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Olyan világban élünk, amelyben a limonádé mesterséges aromát tartalmaz, ellenben a bútorápoló szerek valódi citromot. 
(Alfred E. Neuman) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet 2006. április 30-ig ingyen, 
 havi 500 Ft kábeltévés díjkedvezménnyel! 

Részletek a 8. oldalon 

Méltó utódai 
vagyunk március 

15-ének? 
A címben felvetett gondolaton tör-

tem a fejem, miután az utóbbi hetekre, 
hónapokra, vagy akár évekre jellemző 
hisztérikus és elmebeteg közhangulatba 
hirtelen csak belecsapott március 15-
ének napja. Az az önzés, a nihil és az 
intolerancia, amely manapság nálunk 
tapasztalható, az az önmagunknak élés, 
az irigy gyűjtögetés, szóval ezek meny-
nyire méltóak egy olyan ünnephez, 
amely a függetlenség kivívásának a 
legfontosabb jubileuma? 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Március 15.: A függetlenség, 
a szabadság, a demokrácia 

és a sajtó ünnepe 
Dorozsmán hűen az 1848-49-es for-

radalom és szabadságharc eszményei-
hez történtek megemlékezések. A temp-
lomi ünnepi szentmisén Mádi György 
plébános a ceremóniát a szabadságharc-
ban elesett emberekért ajánlotta fel és 
beszélt a szent szabadság eszméjéről. A 
Kultúrházban Nagy Sándor alpolgár-

mester mondott beszédet, majd az isko-
lák növendékei léptek fel színes, zenés 
műsoraikkal. Az ünnep pátoszát Galkó 
Bence színművész előadása emelte. 
Befejezésül Szeged város alpolgármes-
tere, a pártok képviselői, intézmények, 
civil szervezetek és az egyház elhelyez-
te koszorúját a kopjafánál. 

 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ – HÚSVÉTI SZÁM 
5. oldal 

MELLÉKLET 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 06 80 555 111 
(anonim). 

– Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
– A Polgárőrség telefonszáma: 06 30 621 6254. 

Röviden 
 
A tavaszi időjárásra várnak az összesen tíz kilométer 

hosszú nyugati elkerülő út újabb szakaszának építői, hogy 
végre aszfaltozhassák az 55-ös menti Útkaparó csárda és az 
épülő dorozsmai körforgalom közötti pályát. Ha májusra 
befejeződik az útépítés, már csak a végpontok felé vezető 
szakaszoknak kell elkészülniük.  

Májusra több mint a fele elkészül annak a nyugati elkerü-
lő útnak is, amely szinte párhuzamos az átadásra váró M5-ös 
sztrádával. Az úgynevezett nyugati elkerülő utat nem a kez-
dőpontnál, a medencés kikötőnél kezdték el építeni 2004-
ben, hanem a röszkei, E75-ös úti és a bajai, 55-ös úti körfor-
galom között indultak el a munkagépek. Még abban az év-
ben, karácsony előtt el is készült az első két és fél kilométeres 
szakasz. Ezt a forgalmat levezető és a különböző városrészek 
közötti jobb összeköttetést biztosító utat azért lobbizta ki 
Géczi József országgyűlési képviselő, mert hosszú ideig úgy 
tűnt: az M5-ös nem épül tovább a határig. A nyugati elkerülő 
út éppen a sztráda helyettesítőjeként vezette volna el a város 
mellett azt a forgalmat, amely Budapest felől az országhatá-
rig, illetve visszafelé áramlik. Később, az autópálya-építés 
felgyorsulása után sokan feleslegesnek is tartották ezt a beru-
házást. 

Azóta újabb fordulat következett be a nyugati elkerülő 
megítélésében: szerepét az értékeli fel megint, hogy a terve-
zett déli Tisza-hídra majd erről az útról lehet ráhajtani. Rá-
adásul összeköti a kikötőt a város északi felén fekvő logiszti-
kai központtal. 

A munkálatokat eddig a rossz idő hátráltatta. A teljes 
útszakaszt a tervezett szeptembernél korábban, már május-
ban átadják.  

 
* 

Megtartották a márciusi, szezonnyitó kirakodóvásárt 
Dorozsmán. Tavaly júliusban hirdette ki a dorozsmai vásár-
teret működtető Dorozsmai Nagybani Kft., hogy a zöldség-
piac átépítése miatt a bolhapiac megszűnik. A szegedi Csere-
pes sori piac mögött kaptak helyet az árusok, de nem felelt 
meg sem nekik, sem a vevőiknek. A lakosok aláírásokat 
gyűjtöttek és a polgármesterhez fordultak. Végül az a megol-
dás született, hogy a hagyományos téli szünet után a dorozs-
mai vásár a szokott helyen és időben kinyit. A mérsékelt 
érdeklődés ellenére az árusok elégedetten távoztak. 

A tervek szerint áprilisban átadják a dorozsmai nagybani 
piac két csarnokát is: a 2200 négyzetméteres nagy- és az 1100 
négyzetméteres kiscsarnokot. A kivitelező cég, a Délépítő Rt. 
egyébként előrébb tartana a munkálatokkal, ha az időjárás, a 
márciusi tél nem szólt volna közbe, mondta el Törökné Szán-
tó Katalin, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A nagybani jelenlegi közel ötven bérlője szerződött a 
Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-vel: választhattak, hogy ha-
szonbérleti jogot vásárolnak-e, vagy csak bérlik az üzleteket.  

A mintegy 550 millió forintos, a társaság saját forrásaiból, 
valamint hitelből megvalósított beruházással ezentúl a teher-
autók, kamionok a Kettőshatári út felől, hátulról kerülik meg 
a teret, a csarnokok mögött pakolnak ki belőlük. A környé-
ken élőket a jövőben már nem zavarja a forgalom, az utcai 
frontokon ráadásul zajvédő kerítést építenek a beruházás 
második ütemében, valamint elkészül a csapadékvíz-
elvezető rendszer és a tér világítása is. 

 
■ Sporthírek 
 
– Bőcs – Szeged-Kiskundorozsma KSE 25–21 (11–12) 
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. Bőcs, 200 néző. Vezet-

te: Szikszai, Szilágyi. 
– Szeged-Kiskundorozsma KSE – Túrkeve 25–20 (15–7) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. Szeged-Kiskun-
dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Sápi, 
Korponai. 

 
– Vác – Szeged-Dorozsma 25–27 (12–12) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Vác, 100 néző. Vezet-

te: Babiczky, Skriba. 
– Cegléd – Szeged-Dorozsma 30–27 (14–13) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Cegléd, 400 néző. 

