miért írt ez a Pető-

fi ilyeneket? 
Azután elmondta, hogy 88 

éves az idén. És hogy fogadjunk el 
tőle valamit. A szatyrában volt pár 
tojás és négy, azaz négy szelet ka-
lács. Ebből kettőt nekünk adott, 
hogy osszuk el. Egészséget kívánt, 
és elcsoszogott. 

Egy büdös kukkot nem tud-
tunk szólni!!! 

Én pedig leültem a székely-
derzsi Erődtemplom falához, és 
olyat tettem, ami rohadtul nem il-
lik bele egy 40 körüli, erősen bo-
rostás túramotoros imidzsébe. 

És arra gondoltam, hogy az 
itthoni, magukat bal- és jobboldali 
politikusnak nevező, gátlástalan gaz-

emberek, akik fröcsögő nyállal pró-
bálják fekete-fehérre mosni az a-
gyunkat, akik megosztanak, nem 
összekötnek, akik személyes érdek-
harcukkal több kárt okoznak ennek 
az országnak, mint eddig bárki. 
Csak egyetlen egyszer jönnének el 
ide, és hallgatnák meg, ahogy egy 88 
éves, görbe hátú öregasszony őszin-
tén Petőfit szaval a boltból hazafelé, 
és négy szelet kalácsból kettőt oda-
ad vadidegen embereknek. 

Talán elszégyellnék magukat, 
pont úgy, ahogy akkor, ott, én. 

Talán elgondolkoznának azon, 
hogy vajon ki és miért tette őket 
oda, ahol vannak, és hogy mi dol-
guk a világban… 

el bennünket, ha sikerült igazán segí-
teni másnak, örömet szerezni neki. 
Hogy Urunktól, Istenünktől mit ka-
punk, azt néha már itt a földi életünk-
ben is, de az örök boldogságban min-
denképpen megtapasztaljuk. Mert ha 
az Jézus példájára, az Ő kedvéért se-
gítjük embertársunkat, akkor ezt Ő 
úgy veszi, mintha Neki tettük volna! 
Ezt kifejezetten megmondta nekünk! 

Lehet még egy indítóoka a böjt-
nek. Világunkban az emberek közötti 
ellentét, a kapcsolatok megromlása 
mindig valahol az önzésből, a másiktól 
való elfordulásból származik. Manap-
ság nagyon sok szó esik a természeti 
kincsek féktelen, pazarló kizsákmá-
nyolásáról. Ezért VALAKI felelős. És ez 
a VALAKI mi is vagyunk, te meg én és 
mindenki egyénileg és a közösségek. A 
család is. S ha ráneveljük magunkat, 
azokat, akikért felelősek vagyunk erre 
a fegyelmezett, a természet kincseit 
mértékletesen, szerényen használó élet-
módra, akkor a közösség, a lelki érté-
kek, az egészségesebb természet és 
jövő lesz ennek jó gyümölcse. 

Mondhatnánk, hogy nem csak én 
éltem ilyen önző, tékozló módon a kin-
cseinkkel. Ez minden bizonnyal így 
van. De egy hajóban élünk! Az utcán 
eldobált szemét és a viselkedéssel el-
hintett erkölcsi szemét mindenkit rom-
bol és fertőz. És hogy ez megváltozzék, 
ezért mindenkinek a maga életében, 
háza előtt, családjában el kell kezdeni 
a tisztogatást. Lelki erőt ehhez, a fe-
lelősségérzetből, a szeretetből fakadó 
egészséges önkorlátozás szelleméből, 
egyszóval a böjt lelkületéből meríthetünk. 
Urunk Jézus ezt úgy nevezte: azért 
jött, hogy megváltsa ezt a világot, meg-
változtassa a rossz irányból a jó felé 
segítse az emberiség útját. Ehhez min-
denképpen kellett vállalnia a bünte-
tés, a jóvátétel, az elégtétel „böjtjét”, a 
szenvedést és az ártatlanul elfogadott 
halált a mások, a mi önzésünk által 
okozott baj rendbetételére. 

A böjt: az önzésem számára való 
meghalás, a másikra figyelés. Ez a sze-
retet logikája: a másiknak odaajándéko-
zott életemet általa gazdagodva kapom 
vissza. Ugye, ez igazán jó befektetés!!! 

MÁDI GYÖRGY PLÉBÁNOS 

(Folytatás a 6. oldalról) 
Valahogy így van ez a böjttel is. 

Mit kapunk a böjtnél? Felszabadult 
időt, megtakarított pénzt, egészsége-
sebb szervezetet. Mindezt kinek a ked-
véért? A megtakarított anyagiakat rá-
szoruló embertársunknak adhatjuk, 
örömet szerzünk vele ajándékkal an-
nak, akit szeretünk, a felszabadult időt 
Istennek szentelhetjük, akitől min-
dent, az életet, egészséget, a „föld ter-
mését” is kapjuk. Valamilyen értelem-
ben böjt az is, amikor a pihenésünk-
ből, a szórakozásra fordítható időből, 
pénzünkből ajándékozunk másoknak, 
Istennek. Természetesen mindezt ész-
szerűen, hogy magunknak komoly kárt 
ne okozzunk. De mégis nagylelkűen és 
őszintén, önzetlenül, szerényen. „Ne 
tudja a jobb kezed, mit tesz a bal” - 
tanított bennünket Jézus. 

A mai gazdaságosságra, anyagiak-
ra érzékeny világban nem nehéz felis-
merni, hogy itt is egy jó befektetéssel 
van dolgunk. Odaadunk némi pénzt, 
időt, törődést, figyelmességet, és ka-
punk érte barátságot, hálás ember-
testvért, mély örömet, ami akkor tölt 

NAGYBÖJT? KIS 
BÖJT? MIÉRT??? 
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A 48-as utcai ovisok elzavarták a telet! 
Elérkezett, kinek először, ki-

nek már sokadjára. Végre itt a far-
sangi bál napja. Az ovis gyerme-
kek már nagyon várták ezt a dél-
utánt, hetek óta készültek rá. Már 
mindenki tudta mindenkiről, hogy 
milyen jelmezben lesz ma. 

Három óra tájt kezdett elvará-
zsolódni a Művelődési Ház terme. 
Jöttek a pajtások jobbnál jobb mas-
karákba bújva. Volt ott: angyalka, 
ördög, tigrisek, görkoris lány, her-
cegnők, királynők, hastáncosok, 
pillangók, süni, autóversenyző, zsi-
ráf (még jó, hogy csak a bébi jött 
el – ő legalább befért fejlehúzás 
nélkül), pókemberek, mackók, bat-
manek csoportja, indiánok, varázs-
lók, katicák, magyar lány és még 
sorolhatnám. A műsort egy kala-
pos magyar fiatalember vezette – 
vagy talán az egyik óvónő változ-
tatta el magát? A télzavaró masz-

kások csoportonként bemutatták 
jelmezeiket – verssel ékesítve – az 
őket elkísérő szülőknek és hozzá-
tartozóknak. A vidám táncok és 
vonatozások között a színpadon 
megjelentek a kalózok és matró-
zok, majd pedig a néptáncos asz-
szonyok. A kalózok-matrózok (óvo-
dai dolgozók) táncoltak, majd el-
énekelték, hogy a „részeg tenge-
rész” is nagyon várja, hogy vége 
legyen a télnek, hisz akkor már 
nem csúszna el a jégen. Az asszo-
nyok és persze velük együtt egy 
legény (óvodai dolgozók és szü-
lők) a „honky tonk woman”-ra tán-
coltak. Az előadások sikerét bizo-
nyítja, hogy mindkét számot visz-
szatapsolta a lelkes közönség. 