Vezette: Bakos, Holmann. 
 
– Labdarúgás, megyei I. osztály 
Kiskundorozsma – SZVSE 0–1 (0–0) 
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, műfüves pálya, 50 né-

ző. (Forrás: DM Online) 

Dorozsmai „Csörög” 
 
Észrevételeiket, panaszaikat várjuk a 20/470-6587-es mo-

bilszámra. 
 
■ Szatír Dorozsmán? 
A polgárőrség lakossági bejelentést kapott arról, hogy a 

Kőbárány utca környékén az elmúlt év végén és ez év elején is 
többször előfordult, hogy kerékpáros fiatalember (kb. 165-170 
cm magas, vékony testalkatú, de fizikailag erős az esti órák-
ban nőket támadott meg, erőszakoskodott velük. Minden eset-
ben az érintetteknek sikerült elmenekülni, baleset nem történt! 
Sajnos az érintettek felelőtlen hozzáállása miatt a feltehetően 
beteges hajlamú ember személye eddig nem kerülhetett az 
illetékes hatóság által felderítésre. 

 
■ Víz alatt az új futballpálya 
Sok szurkoló felháborodva jelezte, hogy az esőzések és a 

belvíz miatt használhatatlanná vált az új pálya, ezért az 
esedékes mérkőzéseket máshol kellett megtartani. Kérdés, 
hogy vajon mikor vehetik ismét birtokukba az új pályát a 
játékosok? 

Úgyis, úgysem… 
 
Úgyis megrongálják, úgysem hozzák vissza… 
Ilyen könnyen lemondó, megfontolásra jogosultabb kérdé-

sekre, ilyetén problémákat meg nem oldó, azok ellen küzdeni 
nem képes válaszokat hallok, melyekbe benne van az a sajná-
latos tény, hogy a szóban forgó ügy le is van zárva, ezzel van 
lezárva! Egyik: padokat nem teszünk a buszmegállókba, mert 
„úgyis”. 

Az iskolából a dolgozatokat – kijavítás után – nem hozhat-
ják haza a diákok, titok marad, miből hibáztak, bár abból is 
tanulhatnának – „úgysem hozzák vissza a gyerekek.” Ennyi. 
Ennyi? 

„Nem megyek el szavazni, úgysem változik semmi, nekem 
nem lesz jobb”… S még sorolhatnám a tehetetlenség, közö-
nyösség jeleit magán viselő, elhessegető felelősséget, elkerülő, 
kitérő válaszokat. 

Igaz is, minek írom le az ilyeneket, hiszen úgysem, úgyis… 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Vízenergia – létező technológia! 
Igen érdekes és megdöbbentő elő-

adáson vehettem részt a dorozsmai 
Kultúrházban, amelyet Spanyol Zoltán 
elektromérnök tartott. Egy eljárással a 
víz energiáját arra is lehetne használni, 
hogy azzal tankoljuk meg az autónkat! 
(A találmány szabadalma 1985-ben lett 

Németországban (!) bejegyezve. A víz 
nukleáris energiáját hasznosítja oly mó-
don, hogy a vízből nehézvizet állít elő, 
és azt elégeti egy szerkezetben – a 
szerk.) 

Aki még nem hallott erről, azt hihet-
né, hogy akik ezt állítják, aki feltalálta 

és bebizonyította, finoman szólva „nem 
érzi jól magát?” Ezt én is elmondhattam 
magamról az előadás után. Nálunk, 
Magyarországon az ott elhangzottak 
szerint ezt a találmányt nem kívánják 
támogatni. Mintha nem az ország érde-
ke lenne! 

Magyar a feltaláló és járja a magyar 
rögös utakat, hátha nyitott ajtókra talál. 
Mindhiába. Olykor azt gondolom, csak 
én vagyok olyan tehetetlen helyzetek-
ben, egyszerű hétköznapi dolgaimban, 
hogy elveszik nemes ügyem valamiféle 
nem látható kéz lenyúló fortélya kap-
csán. 

Mintha ismeretlen erők a háttérben 
– kézifékként – akadályoznák az előbb-
re lépést. 

Vagy az az ember, aki nem a saját 
meggazdagodását tartja elsősorban 
szem előtt, már lehet, hogy ellenség? 

Csak remélni tudom, hogy egy na-
pon megvalósulhat – mielőbb – Ma-
gyarországon az, ami nem álom és vég-
re felébredünk. 

Nemcsak „meseautók” léteznek, 
vízenergia is! 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
 

A képen: vitéz Balpataky István a vízégető 
csodagéppel vaslemezt éget át. 

Polgárőr 
almanach... 

...került színes, díszes kiadásban a 
polgárőrség megalakulásának, fennállá-
sának 15. évfordulója alkalmából. 

Bevezető írásában Sólyom László, a 
Magyar Köztársaság elnöke méltatja a 
civil társadalom építése és a közrend, 
közbiztonság biztosítása érdekében az 
országos mozgalomban résztvevő mint-
egy hetvenezer önkéntes társadalmi 
munkás tevékenységét. 

Budapesten 2006. március 20-án a 
Stefánia Színházban több száz polgárőr 
részvételével került az évforduló az 

alkalomnak megfelelően megünneplés-
re. Különböző kitüntetések, jutalmak 
kerültek átadásra. 

Jelen volt a Kiskundorozsmai Önvé-
delmi Csoport (Polgárőrség) tagja, Szép 
Antal is, aki tizenöt éve polgárőr. Alapí-
tója volt a Szegedi első, később Városőr-
ség, majd a sándorfalvi szervezeteknek. 

Gratulálunk, és sok jó erőt és egész-
séget kívánunk tagtársunknak. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

(Folytatás az 1. oldalról) 
 

Ha megjelenne előttünk Széchenyi, 
Kossuth és a többi nagy történelmi sze-
mélyiség, mennyire kellene szégyenkez-
ve bocsánatot kérni tőlük? És mennyire 
szégyellnék magukat ők, látván, a ke-
zünkbe kapott nagy szabadsággal nem 
tudunk mit kezdeni? Ismét egy török 
uralomra, Habsburg-megszállásra, 
kommunista diktatúrára lenne szüksége 
Magyarországnak, hogy helyére billen-
jen a szolidaritás és a szabadság fogal-
ma? 