A műsor színvonalát emelte, 
hogy a közönség részt vehetett kü-
lönböző játékokban, mint például: 
labdatánc: melyet a gyermek egyik 

szülőjével mutatott be, úgy hogy a 
fejük között egy labda volt, ami 
persze nem eshetett volna le…, 
fánkevés: melyen gyermek és 
egyik szülője vett részt, majd lufi-
fújóverseny: ahol a szülők mutat-
hatták meg a tüdejük méretét, 
egészen a kidurranásig. Ezek után 
következett a gyerekek műsorzá-
ró télzavaró, színes pom-pom-os 
tánca sikoltozással. 

Reméljük, azért karácsonyra 
újra beköszönt a tél. 

Köszönjük a Művelődési Ház 
vezetőjének, hogy színvonalas ren-
dezvényünknek helyet biztosított, 
továbbá minden köszönet és tisz-
telet az óvoda munkatársainak a 
szívet gyönyörködtető, felejthe-
tetlen délutánért. 

A szülők nevében: 
EGY KIS VARÁZSLÓ 

ELVARÁZSOLT ANYUKÁJA 

Farsangi mulatság a Negyvennyolcas Utcai Óvodában 
„Állt a bál” a Negyvennyolcas 

Utcai Óvoda farsangi mulatságán, 
melyet hagyományosan a Művelő-
dési Házban rendeztek meg. 

Az óvodások hetek óta farsan-
gi lázban égtek, így alig várták, 
hogy elkezdődjön a mulatság. A 
színpadra vonulva egyenként mu-
tatták be jelmezeiket és a csopor-
tok egy-egy kis műsorszámmal is 
készültek. 

A gyerekek produkciója után 
az óvoda dolgozóinak meglepeté-
se következett: a tengerésznek és 
kalóznak öltözött óvónénik és daj-

ka nénik nem mindennapi tánc-
produkcióban „csaptak össze” egy-
mással. 

Természetesen nem marad-
tak el a gyerekek kedvencei sem: 
indult a „csigavonat”, volt zsákba-
macska és a kicsik versenyezhet-
tek fánk és pattogatott kukorica 
evésben. 

Osztatlan sikert aratott a szü-
lők tánca is, amelyben a legbát-
rabbak csillogtatták meg tánctu-
dásukat. Ezután az óvodába járó 
összes kisgyerek egyszerre adta 
elő a pom-pom táncot, mellyel mo-

solyt csaltak a szülők és a vendé-
gek arcára. 

A farsangi bál végén a csillogó 
szemű gyerekek látványa feledtet-
te a sok munkát, amit a szervezők 
fektettek abba, hogy mindenkinek 
örömet szerezzenek. 

Köszönjük az óvónőknek és az 
óvoda dolgozóinak, hogy időt és 
fáradtságot nem kímélve vidám és 
emlékezetes télűző mulatsággal ör-
vendeztették meg a gyerekeket és 
szüleiket. 

UHRINNÉ KASZAPOVITS GYÖRGYI 
szülő 

A vérátömlesztés és a véradás története 
A vér = élet. A véradás élet-

mentés, a véradó életmentő: há-
rom életet ment meg egy véradás 
alkalmából. Ugye ismerősen csen-
genek ezek a szavak? Mégis, talán 
kevesen tudják a vérátömlesztés 
történetét, az emberiség fejlődése 
során felgyülemlett rengeteg is-
meretet, amellyel igyekeztek a tu-
domány úttörői a tudás határait 
kitolni a gyógyítás érdekében. Fo-
galmazhatunk úgy is: egy csepp 
vérben visszatükröződik a medi-
cina az orvoslás tudományának 
tengere is. 

Egy angol orvos – bizonyos 
Harvey – már 1628-ban foglalko-
zott a vér beadásával, a szív moz-
gásával. Karl Landsteiner 1900-
ban fedezte fel a vércsoportokat, 
amellyel biztonságossá vált a vér-
átömlesztés, így a XX. század első 
éveitől számítható a tudományo-
san megalapozott „transfusiologia” 
a vérátömlesztéssel kapcsolatos 
tudományos tevékenység. 

Párizsban egy Denys nevezetű 
orvos – aki egyben csillagász, ma-
tematikus is volt – 1667-ben első-
ként alkalmazott gyógyítási célból 
vérátömlesztést bárányból em-
berbe. A végstádiumban lévő da-
ganatos betegek jó része azonnal, 
vagy valamivel később sajnos meg-
halt. Az ügy bíróság elé került, 
ahol a további próbálkozókat sú-
lyos botütésekkel fenyegették meg, 
melynek eredményeként közel 
150 évig elvették az orvosok ked-
vét a vérátömlesztéstől. Ám 1818-
ban Blundell londoni sebész-szü-
lész elvégezte az első emberi vér-
átömlesztést. Mivel ebben az idő-
ben a vércsoportok még ismeret-
lenek voltak a sikeres vérátöm-
lesztések esélye 50% körül volt. 
Ám már akkor felismerhették a 
közvetlen vérátadás veszélyét, hi-
szen a transzfúziót azonnal meg-
szakították, ha a betegnél ellenre-
akciót észleltek. A vércsoportok 
korábban említett felfedezése for-
radalmasította a vérátömlesztést: 
az első világháború súlyos sérült-
jei már ezen elvek alapján mene-
külhettek meg a biztos haláltól. 
Landsteiner további felfedezései-
ért és tudományos munkássága 
elismeréséül orvosi Nobel díjban 
részesült. A tudomány rohamos 
fejlődése lehetővé tette a vér kon-
zerválását, de 1950-től a vérké-
szítménnyel történő vírusfertőzés
-átvitel lehetősége – egyben ve-
szélye – is ismeretes volt. Ez a 
fontos kérdés az AIDS felfedezése 
után került a figyelem központjá-
ba: a kórokozó HIV-vírus megtalá-
lására 1985-ig kellett várni. A HIV 
szűrővizsgálat 1985 óta kötelező 
a véradás előtt, a véradó egész-
ségügyi állapotáról minden eset-
ben, írásban nyilatkozik a véradás 
és az orvosi vizsgálat előtt. Bizta-
tó kutatások folynak „művér” elő-
állítására is, ám még hosszú idő 
szükséges ahhoz, hogy a vér-

transzfúzió teljes körű és végleges 
helyettesítése megvalósuljon. 

Ami kis hazánk vérátömlesztés-
sel kapcsolatos történeti áttekinté-
sét illeti: a magyar medicina minden 
időben az európai orvostudomány 
fő vonalát követte, ám kisebb-na-
gyobb időeltolódás itt is észlelhető. 

Az 1861-ben megjelenő „Or-
vosi Hetilap” beszámolót közöl az 
európai próbálkozásokról, sőt a 
honi emberből emberbe történő 
vérátömlesztésekről is tudósít. A 
„Gyógyászat” című folyóirat 1874-
ben ad hírt bárányból emberbe 
történő vérátömlesztésről. A ko-
lozsvári eseményre – eddig isme-
retlen céllal és okból – 200 évvel a 
sikertelen párizsi beavatkozás után 
került sor. A „Magyar Szent Koro-
na Országai Vörös Kereszt Egyle-
te” 1881-ben alakul meg: később 
a véradószervezés bázisává vált. 
Rex–Kiss Béla könyve „A vércso-
portok” 1940-ben a vérátömlesz-
tés biztonságos kivitelezését szol-
gálta: a szerző 1949-ben az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat első igaz-
gatója lett. A világháborúk között 

és alatt csak kivérzett és életve-
szélyesen vérszegény betegeknél 
alkalmaztak vérátömlesztést. A 
Magyar Vöröskereszt 1948/49-ben 
alakul újjá, amelynek egyik fontos 
feladata a véradók szervezése lett. 
Ezekben az években alakul meg 
az Országos Vértranszfúziós Inté-
zet és az Országos Vérellátó Szol-
gálat (OVSZ) is. A Vöröskereszt és 
az OVSZ szoros együttműködés-
ben biztosítja az óta is a hazai vér-
ellátáshoz szükséges 500 000 egy-
ségnyi vért. A Vöröskereszt moz-
gósító erejével évente 450–460 
ezer donort szervez a véradások-
hoz. Csongrád megye évek óta az 
országos átlag fölött teljesít: az 
1000 főre eső véradók száma 
hosszú ideje 70 fő fölött van, a vér-
adók és a vérvételek száma több 
éve meghaladja az évi 30.000 főt. 
A megyében Szeged városa a leg-
aktívabb a véradások terén. Több 
nagyvállalat – pl. a MÁV és a Rend-
őrség – élen jár dolgozóik mozgó-
sításában: évek óta külön orszá-
gos akciónapot tartanak a nemes 
cél érdekében. Segítőkész önkor-

mányzatok – Szentes, Mórahalom, 
Gyopárosfürdő – fürdőjeggyel kö-
szönik meg a donorok áldozatkész-
ségét. Híres sportolók, közéleti sze-
mélyiségek, színészek állnak önzet-
lenül az életmentő véradó mozga-
lom mellé, válnak a Magyar Vörös-
kereszt jószolgálati nagyköveteivé.  

Lassan 400 éve, hogy nagy elő-
deink vakmerő bátorsággal elin-
dultak egy ismeretlen úton. Ma 
szinte természetes, hogy egy-egy 
nagyobb műtétkor ott az életmen-
tő vér és megvan az esély a gyógy-
ulásra, az életben maradásra. A 
véradókon biztosan nem múlik. 
Önzetlenségükért soha nem kér-
nek semmit, kérkedő, véradó múlt-
jával hencegő donorral még nem 
találkoztam. Önmagukból adnak, 
a legdrágábbat: vérüket, amely 
életet jelent. Nem kérdezik, ki 
kapja: egy rászoruló embertársuk, 
és nekik ez elég. Tisztelet és meg-
becsülés Nekik, az életmentőknek. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 
véradásszervező 

Felhasznált irodalom: 
Dr. Gál György: A vérátömlesz-

tés története 
MÁV Zrt. Vasutas Magazin kü-

lönszáma 
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Képben vagyunk 
Természetes ma már, hogy 

minden családban van televí-
zió, azonban azt, hogy hogyan 
jut el az adás az otthonokba, 
kevesen tudják. Ezt kutatva fel-
kerestem a Szélmalom Kábelté-
vé Zrt. Ügyfélszolgálatát a Szék-
sósi út 12. szám alatt. Az irodá-
ba belépve láttam, hogy szem-
ben az asztaloknál a jó néhány 
ügyfelet kiszolgáló úr és hölgy 
végzi épp a munkáját, a várako-
zó ügyfelek szórakoztatására pe-
dig televíziók üzemelnek, jobb-
nál jobb képminőségben. Töb-
bet is meg akartam tudni a ká-
beltévé tevékenységéről, ezért 
Ocskó Ferencné Rózsikához for-
dultam segítségért, aki készsé-
gesen válaszolt minden kérdé-
semre. 

 
– Hogyan indult el a Szélma-

lom Kábeltévé? 
– A Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

jogelődjét, a Szélmalom Kábeltévé 
Szövetkezetet 1992. december 4-
én alapította 47 dorozsmai lakos, 
4700 forintos jegyzett tőkével. A 
szövetkezet 1993-ban kezdte meg 
a szolgáltatást, amikor is 12 TV-
csatorna műsora volt elérhető. 
1997-ben az Elfizetőink száma 
már 1800 fölé emelkedett, emiatt 
a Vezetőség 3 éves tőkeemelési 
programot hajtott végre, hogy a 
bővítéshez szükséges fejlesztése-
ket finanszírozni tudják, amely-
nek eredményeképp 2001-ben je-
lentősen bővült a kábeltévés kíná-
lat, négy programcsomaggal áll-
tunk Előfizetőink rendelkezésére. 
Ugyancsak a fejlesztéseknek kö-
szönhetően 2001-ben el tudtuk 
indítani a T-Online viszonteladó-
jaként kábeltévés hálózatunkon a 
szélessávú internet szolgáltatást. 
Ez tulajdonképp a T-Online szol-
gáltatása volt, de az általunk ki-
épített hálózat igénybevételével. 
2008-tól azonban már saját inter-
netes szolgáltatásunkat értékesít-
jük. 

– Úgy tájékozódtam, hogy már 
nem csak Dorozsmán szolgáltat-
nak. Más településeket mikor von-
tak be a szolgáltatási körbe? 

– Az első lépcsőfok a szegvári 
hálózat kiépítése volt 2003-ban. 
Részvénytársaságunk 2005-ben 
megvásárolta a zsombói kábelté-
vé hálózatot is, amelyet korszerű-
sítettünk, optikai hálózatot építet-
tünk ki, és 2007-ben csatlakoztat-
tuk a dorozsmai fejállomáshoz. 
Majd Bordányban és Forráskúton 
2006-ban épült ki teljesen új háló-
zat. Cégünk 2007-ben eladta a 
szegvári hálózatát, ebből megvá-
sárolta a sándorfalvi kábeltévét és 
kivásárolta az ottani internet szol-
gáltatót. Így az előfizetők létszáma 
5000 fölé emelkedett. 2008-ban 
pedig új kábeltévé hálózat létesíté-
sébe kezdtünk Csólyospáloson. 2009 
elején megvásároltuk a szatymazi 

kábeltévé hálózatot, amelynek a 
korszerűsítéséhez hozzá is lát-
tunk, és 2010. március közepén 
kötöttük be sándorfalvi fejállomá-
sunkra. Ezáltal jelenleg hét telepü-
lésen vehető igénybe kábeltévés 
és internetes szolgáltatásunk: Do-
rozsma mellett Bordányban, Csó-
lyospáloson, Forráskúton, Sán-
dorfalván, Szatymazon és Zsom-
bón. 

– Mennyi az előfizetői létszám? 
– Pillanatnyilag a kiépített vé-

teli helyek száma a szolgáltatási 
területeinken összesen 5825, eb-
ből a bekötött helyek száma 5302. 
Dorozsmán az aktív vételi helyek 
száma 2374, vagyis ennyi háztar-
tásban érhető el jelenleg valame-
lyik szolgáltatásunk. 

– A digitális tévészolgáltatást 
mikor vezették be? 

– Az Európai Unió által megfo-
galmazott irányelv 2012-t hatá-
rozta meg annak dátumaként, ami-
kor már csak digitális szolgáltatá-
sok lesznek elérhetők az uniós or-
szágokban, így Magyarországon is. 
A digitális műsorok sokkal jobb 
kép- és hangminőségben fogha-
tók, ráadásul számos extra funkci-
ót is tartalmaznak (például mű-
sorinformáció). A vételhez a ha-
gyományos tévékészülék mellett 
digitális vevőre van szükség, amely 
bérelhető vagy akár meg is vásá-
rolható cégünktől. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a régióban az el-
sők között vezettük be digitális 
szolgáltatásainkat, még 2007-ben. 
Az alapszolgáltatásunk mellett ki-
lenc kiegészítő digitális minicso-
maggal állunk Előfizetőink rendel-
kezésére, ráadásul ma már a kíná-
latunkban szereplő minden ana-
lóg csatorna digitálisan is fogható. 
Előfizetőink 20%-a már digitális 
szolgáltatásainkat is igénybe ve-
szi. 