Hazafi-e az, aki csak hivatkozik eme 
tisztségére, miközben saját céljaira, csak 
a terror és a vérontás igazolására hasz-
nálja fel e fogalmat? Aki a méltó ünnep-
lés helyett szitkozódva, fütyülve ócsárol 
másokat, aki az eszményt minden szim-
bólumával együtt ki– és felhasználja 
saját igazának bizonyítására? Aki ön-
maga egójának rendeli alá kötelezettsé-
geit? Aki méltatlanul, pont egy ünnep 
alatt csap botrányt? 

A XX. század magyar tragikuma a 
széthúzás és megértésnélküliség ered-
ménye. Magyarország társadalma, mint 
egy rossz házasságban, több száz éve 
civakodik és képtelen a kompromisszu-

Méltó utódai vagyunk  
március 15-nek? 

mokra. Nem volt eléggé intő jel Trianon 
katasztrófája – még a szocialista dikta-
túra tanulsága sem: megtévesztések, 
kicsinyes hadakozások, felelőtlen élet-
halál játszadozások története az elmúlt 
század. Ma csak a keret változott, a fest-
mény ugyanolyan ronda maradt. 

Persze, hogy kérdéseimre – egyelőre 
– választ nem merek lelni. 

SOMOGYI GÁBOR 

Képünkön Szép Antal, kezében a Polgárőr al-
manachhal. 
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Őfensége, Magyarország Szent Koronája IV. 
A Szent Korona alsó részén lévő zo-

máncképeket, a koronaabroncs képeit 
azok jelentőségét, üzenetét kívánom 
most megismertetni. Az első Pantok-
rátor képe alatt a kék zafír kő mellett két 
oldalt a két arkangyal található. Jézus 
mellett jobbra lent Mihály arkangyal 
zománcképét láthatjuk. Jézus mellett 
balra lent Gábriel arkangyal képe látha-
tó. 

Jézussal ellenkező oldalon Szűz 
Mária képe alatt (Sajnos kalapos király 
II. Józsefék gaztette óta Dukász Mihály 
Bizánci császár képe van a Szűzanyánk 
helyén), jobbra-balra lent Geobitsász és 
Kon képe található (ez a három kép 
utólagos beavatkozással került a Szent 
Koronára). A keresztpánt jobb oldalán 
Péter apostol és András (szkíta térítő) 
apostol alatt balra lent György harcos 
szent képe látható, mellette jobbra Koz-
ma orvos szent látható. A keresztpánt 
baloldalán Pál apostol (nem Saul rabbi) 
és Fülöp (szkíta térítő) alatt jobbra lent 
Demeter harcos szent látható, tőle balra 
Damján orvos szent látható. 

Nagyon fontos tudni, hogy a koro-
naabroncson található zománcképek 
(kivéve az utólagosan az eredeti két kép 
helyére felszereltet) a felső keresztpán-
ton keresztül Isten lesugárzott jótékony 
teremtő energiáit, földi környezetben 
történő működését teszik lehetővé. Jézu-
son keresztül Gábriel közvetíti a teremtő 
energiákat, Mihály arkangyal feladata, 
hogy a teremtő energiákkal párhuzamo-
san megjelenő rosszat kiszűrje és azt 
gyökerestől eltávolítsa. Erre a feladatra 
rendeltetett a Jóisten által a mindenkori 
Szakrális Magyar Király, aki Attila véré-
ből, a Turul nemzetségből származik. A 
harcos szentek közvetítették azt a hatal-
mas erőt és tartást, ami a magyarság 
erejét képezték oly sok ezer éven keresz-
tül, amely erő sohasem szolgálta más 
népek leigázását, megnyomorítását, 
kirablását. Ha nem így lett volna, akkor 
Attila szent királyunknak nem lett volna 
1 500 000 nagyságú hadserege. Attila, ha 
legyőzött egy népet, nem megnyomorí-
totta, hanem felemelte ezért álltak egy-
más után önként Attila mellé a legyőzött 
népek. Attila meg tudott kegyelmezni a 
kegyelemért könyörgő Leó pápának, 
nem úgy, mint a Vandál népek 
(Frankok, Germánok), akik többször 
elpusztították, felégették, kirabolták 
Rómát. Ami Bulcsú és Lehel nagyvezé-
reinket illeti, soha nem folytattak kalan-
dozó rabló-hadjáratokat, csupán határo-
zott lépéseket tettek a nyugati vandálok 
által elrabolt 14 társzekérnyi „avar” At-
tila arany kincseinek a visszaszerzésére. 
Bizonyíték rá, számos helyen fellelhető a 
nyugati apátságokban (Nagy Károly ide 
adta tovább a rablott kincseket, feltéte-
lezhető a Szent Koronát is, melynek 

orgazdája a pápa volt egészen addig, 
míg Szent István azt vissza nem követel-
te!) Pl. az avar jogar a Sant. Moritzi mi-
sekannába van beépítve. A magyarság 
Lehel („lélek”) és Bulcsú („Búcsú”) 
nagyvezérek vezetése alatt körülbelül 
ezer diadalmas győztes csatát vívtak 
meg az Atlanti-óceántól Kijevig, csekély 
veszteség árán. Számos búcsújáróhelyet 
alapítottak. Búcsú vezér két hadjáratban 
is megjárta Szicíliát az Alpokon keresz-
tül s szinte katonai veszteség nélkül 
hazahozta a vele indult sereget. Két di-
cső vezérünket 955-ben Augsburgnál 
tőrbe csalta Konrád (Kuncze) császár és 
aljas módon kötél általi halálra ítélték, 
ami nem méltó halál két ilyen nagyvezér 
számára. De szkíta szokás szerint Lehel 
magával vitte szolgának a másvilágra 
Konrádot, mert úgy fejbe vágta a kürtjé-
vel, hogy az rögtön meghalt. A magyar 
katonai erő sohasem mások leigázására 
irányult, csupán a gonoszság-kufárság 
megbüntetésére. Ezért nem voltak soha-
sem gyarmataink, ezért nincsenek olyan 
más népek vércseppjei árán épült palotá-
ink, mint a gyarmatosító országoknak. 
Azért védelmeztük a „keresztény Euró-
pát” a töröktől, a tatártól, hogy a mai 
napig nem képesek hasonló magatartást 
gyakorolni országunkkal szemben. Eny-
nyit a harcos szentekről. 

Van még a két orvos: szent Kozma 
és Damján. Őrajtuk keresztül a magyar 
Szakrális Király, akit a nép egy közös 
akarattal háromszori felkiáltással meg-
választ királynak, orvosolja a világ be-

tegségeit. Most is nagy szükség lenne 
egy ilyen Királyra, mert a fertő az apo-
kalipszis felé haladunk rohamléptekkel. 
Hunyady János írja a pápának „Kíván-
junk magyar királyt, aki orvosolja a 
világ bajait, és fényt áraszt”. 

Térjünk vissza még egy gondolat 
erejéig ahhoz, hogy mit jelent történel-
münk nehéz helyzeteiben a szent-
koronatan. A Szent Korona közjogi ta-
nát a magyar ember évszázadokon át 
megkérdőjelezhetetlennek, hatálytala-
níthatatlannak tekintette, de nemcsak 
azért, mert tudatában volt annak, hogy 
mit köszönhet e tannak a magyar nem-
zet, hanem azért is, mert lenyűgözte 
magának a Szent Koronának a nagyon 
is bonyolult személyisége. 

Pontosan fogalmazza meg Eötvös 
József  A XIX. század uralkodó eszméinek 
befolyása az államra című terjedelmes 
művében annak előnyét, hogy egy közjogi 
absztrakció az államhatalom eszköze le-
het. „Miután az állam csak úgy oldhatja 
meg föladatát, ha egyes alkotórészei egy 
egésszé, egy erkölcsi személyiséggé ol-
vadnak össze; s a személyiség lényegéhez 
tartozik, hogy akarattal bírjon, hogy le-
gyen kellő ereje akaratát végrehajtani, s 
más személyiségek irányában mint egész 
lépjen föl: nem gondolhatunk államot 
akarat és erő nélkül, mely bizonyos eszkö-
zöket használhasson akarata végrehajtása, 
olyasvalami nélkül, ami az egységes ál-
lam fogalmát képviselje, s amit vagy akit 
mindenki az állam képviselőjének tart-
son.” (50-50% megosztottsággal nincs 
független állam, ebben az esetben mindig 
idegenek kaparintják meg a hatalmat.) 

A Szent Korona Tana nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar közjog 
a Habsburg-kor nehéz évtizedeiben – 
közvetlenül a török kiűzése után, I. Lipót 
korában, majd az 1849-et követő másfél 
évtizedben – megtörhetetlennek, sebez-
hetetlennek, legyőzhetetlennek bizonyult. 

A Szent Korona Tant közjogi státu-
szába sürgősen vissza kell állítani egy 
alkotmányozó nemzetgyűléssel, mert 
különben a magyarság számára belát-
ható időn belül tragikus, visszafordítha-
tatlan események fognak bekövetkezni! 

Én ehhez nap mint nap sokadma-
gammal fordulok kéréssel az égi vezé-
reinkhez, Istenünkhöz, Jézushoz (jöjjön 
mert elérkezett az idő az ostorkészítés-
re) és Boldogasszony anyánkhoz. 

Hiszem, hogy minden nemeslelkű jó 
magyar ember érdeklődését felkeltet-
tem ezzel a sorozattal, valami talán arra 
készteti a honfitársaimat, hogy el kelle-
ne végre gondolkodni fontos dolgokról. 

A mérgező televíziós csatornákat 
tanuljuk meg szelektálva nézni, tudni. 

Ha kapok lehetőséget az esztergomi 
oroszlánokkal, folytatom. Köszönöm 
figyelmüket! 

BABITS MIHÁLY 

Áldás a magyarra 
 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
Ezer év óta már, és mindig az marad, 
Mert nem darabokból összetákolt darab: 
Egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. 
 

Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
Zsibbadtan aléltan balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,  
Futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta, ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb. 
 

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
Bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős fegyver és nagy hatalmasság, 
De leghatalmasabb az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
Nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 
 

Él a Nagy Isten és semmi sem megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
Hanem példát adni valamennyi népnek, 
Míly görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
Hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 
 

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
Így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
És jön az igazság, közelebb, közelebb… 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

A keresztény ember számára a kibontakozás, a beteljesedés, a jövő távlatát Jézus Krisztus 
feltámadása adja meg. Ennek reménye újul meg minden húsvét ünnepén bennünk. 

A választás természete szerint a jobb, a több felé történő lépést jelenti az egyén és a közösség életében is. 
Nagycsütörtök a papság szentségének is születésnapja, ekkor rendelte, alapította Jézus. 

Húsvét 4. vasárnapja (május 7.) a papi és szerzetesi hivatás napja. A Dorozsmán született 
Dr. Balogh József teológiai tanár, tápéi plébános életében hogyan tükröződik mindez? 

Erről szól ez a HÍRHOZÓ. 
 

Szent Pál írja: „Testvérek, ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott 
fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre, hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor 

majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.” (Kol.3,1-4) 

Válasszatok 
Nem én mondom ezt, nekem is úgy 

mondja – nem suttogja, hanem harsogja 
fülembe – Petőfi Sándor. Március idusa 
táján (amikor ezek a sorok éppen íród-
nak) fölidéződik az emberben a kép, 
amint éppen a Nemzeti Múzeum lép-
csőjén… Tudjuk, ott nem mondta el a 
költő mozgósító szavait – „Talpra ma-
gyar!”, „Válasszatok!” – de a vers ele-
ven és a megszólított nemzet felelőssége 
nem kevésbé időszerű. Ez a kép, amely 
1848-ból bennünk él, nem a tények, 
hanem a lényeg szintjén igaz. 

A szabad akarattal megajándékozott 
ember mintha nem mindig örülne az 
ajándéknak. Dönteni gyakran kényel-
metlen: mert senkivel sem akarunk 
szembekerülni, mert nem vagyunk 
eléggé tájékozottak, mert húzódozunk a 
döntéssel járó felelősségtől: hiszen lehet 
rosszul is választani – az áruház kínála-
tából éppúgy, mint a politikai szloge-
nekből és pártprogramokból. De olykor 
barátot és szövetségest sem jól válasz-
tunk – volt már rá példa. A rossz ta-
pasztalat hajlamosít a döntéshelyzet 
elől való kitérésre, ha nagy a tét, fölbuk-
kanhat a kísértés, hogy ne foglaljunk 
állást. Vajon eszünkbe jut-e ilyenkor, 
hogy adott esetben az állásfoglalás elke-
rülése maga is állásfoglalás? 

Nem a szőkéket és a barnákat, nem 
a fehéreket és a feketéket, de még csak 
nem is elsősorban a szegfűvöröset, a 
kéket, a narancssárgát kell egyszer s 
mindenkorra szembeállítanunk egy-
mással. Én például egész életemben 
vonzódtam a barnákhoz – bár volt sző-
ke, aki nagy hatást tett rám, barátaim 
túlnyomó többsége fehér – de kevés 
olyan jólelkű fiúval találkoztam életem-
ben, mint a koromfekete etióp csoport-
társam annak idején a főiskolán -, és azt 
is tudom, hogy az emberi erények, és 
gyarlóságok sem kizárólagosan kötőd-
nek valamilyen (politikai) színhez. 