– Mik a rövidtávú terveik? 
– A kor kihívásának megfelelő 

távközlési szolgáltatás nyújtásá-
val kívánunk eredményeket elér-
ni. Ennek jegyében korszerűsítet-
tük a 2008-ban megvásárolt sán-
dorfalvi és a 2009-ben megvásá-
rolt szatymazi kábeltévé hálóza-
tot. További célunk a szolgáltatás 
erősítése, hogy minél több otthon 
képernyőjén, monitorán találkozza-
nak Előfizetőink a Szélmalom Ká-
beltévé Zrt-vel. Cégünk tavaly mi-
nőségirányítási rendszert vezetett 
be, amely megfelel az MSZ EN ISO 
9001 szabvány követelményeinek. 
Profilunkat folyamatosan bővít-
jük: tavaly novembere óta a Start-R 
Biztosítási Alkusz Kft. alvállalko-
zójaként cégünk irodáiban már 
kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosítást is köthetnek ügyfeleink, 
valamint kiadjuk a nemzetközi 
zöldkártyát. Valamennyi biztosító 
ajánlata közül megkeressük a leg-
előnyösebbet, és teljes körű ügy-
intézést vállalunk a megkötött 

biztosításokkal kapcsolatban. Ha-
marosan indul új kábeltelefonos 
szolgáltatásunk is (jelen pillanat-
ban még tesztelés alatt áll). 

– A kábeltévések háza tájéká-
ról is szeretnék megtudni egyet s 
mást. Rózsika a legrégebbi dolgo-
zója a Szélmalom Kábeltévének. De 
hányan dolgoznak összesen az iro-
dában? 

– Először is említeném Ballai 
Ferenc műszaki, ügyviteli igazga-
tót és Tímár Lajos igazgatósági 
elnököt. Ők felügyelik munkánkat 
és a külső fejlesztéseket. Rajtunk 
kívül még öten dolgoznak a Szék-
sósi út 12. szám alatti irodában, 
de a helyi ügyfélszolgálatunkon kí-
vül sándorfalvi kirendeltségünkön 
is várja egy munkatársunk kérdé-
seikkel és problémáikkal Előfize-
tőinket. Munkánk sokrétű: szám-
lák postázása, szerződések kötése 
vagy módosítása, befizetések, tele-
fonkapcsolatok bonyolítása, hiba 
esetén a szerelőinkkel való kap-
csolattartás, az Előfizetőkkel való 
kapcsolattartás, esetleges szerző-
désbontás, pénzügyi adminisztrá-
ciós tevékenységek, marketing te-
vékenységek stb. A telefonforgal-
munk igen jelentős, példának oká-
ért novembertől februárig 6500 
telefonhívásunk volt, ami azt je-
lenti, hogy átlagosan 8 percen-
ként van egy hívás. A telefonbe-
szélgetéseket a hatályos jogsza-
bályokban előírtak szerint rögzít-
jük. 

– Szükséges-e az ügyintézéshez 
személyesen befáradni az irodára? 

– Nem feltétlenül, honlapun-
kon, a www.szelmalomktv.hu címen 
az Online Ügyfélszolgálat rovat-
ban számos ügyintézési lehetősé-
get kínálunk, szerződéskötéstől az 
online hibabejelentésig. Új szerző-
dés kötését vagy meglévő módosí-

tását ezen felül telefonon keresz-
tül is kérhetik ügyfeleink. 

– Gyakoriak-e a hibabejelenté-
sek? 

– Sokszor hívnak minket, fő-
leg a saját kezűleg, helytelenül 
osztott hálózat miatt, de például 
vihar esetén is nagy a forgalom. 
Szerelőinkkel együttműködve igyek-
szünk minél hamarabb elhárítani 
a hibát, erre az Általános Szerző-
dési Feltételeinkben leírtak alap-
ján 72 órán belül kell sort keríte-
ni. Internetes honlapunk Tudástár 
rovatában is rengeteg információt 
megtalálnak az érdeklődök példá-
nak okáért a digitális vevő helyes 
üzembe helyezésével kapcsolat-
ban. 

– Mi látható a helyi informáci-
ós csatornájukon? 

– Ezen a csatornán, amely az 
összes, a dorozsmai ill. sándor-
falvi fejállomásra csatlakozó tele-
pülés vételi helyén fogható, általá-
ban képújságot sugárzunk, amely-
ben szolgáltatásainkkal kapcsola-
tos tájékoztatóink olvashatók. A 
dorozsmai fejállomásról sugárzott 
infócsatornán ezen felül minden 
kedden és csütörtökön jelentke-
zik délután négy órától a Képes 
Dorozsmai Napló, amely aktuális 
közéleti eseményekről ad videó-
tudósítást. Az elmúlt hónapok-
ban más települések önkormány-
zatai is éltek a lehetőséggel, így 
például már a Bordányi Híradó 
műsora is megtekinthető ezen a 
csatornán. 

– Látom és tapasztalom, mi-
lyen munka áll a cég mögött. Kívá-
nok olvasóinknak jó képet és kelle-
mes kikapcsolódást, a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt.-nek pedig mindeh-
hez jó munkát, egészséget! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Horgász baráti kör (Peca klub) 

A Dorozsmai Napló legutóbbi 
számában megjelent felhívásra 
március 19-én megtartotta első 
összejövetelét a Peca klub. Hor-
váthné Menyhárt Jolán megnyitó-
ja után Miksi Feri ismertette a 
Horgász Baráti Kör szervezeti 
szabályzatát, majd az új egyesüle-
ti tagok kitöltöttek egy szándék-
nyilatkozatot. Kardos György be-
mutatta az általa készített klub-
tagsági kártyát és matricákat, 
amit minden klubtag megkapott. 
A közel 2 órás megbeszélésen 12 
horgász írta alá a szándéknyilat-
kozatot, és javasolták, hogy havi 
500 Ft-ot fizessen be mindenki 
egy becsületkasszába, és ebből a 
pénzből tudná támogatni a klub a 
rendezvényeiket. A rendezvények 
zártkörűek lennének, ahová csak 
az léphet be, aki rendelkezik klub-
kártyával, illetve a családtagok. 

Továbbra is várjuk a jelentkező-
ket, akik szeretnének szervezett 
formában horgászni, vidám han-
gulatú péntek-szombat estéket 
tánccal, zenével eltölteni. Jó idő 
esetén kerti parti, szabadtéri sü-
tés-főzés, rossz idő esetén a kocs-
ma helyiségben lesz a nagyot mon-
dók beszámolóival fűszerezett 
eszem-iszom olykor élő zenével. 

Szeretettel várjuk az új jelent-
kezőket: Miksi Feri 06 30 / 440– 
9049 

* 
 
Sajnálatos módon az elmúlt 

havi tudósításban névelírás tör-
tént, amiért ezúton kérek elné-
zést. A Szépasszony kocsma tulaj-
donosának neve helyesen Hor-
váthné Menyhárt Jolán. 

 
MILITÁR MIKLÓS 



10.�OLDAL� XXI./3.�

Fejlesztések a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-nél 
A Szélmalom Kábeltévé Zrt. a minőségi 

szolgáltatás elkötelezett híve. A folyamatos fej-
lesztések célja az előfizetői elvárások és igé-
nyek magas szintű és a legkorszerűbb techno-
lógia alkalmazásával való kiszolgálása. Ennek 
jegyében bővítettük és bővítjük szolgáltatása-
ink körét saját internet és kábeltelefon-szol-
gáltatásunk bevezetésével. 