Vannak pillanatok, amikor mégis 
(politikai) színek között kell választani. 
Ilyen a demokrácia – amelyben élünk, 
amelyre vágytunk, még ha vágyainkban 
szebbnek, tisztábbnak látszott is. Adott 
pillanatokban akkor is színt kell válasz-
tanunk, és vallanunk, ha egyik sem 
leginkább kedvünkre való. Smarag-
dzöld és violaszín például – most éppen 
– nincs a (reális) választékban. Hiányzik 
is, mi tagadás. 

Az igazit a szerelemben kell válasz-
tania az embernek. A közélet demokra-
tikus választásai alkalmával az adott 
kínálatból lehet és kell választani. A 
jobbat, vagy legalább a kevésbé rosszat. 
(Utána tovább lehet küzdeni azért, hogy 
a kevésbé rossz minél jobb legyen: vagy 
hogy kerüljön egy újabb, fényesebb szín 
a politikai palettára. 

Az ember élete minden pillanatában 
választ – jó esetben tudatosan és értékek 
mentén. Igent és nemet mond a föltett 
kérdésekre – és igyekszik hozzájárulni a 
jó kérdések megfogalmazásához. A 
keresztény ember igent és nemet is tud 
mondani. Elsősorban értékekre, és nem 
azok hangoztatóira szavaz. Ezért akik 
ma keresztény értékekről beszélve kérik 
szavazatunkat, legyenek biztosak ben-
ne, hogy ha holnap rácáfolnak ígéreteik-
re, nem számíthatnak holnaputáni tá-
mogatásunkra. Akik pedig tegnap még 
üldöztek minket – sorainkból is tobo-
rozva besúgókat és janicsárokat, – és ma 
is igyekeznek visszaszorítani az egyhá-
zakat a sekrestyébe, azok ígéreteit ala-
posan mérlegelnünk kell. 

Válasszunk! Nincs más választá-
sunk. 

 
KIPKE TAMÁS 

 
 
(Megjelent az Új Ember 2006. márci-

us 19-i számában.) 

A magyar katolikus 
püspökeink írják 

 
Kedves Testvérek! 
 
Országunk jelenéért és jövőjéért 

felelősséget érezve a parlamenti válasz-
tások előtt szeretettel fordulunk katoli-
kus testvéreinkhez. 

Miközben örök üdvösségünkért 
fáradozunk, felelősek vagyunk földi 
hazánk sorsáért is. Életünket a teremtő 
Isten szándéka szerint emberi természe-
tünk adottságainak megfelelően, az 
evangélium szellemében kell alakíta-
nunk igazságban és szabadságban, igaz-
ságosságban és szeretetben. Az evangé-
lium fényében tudjuk, hogy az élet és a 
család védelme, az ifjúság nevelése, a 
munka becsülete, az emberi személy 
méltóságának tisztelete olyan értékek, 
amelyekhez feltétlenül ragaszkodnunk 
kell. Felelősséget érzünk hazánk egész 
népéért és minden magyarért. Ugyan-
így felelősek vagyunk, hogy olyan kép-
viselőket válasszunk, akik tiszteletben 
tartják a vallásos emberek egyenlő joga-
it, és biztosítják az egyházi iskolák és 
szociális intézmények igazságos támo-
gatását. 

Ilyen szempontok szerint válasz-
szunk, lelkiismeretesen vizsgáljuk meg 
a választási programokat, és olyan párt-
ra, olyan jelöltre adjuk le szavazatunkat, 
amely, illetve aki ezeknek az értékeknek 
képviseletét vállalja. 

Vegyünk részt a választáson, éljünk 
a demokrácia által biztosított jogunkkal, 
és Isten előtti felelősséggel adjuk le sza-
vazatunkat. 

Isten adjon mindnyájunknak böl-
csességet, hogy népünk jelenét és jövő-
jét egyaránt jól szolgálhassuk! 

 
 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI 
KONFERENCIA 
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Papi arcélek 

A tanítás sajátos lelkipásztorkodás 
Vizsgaidőszak van. Úgy hiszem, 

hogy egy diák ránéz derűs arcára, mo-
solygós szemére, megszabadul a szoron-
gástól, a drukktól, és máris csak a tudni-
valókra, a lényegre koncentrál. Nem 
véletlen ez, hiszen Balogh Józsefet ifjúsá-
gi élményei vezérelték a papi pályára, és 
mindmáig a fiatalok tanításában leli leg-
nagyobb örömét. A múlt év augusztusá-
tól Tápé és Petőfi-telep plébániai kor-
mányzója, korábban a szegedi Papneve-
lő Intézet prefektusa, majd rektora. 

Klarinétművész édesapjától örökölte 
zenei tehetségét. Nem volt kétséges, 
hogy az egyetlen gyermek zenei pályára 
lép, hiszen nyilvánvaló volt a tehetsége 
gyermekkorában, és a művészeti közép-
iskolában. Egyből felvették a Zenemű-
vészeti Főiskolára is. 

„A zene Isten adománya – mondja. – 
Végigkíséri az embert az egész életében. 
Ám pirkadattól napnyugtáig nem lehet 
zenélni, jóllehet, a keresztény élet az 
ember minden percét betölti. Ezért dön-
töttem úgy a Zeneművészeti Főiskola 
első évfolyamának végén, hogy pályát 
módosítok, papnak megyek. Ekkor érke-
zett meg számomra a hívás, amelynek 
persze korábbra nyúlnak a gyökerei. 

Másodikos vagy harmadikos ko-
romban egy hittancsoportban, amelyet 
a csongrádi Sebők Sándor atya vezetett, 
két dolog ragadott meg igazán. Hogy 
milyen nagyon tájékozottak ezek a gye-
rekek, alaposan ismerik a Szentírást, és 
az, hogy mennyire bensőséges a kap-
csolatuk, félszavakból is értik egymást. 

„Te vallásos vagy?” – hívott félre egy 
fiú, aki hegedülni tanult. „Persze!” – 
válaszoltam, miután én is körülnéztem, 
hallja-e valaki. „Jól van, mert én is – 

suttogta. – Akkor gyere...” 
A mi iskolánkból velem együtt most 

már hatan voltunk abban a nagyobb 
közösségben, ahol igazán jó volt fiatal-
nak lenni. Valami kisugározhatott belő-
lünk, mert fél év múltán újabb osztály-
társam kért meg, vigyem el oda, ahol 
olyan jól érzem magam. Nem tudhatta, 
hol az a hely. Mindez a '70-es évek ele-
jén történt. Azok a fiúk, lányok egytől 
egyig megállják helyüket az életben. 
Operaénekes, hegedűművész, iskola-
igazgató van közöttünk…” 

Pályamódosításának nem igazán 
örültek szülei, különösen az édesanyja 
nem. Az egy szem gyermeke, ugye... 

„De anya, hiszen te is olyan sokat 
imádkozol a papi hivatásokért – érvel-
tem, de az ellenérzés a szentelésig kitar-
tott. Akkor feloldódott. Örömben. Édes-
anyám stólát hímzett nekem aprólékos 
kalocsai motívumokkal, édesapámtól 
pedig egy mahagóni térdeplőt kaptam. 
Micsoda ajándékok voltak azok, micso-
da ajándékok ma is! - emeli föl hangját.” 

Egerben kezdte, majd egy év múltán a 
budapesti Hittudományi Akadémián 
végezte tanulmányait. Nem szívesen em-
lít neveket, hiszen minden tanárára szere-
tettel gondol vissza, de Váradi József, 
Tomka Ferenc, Nyíri Tamás, Gál Ferenc 
neve azért sokszor előjön beszélgetésünk 
során. Gál Ferenc volt konzulense, amikor 
Az Egyház és a Szentlélek kapcsolata 
címmel a doktori disszertációján dolgo-
zott. 

„Ez a téma nincs eléggé kielemezve 
a teológiában” – mondja. 

Izsákon kezdte káplánként a papi 
szolgálatot. 

„Az első hely az első szerelem – 

mondja most. – Nagyszerű, példás hit-
életű közösségbe kerültem Izsákon. 
Szeretettel emlékezem rájuk. 

Már a szemináriumi évek alatt kapcso-
latba kerültem a Fokolare-mozgalom lelkisé-
gével. Ennek fő törekvése az egység előmoz-
dítása az emberek között a szeretet által. A 
Fokolare-mozgalom papi közösségbe tartozó-
nak vallom magamat. Rendszeresen találko-
zunk és tartjuk a kapcsolatot egymással más 
módokon is (pl. e-mail). A paptestvérek 
törődése, figyelmessége, szeretete nagyon 
sokat segített nemcsak abban, hogy átvészel-
jem a nehéz helyzeteket, hanem a lelkipász-
torkodás megbeszélésében is, és a tanításban 
is. A lelkiség hozzájárult a teológiai nézetem 
kialakulásához is, különösen azzal, ahogyan 
a szentháromságos életről beszél, illetve erre 
a kölcsönös szeretet életre meghív.” 

A további szolgálati helyek: Dány, 
Bercel, Tura, Kispest, Hódmezővásár-
hely, Algyő, Makó. Mindeközben két-
szer tanult Rómában. Először Bánk Jó-
zsef érsek küldte el a fiatal papot spiritu-
alitást tanulni. Aztán '97 és '99 között 
újabb két római tanulmányi év követke-
zett, ezúttal dogmatika volt a főtantárgy. 

Ma három tárgyat tanít a szegedi 
Hittudományi Főiskolán, ezenkívül 
lelkipásztor Tápén, Petőfi-telepen. Me-
séli, gyönyörű volt itt a karácsony, a 
betlehemezés, ami elsősorban segítőjé-
nek Sutka István hatodéves diakónus-
nak köszönhető: „Fiatal, ért a nyelvü-
kön” – nyilatkozza róla. 

LÉVAI GYÖRGYI 
 
(A Keresztény Élet március 12-i szá-

SZERTARTÁSOK, 
ESEMÉNYEK 

 

Április 10–11. hétfő-kedd: Idősek és 
betegek szentgyónása-szentáldozása ottho-
nukban. 

Kérjük, jelezzék a hozzátartozók a plébá-
nián kihez és mikor alkalmas a látogatás. 

13. Nagycsütörtök: reggel 7: Jeremiás 
siralmai. Gyónási lehetőség előtte és utána. 

– este ½ 7: Az utolsó vacsora emlékmiséje. 
14. Nagypéntek: reggel 7: Jeremiás siral-

mai. Keresztút. Gyóntatás. 
– este ½ 7: Urunk szenvedésének és halá-

lának ünneplése. 
15. Nagyszombat: reggel 7: Jeremiás 

siralmai. Gyóntatás. 
Urunk sírban nyugvása. A templom 

egész nap nyitva áll az imádkozók számára. 
A gyermekeket 2 órára várjuk a szentsírhoz. 

– este 8: A HÚSVÉTI VIRRASZTÁS 
SZERTARTÁSA. SZENTMISE. 

16. HÚSVÉTVASÁRNAP. Szentmisék: 7, 
9 ezután a húsvéti körmenet, ½ 12 és este ½ 7. 

17. HÚSVÉTHÉTFŐ: Szentmisék: 7 és 9. 
(Este nincs szentmise.) 

30. Vasárnap 9: Elsőáldozók megkeresz-
telése. 

Május 14. Vasárnap 9: Elsőáldozás. 
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Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

KÖZLEMÉNY! 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma 
megköszöni mindazoknak, akik adójuk 1 %-át 
2004 évben az alapítványra engedményezték. 
Ezen összeget - saját forrásból kiegészítve—az 

alapítvány „Javuló közbiztonságot Dorozsmán” és 
„Szemelvények Dorozsma újkori történelméből” 
kiírások pályadíjainak finanszírozására fordította. 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 
Adószámunk: 19083807-1-06. 

OLVASÓI LEVELEK 

Olvasom… 
 
…hogy a bíróságok nyilatkozata 

szerint a politikailag kényes ügyeket 
majd csak az országgyűlési választások 
után kezdik tárgyalni. 

Nem tartozom a törvényeket napon-
ta böngészők közé, de annyit azért biz-
tosan tudok, hogy még az ún. banán-
köztársaságokban sem létezik olyan 
előírás, mely a „független” bíróságok 
tárgyalási ütemezését a választások 
időpontjához kötné. Akkor meg mire ez 
a ráérős tempó?! 