A Támogató Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program keretén belül mikro-, kis- és közép-
vállalkozások technológia fejlesztése tárgyú 
felhívására cégünk pályázatot nyújtott be „Di-
gitális kábeltelevíziós internet fejállomás be-

szerzése a Szélmalom Kábeltévé Zrt-nél” cím-
mel. A projektben a kiskundorozsmai fejállo-
más korszerűsítését, bővítését és fejlesztését 
tűztük ki célul. Mindezzel biztonságosabb, gyor-
sabb internetes és még megbízhatóbb kábelté-
vés és digitális szolgáltatással állhatunk majd 
Előfizetőink rendelkezésére. 

A pályázaton cégünk eredményesen szere-
pelt, és 29 487 510 Forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. A fejlesztések összköltsége 58 975 020 

Forint, amelynek egyik felét a pályázaton 
nyert pénzösszegből, másik felét a Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. saját forrásból finanszírozza. 

A projektben vállalt fejlesztések még 
2009. július havában elkezdődtek, és terveink 
szerint 2010 augusztusában fejeződnek be. A 
fejlesztéssel Részvénytársaságunk a régió egyik 
legkorszerűbb műszaki-informatikai infra-
struktúrájával fog rendelkezni, amely minden 
bizonnyal Előfizetőinknek is a legnagyobb 
megelégedésére szolgál majd. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
ÚMFT Infovonal: 06 40 638 638 
nfu@meh.hu  •  www.nfu.hu 

Nyugdíj, te drága! Az alábbiakban az öngondoskodás alappil-
léreit bemutató sorozatunk bevezető része ol-
vasható. 

Talán hangzatos a cím, de igaz: aki már 
nyugdíjas, az kevesli az összegét, aki nyugdíj 
előtt áll, az szurkol a nagyságáért, aki fiatal, az 
meg még nem törődik vele. Ám nem lehet el-
menni a téma mellett, hiszen három millió 
embert közvetlenül, hét milliót közvetve érint 
a téma. A kezdetek kezdetén le kell szögezni: 
a nyugdíj nem adomány vagy kegy. Egy – sok-
szor 40-45 éves munkaviszony után a rend-
szeres társadalombiztosítási (TB) befizetések 
nyomán – igaz, az állami rendszerbe befizetett 
összeg nagyságát nem tartják nyilván – szer-
zett jog. Néhány éve már saját magunk is el-
dönthettük, hogy az állami nyugdíjrendszer-
ben maradunk, vagy saját „zsákba” – magán-
nyugdíj-pénztárba – gyűjtjük befizetéseinket. 

De akkor mi itt a probléma, miért beszé-
lünk olyan sokat – itt-ott szenvedélyesen – 
erről a témáról? 

Nos, az ördög – mint mondani szokás – a 
részletekben rejtezik. Mindannyian tudjuk, 
hogy hazánk lakossága egyre fogy. Rohamo-
san csökken a születések száma, a munkanél-
küliek száma egyre nő, ugyanakkor lassan 
nyolcszázezerhez közelít a rokkantnyugdíjat 
igénylők száma. Ebből egyenesen következik, 
hogy a ténylegesen dolgozó munkavállalókra 
– 2008-ban 100 járulékfizetőre 68 nyugdíjas 
ember jut – egyre több terhet ró a nyugdíjat 
garantáló államra a világgazdasági helyzet is-
meretében a kifizetések teljesítése. Azt is ta-
pasztaljuk, sőt átéljük, hogy sokakat minimál-
béren foglalkoztatnak. Ám „zsebbe” is kapnak 
pénzt, ami – különösen a pályakezdőknél – 
nem növeli a TB kasszáját, de a „zsákban” sem 
szaporodik a pénz. A most alkalmazott úgyne-
vezett „felosztó-kirovó” rendszer szerinti el-
osztás lényege: a munkavállalóktól és munka-
adóktól befolyó TB befizetéseket – sokszor 
állami pótlással – gyakorlatilag ki kell fizetni – 
még a tárgyhóban – a nyugdíjakra. 

Ugyanakkor mértékadó demográfiai elem-
zők szerint 2050-re jelentősen változni fog a 
lakosság életkorának szerkezete: minden 4. 
ember 65 éven felüli lesz és kb. 500 000 em-
bernek lesz égető és húsbavágó probléma a 
mindennapi megélhetés. Ma, a több mint 4 
millió aktív korú emberből 3, 4 millió fizet 
nyugdíjjárulékot.  Nyugdíjszerű ellátást közel 
3 millió fő kap. Az aggasztó pénzügyi helyzet 
átmeneti javítása érdekében fájdalmas lépése-

ket is meg kellett tenni: fokozatosan emelke-
dik a nyugdíjkorhatár 65 évre, inflációköveté-
sen alapuló nyugdíjindexálást vezettek be és a 
13. havi ellátás is megszűnt. 

Ha kitekintünk az országhatáron kívülre, 
sokszínűséget tapasztalunk: nincs üdvözítő, 
mindenre választ adó megoldás külföldön sem. 
Az illető ország gazdasági ereje, kialakult ellá-
tó rendszere határozza meg a nyugdíjak össze-
gét, nagyságát, emelésének mértékét. 

Manapság egyre többen emlegetik a „svéd 
modell” honosítását Magyarországra is. Ez sem 
csodaszer, de azért érdemes néhány szóval is-
mertetni a lényegét. 

A modell egyebek mellett arról szól, hogy 
a kötelező állami nyugdíjrendszerben is csak 
az aktuálisan befolyó járulékokat szabad elköl-
teni az ellátásokra, azokat adóból nem egészíti 
ki a költségvetés. A járulékfizetők rendszeres 
tájékoztatás kapnak egyéni számlájuk alakulá-
sáról, várható nyugdíjukról. Az alap a ki nem 
fizetett összegeket befekteti. A svédek 61 éves 
korukban mehetnek öregségi nyugdíjba és a 
24-25 ezer koronás (egy korona: 26,5 Ft) át-
lagfizetés 60 %-nak megfelelő nyugdíjra szá-
míthatnak munkaviszony hosszától, illetve ne-
müktől függően. A 2003-ban fokozatosan élet-
be léptetett rendszer független az állami költ-
ségvetéstől, ám a járandóságok nagysága egye-
nes arányban van a fizetések növekedésével, 
illetve csökkenésével. A derék svédeknek lehe-
tőségük van akár 65-70 éves korukig dolgozni: 
ekkor a befizetésük arányában több nyugdíjra 
számíthatnak. A jövedelem nélküliek és a kül-
földiek 65 éves koruktól garantált állami nyug-
díjat kapnak, melynek legmagasabb összege 
tavaly 7200 korona volt. A külföldiek csak ak-
kor kaphatják meg ezt az ellátást, ha legalább 
40 évig éltek Svédországban. A hazai nyugdíj-
rendszer átalakítása, reformja szükséges, idő-
szerű, de bölcs és hosszú távú – kormányzati 
ciklusokon átívelő – megoldást igényel. Az 
eddig meghozott intézkedések a ma és a közeli 
évek gondjait orvosolják, de a „Ratkó-gyere-
kek” nyugdíjazása után újabb demográfiai hul-
lám várható. Társadalmi és politikai konszen-
zust igénylő, emberek millióinak életvitelét be-
folyásoló megoldás lehet csak üdvözítő. 

A kitekintés után lássuk a mi helyzetünket: 
milyen lehetőségeink vannak az öngondoskodásra? 

– Társadalombiztosítás – kötelező 
– Magánnyugdíjpénztár – kötelező 
– Önkéntes nyugdíjpénztár – választható 
– Nyugdíjbiztosítás – választható 
– Nyugdíj elő-takarékossági számla 

(NYESZ) – választható 
– Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók – vá-

laszthatók 
 
További – nem elvetendő – lehetőségek: 
– Megtakarítások (el nem költött jövede-

lem, egy elhalasztott fogyasztás) 
– Befektetések (megtakarításainkat hozam 

reményében átadjuk másnak, azaz befektet-
jük) 

 
A pénzintézetek kínálatai, kamatai ismer-

tek, a befektetésnél figyelembe kell venni a 
kamatadó megfizetését és a likviditást (hozzá-
férhetőséget) is. Nem térek ki itt a föld, ingat-
lan, nemesfém, műkincs kérdésére, hiszen 
ezek a befektetések az „átlagembert” sajnos 
nem igen érintik. 

Az életbiztosítás, értékeink (lakás, autó, 
vagyontárgyak stb.) biztosítása is egyfajta be-
fektetés, hiszen elvesztése, megsemmisülésük, 
eltulajdonításuk anyagi csődhöz vezethet. 
Egyes biztosítótársaságok befektetéssel kom-
binált életbiztosítási konstrukciót is kínálnak 
– forintos és eurós változatban is – elsősorban 
közép – és hosszú távú befektetőknek. Itt a 
befektetendő összeg nagyságát, a befektetés 
kockázatának nagyságát az ügyfél – a pénz-
ügyi tanácsadó szakértelmét felhasználva – 
saját maga határozhatja meg. 

Összegzésül leszögezhető, amit a mérték-
adó pénzügyi szakemberek folyamatosan mon-
danak: csak saját magunkra számíthatunk 
öregkori biztonságunk megteremtésében. Az 
öngondoskodást, a takarékoskodást, a hosszú 
távú befektetések megismerését idejében el 
kell kezdeni. Ezekben a kérdésekben legjobb 
pénzügyi tanácsadókhoz, befektetési szakem-
berekhez fordulni, akik az adott élethelyzet-
hez legjobban illeszkedő megoldással tudnak 
szolgálni. Az e célokra befektetett pénz nem 
vész el: időskori biztonságot fog jelenteni. 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC 

 
Felhasznált irodalom: 
Heti Világgazdaság. 2010/4. szám 
Generali–Providencia Zrt. tájékoztató és 

információs anyagai 
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A legkedvezőbb havidíjú 2 Mbites internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta! 

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal 

vehetik igénybe! 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
és Sodexo Pass internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

Tévézzen rendkívül kedvezményes áron, akár 2930 Forintért havonta! 
 

Szolgáltatásunk igénybevételéhez nincs szükség külön beltéri egységre, így a havi áramszámlán két beltéri egység 
mellett már 800–1000 Forintot is megspórolhat, és megfelelő belső hálózat esetén akár 4–5 televízión is élvezheti 
programkínálatunkat, kiváló kép- és hangminőségben! 
 A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint 
kedvezményben részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos 
bérleti havidíjjal veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti! 

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    

Minden gyereknek! DTV5 A filmek szerelmeseinek! DTV7 

A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. 

420 470 
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Az LMP legfontosabb céljai: 
 

1. Zöld fordulat: foglalkoztatás, 
fenntarthatóság, életminőség, 
vidékfejlesztés. 
2. Tiszta közélet: átláthatóság, 
antikorrupció, demokratikus 
részvétel. 
3. Esélyteremtés a leszakadó 
rétegeknek, a mélyszegénység 
felszámolása. 
4. Oktatás: igazságosság és 
esélyteremtés.  
 

Kérjük, szavazzon ránk 

április 11-én! 
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

Egy rendőrrel már több van… 

Kiskundorozsmáról a legtöbb ember-
nek a hagyományok, a múlt tisztelete jut 
eszébe. Országgyűlési képviselőként nyolc 
éve ismerkedtem meg alaposabban Do-
rozsmával, ez idő alatt az itt élők közül 
igen sokan kerestek meg kérdéseikkel, 
problémáikkal és javaslataikkal. Örömmel 
gondolok arra, hogy ezekből a beszélgeté-
sekből a gondok orvoslásán túl idővel szép 
számmal alakultak ki mélyebb személyes 
kapcsolatok, barátságok is.  

Találkozásaink, rendszeres lakossági foga-
dóóráim során azt is megtapasztaltam, hogy 
csak az embereket meghallgatva, velük össze-
fogva tudunk sikereket elérni. Éppen ezért a 
2010-es országgyűlési választások előtt az 
Önök támogatását is kérem annak a munká-
nak a folytatásához, melynek eredményeit 
láthatják saját környezetükben is. 

Az előttünk álló feladatok közül legsürge-
tőbbnek a munkanélküliség növekedésének 
megállítását és új munkahelyek teremtését 
tartom. Elengedhetetlen, hogy a városban és 
környezetében letelepedő vállalkozások na-
gyobb részben helyi munkaerőt foglalkoztas-
sanak. Kedvezményekkel kell segíteni és ösz-
sze kell hangolni szegedi, térségi és megyei 
szinten is a települések elképzeléseit minél 
több új munkahely létesítése érdekében. 

A dorozsmaiak visszatérő problémája 
a közbiztonság javítása és a rendőri jelen-
lét erősítése az utcákon. Ennek érdekében 
már sikerült elérnem – a helyi szerveze-
tekkel összefogva –, hogy egy rendőrrel 
több járőrözik itt és a külterületeken, de 
elengedhetetlen, hogy mielőbb újra önálló 
rendőrőrs létesüljön a városrészben.  

A közbiztonság kérdésénél megkerülhe-
tetlen a Dorozsmán hosszú évek óta jól műkö-
dő polgárőrség szerepe, melyet – tekintettel 
eredményes munkájukra – tovább kell erősí-
teni anyagi és erkölcsi támogatással egyaránt. 

Lakossági visszajelzések alapján lényeges-
nek és sürgetőnek tartom a városi építési 

szabályzat Subasára vonatkozó pontjainak 
felülvizsgálatát a beépítettségre vonatkozóan.  

Hatékonyabbá kell tenni a városi részön-
kormányzatok működését, hogy az itt élők 
gondjaikra, problémáikra és elintézendő 
ügyeikre helyben és gyorsan találhassanak 
megoldást.  

Fontosnak tartom a kulturális programok 
és csoportok támogatását és fenntartását, 
hiszen a régi néphagyományok és szokások 
megőrzése, ápolása nélkül szinte nem volna 
mibe kapaszkodnia a ma emberének. Jó látni, 
hogy Kiskundorozsma ebben is élen jár: elő-
adásokkal, hagyományőrző bemutatókkal és 
ebben a szellemben megszervezett ünnepi 
alkalmaival erősíti és építi a közösséget.  

Ugyancsak ezt a célt szolgálja a különböző 
céllal alakult egyesületek, alapítványok létre-
jötte és működése, melyek számtalan fontos 
közérdekű feladatot vállalnak magukra. Az 
államnak éppen ezért minél több lehetőséget 
kell adni ezen civil szervezetek fennmaradá-
sára és fejlődésére,  pályázatok és széles körű 
támogatási rendszer alkalmazásával. 

Tisztelettel kérem bizalmukat, támogatá-
sukat, hogy a fenti gondolatok jegyében ez-
után is Önöket, közösségeiket képviselhessem 
az Országgyűlésben! 