Végiggondolva a helyzetet, komo-
lyan aggódom. Aggódom, mert a ma-
gam részéről például sosem vettem 
részt a privatizációnak keresztelt sza-
badrablásban. Nem bonyolódtam kétes 
ingatlanvásárlási ügyekbe. Nem alapí-
tottam cégeket, fantomcégeket meg plá-
ne nem. Nem mostam pénzt, nem sik-
kasztottam, nem csaltam ÁFÁ-t, eszem-
be sem jutott okiratokat hamisítani. 
Gyuszi nevű ismerősöm ugyan van, de 
ő nem taxisofőr, így fel sem merült an-
nak a lehetősége, hogy a mások által 
sikkasztott pénzt vele küldözgessem a 
csókos haveroknak. Nem pöffeszkedem 
másoktól elzabrált villában, így annak 
felújítási, átalakítási költségeit sem írtam 
le az adómból. Nem hoztam minden 

hetipiaci napon alkotmányellenes törvé-
nyeket, és nem tiltottam be, nem oszlat-
tam fel törvényellenesen gyülekezések 
egész sorozatát. Nem követtem el vá-
lasztási csalást (lásd FIDESZ logó ügy). 

Ha valami véletlen folytán pezsgős-
pohár került a kezembe, fel sem merült 
bennem, hogy brókerbotrányba került 
személlyel koccintgassak. Nem szőkítet-
tem olajt, sosem volt kapcsolatom a maf-
fiával, sem ukránnak, sem orosszal, sem 
bolgárral, semmilyennel. Vodkagyáram 
sem volt. Egyetlen fontos intézmény 
vezetőjét sem váltottam le törvényellene-
sen és embertelen módon senkit sem 
motoztattam meg. Nem fogtam saját 
népem ellen fegyvert, nem voltam besú-
gó, nem voltam SZT tiszt, tartótiszt, a 
tőlem eltérően gondolkodókat sosem 
neveztem kóbor (veszett) kutyának, nem 

Egy zöld színű Suzuki rendszeresen 
a kerékpárúton parkol az orvosi rendelő 
előtt. A szabályok mindenkire vonat-
koznak! 

Kérjük, hogy szíveskedjen a néhány 
méterre lévő parkolóhelyre állni. 

A kerékpárosok nevében: 
S. G. CECÍLIA 

A Tisza Lajos terv 
Subasára lefordítva 
 
A DorozsMa újság 2006. január 17-i 

száma második oldalán pozitív hang-
vétellel, egész oldalas terjedelemben 
számolt be a február 2-án a Művelődési 
Házban megtartott Fideszes programal-
kotó Tisza Lajos-terv fórumról. 

A cikk a következőkkel zárult, idé-
zem: „Engedtessék meg a tudósítás 
végére egy szubjektív mondat is: él-
mény volt a sárdobálástól csöpögő kép-
ernyők és nyomtatott sajtó hátteréből 
kilépő politika-csinálókat hallani, amint 
véleményüket a problémákra szorítkoz-
va, nyugodt hangnemben adják át az 
érdeklődőknek. Ez a pozitív kampány.” 

A fórumon résztvevő subasai lako-
sok hozzászólásaikban előadták szű-
kebb lakóhelyük infrastrukturális prob-
lémáit és kérték a fórum szervezőit, 
képviselőit, hogy egy helyszíni szemle 
keretében győződjenek meg felvetéseik 
jogosságáról. 

Február 26-án délután a Maty parti 
úton Tasnádi Sándor telkén kb. 60-70 
ember vett részt egy hasonlóan jól sike-
rült fórumon, melyen Balogh László, 
Nógrádi Zoltán országgyűlési képvise-
lők, dr. Oláh János Szeged Városi 

akartam senkit telephelyre zárni, és nem 
szidtam ellenfeleim nénikéjét sem. Tör-
vénytelenül nem másoltam kopogtató 
cédulákat, nem verettem senkit félholtra, 
nem raboltam, nem gyilkoltam. 

Azért aggódom, mert világéletemben 
„csak” dolgoztam, tisztességgel, becsü-
lettel eltartottam a családom, felnevel-
tem a gyerekeimet. Belerokkantam. 

Tessék mondani, jogilag nem lesz 
ebből nekem semmi bajom?! 

Tisztelettel: 
KOSIK DÉNES 

FIDESZ elnök és Hűvös László témafe-
lelős jelentek meg. 

A zártkerti övezetben többségében 
állandóra bejelentett és időszakosan ott-
lakók által elmondottak a következők-
ben foglalhatók össze: 

Hátrányos helyzetben vannak a zárt-
kerti övezet besorolása miatt, mert korlá-
tozott az építhető épületek alapterülete, 
lakás nem csak mezőgazdasági jellegű 
épület engedélyezett. Szerencsére ezekre 
is kapnak állandó bejelentkezési, lakhatá-
si engedélyt, viszont nincs lehetőség tá-
mogatott, kedvezményes bankhitel és 
szoc. pol. kedvezmény igénybevételére, 
ezért kérik a terület üdülő- vagy lakóöve-
zetté történő átminősítését. 

Kevés a közvilágítás, rossz az utak 
többsége. Távol van a buszmegálló, rit-
kák a járatok és csúcsidőben túlzsúfol-
tak. Az autópálya-építők által elrontott 
utakat kérik kijavítani. Szükség lenne a 
meglévő vízelvezető árkok karbantartás-
ára és újak építésére, valamint kábeltévé 
hálózat kiépítésére. A fórumnak helyet 
adó és szervező Tasnádi Sándor elmond-
ta, hogy eddig sok útjavítást saját erőből 
és Fábián József önkormányzati képvise-
lő úr anyagi lehetőségeihez mért jó hoz-
záállásával, támogatásával valósítottak 
meg, így a közvilágítást is, melyet to-
vább kellene folytatni. 

Balogh László jelenlegi és a 
következő választási ciklusra 
is (FIDESZ–KDNP) közös 
jelölt és Nógrádi Zoltán kép-
viselő urak megismerve a 
problémákat ígéretet tettek 
arra, hogy amennyiben a FI-
DESZ–KDNP és szövetsége-
sei megnyerik a soron követ-
kező országgyűlési választá-
sokat, akkor a súlyának meg-
felelően fogják képviselni a 
subasai lakosok jogos igényei-
nek kielégítését. 

(x) 

BÁBOLNA NAPOSCSIBÉT 
(védőoltásokkal ellátva!) 

 

RENDELJEN a 
KISKUNDOROZSMA, ISTVÁN u. 
37. sz. alatti (szélmalom mellett, 

Ördög Imrénénél) 
TÁPBOLTBAN!  

 

MÁRKABOLT: már 9 éve: 
SZEGED, SZABADKAI u. 88. sz. 
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Tavaszi előfizetési akció! 
Fizessen elő HBO Maxpak szolgáltatásunkra 2006. április 
30-ig, és egy éven keresztül havi 2999 Ft-ért élvezheti 
mozicsatornáink kínálatát. 