NÓGRÁDI ZOLTÁN 
a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje 

Csongrád megye 2. választókerület 
 

(Fizetett politikai hirdetés) 

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk! 

A visszatérő vendég elviszi az üzlet hírét 
Egy év telt el, amióta megnyitották a Szent 

János téri fodrász és kozmetikaüzletet. Négy 
kedves hölgy – Éva, Marika, és a két Andrea – 
döntött úgy, szerencsét próbál önálló vállalko-
zásában. A nem hivalkodó, otthonosan, szépen 
berendezett modern szolgáltató helyen K-né 
Éva fogadott meglepődve, nem számított az 
interjúra. – 22 évet húztam le a szomszédos 
Szövetkezetnél – kezdte bemutatkozását - de 

úgy gondoltuk, saját helyet teremtünk ma-
gunknak társaimmal. Nem bántuk meg, na-
gyon jól érezzük itt magunkat. Köszönöm kér-
dését, jól megvagyunk itt. Vendégkörünk java 
követett bennünket új helyünkre, hálásak a 
jobb körülményekért. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani nekik, hogy velünk tar-
tottak. Szép, nyugodt körülmények között dol-
gozhatunk, s bár csak egy kis kanyart kell ven-
ni a templomnál, nem szembetűnő, mégis Do-
rozsma központi helyén fogadjuk vendégein-
ket. Nem kínálunk sem extra, sem extrém szol-
gáltatást, nem vagyunk nemzetközi mesterfod-
rászok, a nagy, drága szegedi szalonokkal nem 
kívánunk versenyezni, de úgy véljük, a hozzánk 
betérők igényeit maximálisan ki tudjuk elégíteni. 

A szomszédos helyiség szintén ide tartozik, 
ott a műköröm építő és pedikűrös, valamint a 
kozmetikus felváltva dolgozik. De ugyanitt mű-
ködik tovább a 2003 óta már jól bevezetett álló 
szolárium is. Az üzletecskében Radoszáv And-
rea fogad. – Milyen szolgáltatást nyújt, van-e a 
többi hasonlóhoz képest különleges ellátást 
nyújtó tevékenység? – vezetem be a kérdést. 

– Nem, nincs – szögezi le rögtön – átlagos 
szolgáltatást, de a legjobb tudásunk szerint 
végzünk, ahogyan a fodrászati részen is. Nyer-
ges Andrea hozzáteszi: – 1988 óta dolgozok 
kozmetikusként Dorozsmán, és ebben az üz-
letben végre tudok olyan körülményeket, mél-
tó légkört nyújtani a vendégeimnek, amire ők 
is, és én is vágytam már sok éve. Egyszerű, 
nem hivalkodó munkásemberek adják ven-
dégkörünk java részét és mi igyekszünk az ő 
igényeiknek is megfelelni. Áraink is az átlag-
hoz idomulnak, na és természetesen a vendé-
gek pénztárcájához, teherbíró képességükhöz. 
Meg is szóltak már bennünket a szakmában, 

szerintük túlzóan szerény árakkal dolgozunk. 
Nem baj – mondtam – de ez nekünk jórészt 
visszatérő vendégeket jelent, akik elviszik az 
üzlet hírét. Vigyék is. Megérdemlik. 

TÓTH GYÖRGY 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– 
és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 
Vezérműszíj-csere 
Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

(A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.) 

Április 7Április 7Április 7Április 7----től hosszabb nyitva tartás!től hosszabb nyitva tartás!től hosszabb nyitva tartás!től hosszabb nyitva tartás!    
hétfőhétfőhétfőhétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----20 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 7----17 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    

Itt a tavasz, mi is folyamatosan megújulunk! Újdonságok! 
Algida fagylaltok is kaphatók már Nálunk! 

Kifli (tápai)Kifli (tápai)Kifli (tápai)Kifli (tápai) ................................... 15 Ft/db 2 kg2 kg2 kg2 kg----os tápai veknios tápai veknios tápai veknios tápai vekni ...................... 349 Ft/db 
0,5 kg0,5 kg0,5 kg0,5 kg----os Graham kenyér rendelhető: 189 Ft/0,5 kgos Graham kenyér rendelhető: 189 Ft/0,5 kgos Graham kenyér rendelhető: 189 Ft/0,5 kgos Graham kenyér rendelhető: 189 Ft/0,5 kg 
1 kg1 kg1 kg1 kg----os házi jellegű tápai szeletelt kenyér: 185 Ft/kgos házi jellegű tápai szeletelt kenyér: 185 Ft/kgos házi jellegű tápai szeletelt kenyér: 185 Ft/kgos házi jellegű tápai szeletelt kenyér: 185 Ft/kg 

2 kg2 kg2 kg2 kg----os tápai vekni: 349 Ft/dbos tápai vekni: 349 Ft/dbos tápai vekni: 349 Ft/dbos tápai vekni: 349 Ft/db    
Omnia 250 g őrölt kávéOmnia 250 g őrölt kávéOmnia 250 g őrölt kávéOmnia 250 g őrölt kávé .............. 499 Ft/db Tchibo Family 250 g őröltTchibo Family 250 g őröltTchibo Family 250 g őröltTchibo Family 250 g őrölt........... 359 Ft/db 

Palette hajfestékek széles választéka: 525 Ft/dbPalette hajfestékek széles választéka: 525 Ft/dbPalette hajfestékek széles választéka: 525 Ft/dbPalette hajfestékek széles választéka: 525 Ft/db    
100 g100 g100 g100 g----os táblás Milka csokoládék óriási választékban: 179 Ft/dbos táblás Milka csokoládék óriási választékban: 179 Ft/dbos táblás Milka csokoládék óriási választékban: 179 Ft/dbos táblás Milka csokoládék óriási választékban: 179 Ft/db 

Energiaitalok, sörök, borok!Energiaitalok, sörök, borok!Energiaitalok, sörök, borok!Energiaitalok, sörök, borok!    
Jöjjön be hozzánk és nézze meg! 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!” 
Papp László Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

}   AKCIÓ! 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
FIGYELEM! 

 
Növényvédelmi szaktanácsadás és 
I. kategóriás növényvédőszerek 

megrendelése! 
(II. kategóriás engedély szükséges) 

 
– szerdai napokon 8–16 óráig 
Bordányban a GEKO2002 Kft. 
Gazdaboltban (Kossuth u. 52.) 

 
– tavaszi lemosó permetszerek 

akciós áron 
 

Tel.: 62/288–010 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

HÓDI PÉTER 

Panoráma Üzletház emeletén 
a fodrász üzletben 

Szemenyei Rita 06 70 945 32 58 
műköröm építő 

Vass Angéla 06 30 207 24 00 
Kosár Adrien 06 20 538 09 20 

Nőiférfi-gyerek fodrász 

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vendéget. 

Csak egy vicc 
Hívatja a parancsnok Ivant az orosz katonát. 
– Ivan Ivanovics, vegye le a kézigránátot a szekrény tetejéről és verje 

vissza vele támadó fasiszta hordát! 
Pár óra múlva Ivan visszatámolyog a parancsnoki szobába: 
– Jelentem, a fasiszta horda visszaverve! 
– Jó, akkor tegye vissza a kézigránátot a helyére! 
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Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!  Tölgy rönk 2500 Ft/q, kalodás tölgy 3000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 
orrszívó stb. Minőségi magyar 

gyermekruházattal várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 

Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!    
 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 

villanymotorokat és egyéb feleslegessé vált 
fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalanítását 
korrekt módon vállaljuk pincétől a padlásig rövid 

határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 
be idegent, így is védi érték- és vagyontárgyait. 