 

 

 

Színes kínálat - Remek szórakozás! 

Tavaszi kábeltévé belépési akció Kiskundorozsmán, 
Szegváron, Szatymazon és Zsombón. 

Fizessen elő kábeltévé szolgáltatásunkra kétéves hűség-
nyilatkozattal és a belépési díjat elengedjük Önnek. 

Ráadásul a tavasz teljes időtartama alatt díjmentesen
tévézhet, mert 2006. május 31-ig a szolgáltatási díjat is 
mi álljuk! 

 

Szélmalom Kábeltévé Rt. Informál és szórakoztat. 

Szélessávú Internet kábeltévén 
2006. április 30-ig ingyen!* 

Ha most rendeli meg a T-Online Kábelnet szolgáltatását  Értékesítési
pontjainkon vagy Ügyfélszolgálatunkon, akkor nemcsak ingyen netezhet
április végéig, hanem a hűségidőszak alatt havi 500 Ft kábeltévés
díjkedvezményt is kap a Szélmalom Kábeltévé Rt-től. 
 
Forgalomarányos Internet így már havi 5000 Ft-tól, korlátlan hozzáférés 
pedig már havi 8900 Ft-tól előfizethető. 
 
További információért keresse Részvénytársaságunkat személyesen, 
telefonon, vagy a www.szelmalomktv.hu honlapon. 

Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, a Szélmalom Kábeltévé Rt Ügyfélszolgálatán és értékesítési pontjain megkötött szerződésekre, visszavonásig érvényes 
Kiskundorozsmán, Szegváron, Bordányban és Forráskúton. A havidíjak kétéves hűségnyilatkozat vállalása esetén értendők.  A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy a havi 40 GB 
letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért 
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. A hűségidőszak 2006. május 1-jétől indul. Amennyiben a hűségidőszakon belül a 
Szélmalom Kábeltévé Rt szolgáltatási területéről a T-Online Kábelnet szolgáltatás bármely okból leszerelésre kerül, úgy az addig igénybe vett kábeltévés kedvezményt Előfizetőnek vissza kell
fizetni. 
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950-9977 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 
Állateledel 

Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

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

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

Gera Imre 
húsfüstölő, 

bélkereskedő 
 

6792 Zsombó, Móricz Zs. u. 1. 
 (62) 255-311 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 15-18, 

szombat: 8-17, vasárnap: 8-12, 
vagy telefonos megbeszélés alapján. 

Foglalkozás, egészségügyi 
ellátás, gj. vezetői orvosi 

vizsgálat stb. 
Vizsgálatok: előzetes telefonos 

egyeztetés alapján. 
dr. Dobó Kálmán szakorvos 
Szeged, Dorozsmai út 193. 

Tel.: 62 / 461-351 

HÓDI PÉTER 

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

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

vállalom. 

Csibenevelési akció 2006. március 1-től június 30-ig. 
 
UNI INDÍTÓ 20 kg 1949 Ft 
 10 kg 999 Ft 
UNI NEVELŐ  20 kg 1799 Ft 
 10 kg 920 Ft 
UNI BEFEJEZŐ 20 kg 1699 Ft 
 

Vásároljon Purina tápot és gyűjtse a zsákon lévő címkéket 
értékes ajándékokért. 

Ajándékaink: bögre, sütőtál, takaró, világatlasz, szobanövény-lexikon. 
A részletekről érdeklődjön az üzletben. 

 
Bódi Lajosné 

Állateledel bolt 
Negyvennyolcas u. 12. 

KÍNAI BOLT 
(az orvosi rendelő mellett) 

 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Avon-tanácsadás: 
06 30 254 1440 

30 / 4-555-555 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 
0,5 Soproni sör üveges...................... 109,- +ü. 
0,5 Arany ászok sör üveges.............. 109,- +ü. 
0,5 Heineken sör üveges................... 196,- +ü. 
2l Asztali fehér félédes bor...................... 220,- 
2l Muskétás fehérbor................................ 279,- 
2l Homokgyöngye fehérbor .................... 279,- 
 

Nyári nyitva tartás! 
 

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

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 
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Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: a Kiskundorozsmai Polgármesteri 
Hivatal kirendeltségén, ismét a régi rendelési 

idő szerint: H, Sz, Cs: 7.45-9, K, P: 8-9, 16-17. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

 

A Déli-Farm Kft.  
tavaszi kínálata: 

 
 

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

 

VALAMINT 
 

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

 

CÉGÜNK ÚJ KÍNÁLATA: 
 

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

 
Déli-Farm Kft. 

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

Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

Masszírozást vállalok, 
kérésre házhoz megyek. 

 

Időpont-egyeztetéssel: 
06 20 369 5496 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

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

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

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

MENÜ a hét minden nap-
ján 

 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

Minden vasárnap 
svédasztalos ebéd! 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 
Szélmalom Vendéglő 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

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

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 

Olvasószolgálat 
Újságunkkal kapcsolatos észrevételeit elküldheti e-mailben a 

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

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

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

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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

Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 
szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

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

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

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 

Gumiabroncsok 
különböző méretben. 
Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62/463-611 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

 
 
 
 
 
• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
 20 9493-408 
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A Speciális Bt. ajánlata 
 

- Iskola– és irodaszerek 
- Húsvéti képeslapok 
- Díszcsomagolók 
- Nyomtatványok 

Minden kedves vásárlónknak kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Parkoló- és buszjegy-értékesítés. 
Déli Apró és Délmagyarország kapható! 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
Vízszűrők szerelése, 
ásványvíz kiváltása. 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! Cím: Alsóvárosi 

Művelődési Ház: Szeged, 
Rákóczi út 1. Ideje: minden hónap 

utolsó szerda, 17 óra. 

Matematika korrepetálást, 
felkészítést vállalok általános és 

középiskolások részére. 
 

 20 / 512-6944 



12. oldal 2006. március 31. 

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

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

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

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N A  
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

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

 

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

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

E-mail: vecsine@t-online.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

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

hangszóró 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruzaakku-töltő 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, 

DVD 
– Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

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

Mobil: 30 329-0567 
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Elromlott a konvektora, 
Veres Feri a doktora! 

 

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
gázkészülékek őszi beszabályozása 

 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

Tel.: 62/463-801  Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, 

amit a férje megjavított! 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

CSEMPÉZÉS, PADLÓBURKOLÁS rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

Még mindig tart „4-et fizet, 5-öt kap” akciónk! Hirdessen! 