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, tuskózást, igény esetén 

billencs-teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 

kedd, péntek: 8.30-10.00, 16.30-17.30, 
szombat: 15-16. 

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig 

a 48-as u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

    

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

 06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
    

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    
    

Márta József 
Tel.: 460–306 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

Hőillesztéses hajhosszabbítás Zsombón 
 

Ez a módszer tincses megoldás, mely jól illeszkedik 
a fejbőrhöz, bőrbarát és allergiamentes. 
Európai hajat alkalmazunk, amely minősége 
megegyezik a saját hajjal. 
Várom érdeklődésüket! 

Boskovic Erzsébet 
Telefonos egyeztetés: 06 20/9720-654 

A Bölcs Utcai Óvodás Gyermekekért 
Alapítvány a 2007 évi SZJA-ból átutalt 
142 000 Ft összeget óvodai bútorok vásárlásá-
ra fordította. A 2008 évi SZJA-ból átutalt 
177 000 Ft-ból tartalékot képez. 

Köszönjük felajánlásaikat! 
Alapítványunk adószáma: 18454868-1-06 

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

EGYSZERŰTŐL A LUXUSIGZ 
S 
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NYÁRON HŰT & TÉLEN FŰT 

VÉDELEM 

A nap, az időjárás 
viszontagságai és 

betörés ellen. 
Fix, állítható 

lamellázat vag y 
spaletta. 3 db után 

AJÁNDÉK!  DÍJMENTES FELMÉRÉS 
HÍVJON BIZA LOMMA L 06 20 979-9541

CSOKI kezelés 
HÚSVÉTRA 

 

Pál Éva 
kozmetikus mester 

Tel.: 451–075 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

Ballagás? Lakodalom? 
Családi ünnep? 

A Vadliba Vendéglő 
vállalja rendezvények lebonyolítását 

helyben és külső helyszíneken 
(sportcsarnok, művelődési ház). 

Otthoni rendezvényekre ingyenes 
házhozszállítás! 

 

Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 
Sodexo utalványt elfogadunk. 

 

Tel.: 460–337 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 

 

Nyitva: H-P.: 7-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

UPC DIRECT 
akár 3 TV-re is! 

 

Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 
Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, 

kábeltévékábeltévékábeltévékábeltévé    
SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE ————    JAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 
LACZKÓ MIHÁLY 

ÜZLET, MŰHELY: 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 

� 62/460–798 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 

Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    

06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    

TV, számítógép  
teljes körű javítása, Internet-megosztás, 

parabolák, beltéri egységek, magnó, rádió 
szakszerű, gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-
lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 
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LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    javításajavításajavításajavítása 
SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás    VízVízVízVíz----    és fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelés 

KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

Szemenyei Rita 
műkörömépítő 

Tel.: 06 70/945–3258 

Vállalom: 
– telefonközpontok 
javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 
családi házak) 
– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 
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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: 

Bartha László 
motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 
ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Csongrád megyében egyedülállóként 
autószimulátorral várjuk a tanulni vágyókat és 
jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt „B”, „C”, 

„C+E”, „D” kategóriákban, valamint 
motorszimulátorral a motorozni vágyókat! 

További extráink: Automataváltós autó, érintő-
képernyős számítógépen KRESZ gyakorlás, 

részeg szemüveg. 
DARMK nyilv.szám: 06-0056-02  

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.    
Számítógépek javítása.Számítógépek javítása.Számítógépek javítása.Számítógépek javítása. 

Dorozsmai út 139. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 62 460-149, 
MobilMobilMobilMobil: 30 329-0567    

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  
461-854, 462-854 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! Hívjon bizalommal! 
Bihari Zoltán 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

Immunrendszerének 
állapotfelmérése. 

 

Érdeklődni: 
06 20/440–2667 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– csomagoló és 
dekoranyagok, 
– gyermekkönyvek, 

– általános és húsvéti képeslapok, 
– fénymásolás és bélyegzőkészítés, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!    
Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.    

(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 

Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!    
Birka, bárány előrendelést felveszünk! 

 

Túrú Kálmán termékei (Mórahalomról) 
Kötözött sonka 1100,- 
Parasztsonka 1200,- 
Sonka csülök 1100,- 
Darabolt sonka 1100,- 

Minden sertéshús 899,- a készlet erejéig! 

Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 
Veres Ferenc 

gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmán az OTP-vel szemben 

(Negyvennyolcas u. 8.) 
 

Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és 
kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!    
(Dorozsmán ingyenes kiszállítással!) 

Asztali díszekAsztali díszekAsztali díszekAsztali díszek    
 

Telefonos előrendelést felveszünk: 
06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 
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Rövid életrajz: 47 éves, két felnőtt 
gyermek édesapja, nagyapai ágig 
ősdorozsmai származású. 
 

Szakmai végzettségeim: gépésztech-
nikus, informatikai műszaki diplo-
ma, és júniusban államvizsgázom 
közgazdászként. 
 

Célom a választáson, hogy a parla-
mentben legyen a Kiskundorozsmá-
nak képviselője, 
 

→ aki itt kel reggel fel, és ide tér 
haza este, 

→ akit helyben el lehet érni, 
→ akit itt számon lehet kérni, 
→ akinek a programját a lakosok 
állítják össze 

→ AKI DOROZSMAI! 

SZAVAZZON 
HÓDI TAMÁSRA, 
A DOROZSMAI 

KÉPVISELŐJELÖLTRE.  

POLITIKAI HIRDETÉS 
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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: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 3. 

 

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     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Dorozsmai ingatlant a dorozsmai ingatlanközvetítőtől! 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  

temetkezési helyeket Társaságunk 
folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 
2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 
a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!    
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    

    
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Hozzánk a nyuszi minőségi hétHozzánk a nyuszi minőségi hétHozzánk a nyuszi minőségi hétHozzánk a nyuszi minőségi hét––––    és nyolcrészesés nyolcrészesés nyolcrészesés nyolcrészes    
ágyneműket hozott, fantasztikus áron!ágyneműket hozott, fantasztikus áron!ágyneműket hozott, fantasztikus áron!ágyneműket hozott, fantasztikus áron!    
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

AVON tanácsadás! 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: H-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

A Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és Pizzéria    
vállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolítását    
a Peta Peta Peta Petőfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Művelvelvelvelődési Házban dési Házban dési Házban dési Házban 

100 f100 f100 f100 főig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 főig.ig.ig.ig.    
Az étel és ital választék megbeszélés 

szerint. 
Lakodalmak 

Születésnap 
Ballagás 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

Tavaszi akció fémkeretekre! 
 

Ha behozza hozzánk régi 
keretét, az új keret árából 
50% kedvezményt adunk! 

 

További akciókról 
érdeklődjön üzletünkben! 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 

központjában 
(a templom melletti 

ABC-ben) 

Telefon: 

550-688/16 
20/919-2508 

Nyitva: 

H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
ha mi készítjük szemüvegét! 

 

Húsvéti akció!Húsvéti akció!Húsvéti akció!Húsvéti akció!    

ÜVEGEZÉS 
 

Tükör készítés, képkeretezés, helyszíni 
üvegbeépítés, rövid határidővel. 

Nyílászárók forgalmazása, beépítése. 
 

Kovács Üvegcentrum Kft. 
 

Kovács Károly 
cégvezető 

 

Szeged, Szabadkai út 41. 
Tel.: 62/427–255, 30/813–8463 
E-mail: evikarcsibt@freemail.hu 


