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HAVI GONDOLAT 
Az ember akkor felnőtt, ha már nem kér kegyelmet. (Ancsel Éva) 

A nagy könyv 
„Minden meg van írva” – mondják öre-

geink. Valahol van egy nagykönyv, ahol 
sorsunk, életünk története íródik, mint a 
mitológiában a legendabeli Moirák fonják az 
emberek élete fonalát, úgy alakulnak tette-
ink és azok következményei. S mikor elvág-
ják e fonalat, akkor, szóval akkor… A lét 
köddé válik, minden, amit alkottunk, csele-
kedtünk, tanultunk és tanítottunk, szeret-
tünk és szerettek bennünket, minden, min-
den szertefoszlik, semmivé lesz, szép, vagy 
fájdalmas emlékké nemesül, talán torz, felej-
tendő képpé hitványodik. 

Vajon mi írjuk ezt a könyvet, vagy egy 
mindenható kormányos pergeti sorait lapról-
lapra? Soha ne tudjuk meg. De tudom, érzem, 
befolyásolhatjuk, megfoghatjuk kezét az író-
nak, akár mint kis gyermeknek, mikor írni 
tanul: ne így fogd azt a tollat, látod, szépen is 
lehet azt vezetni, ha el is rontottad itt-ott, fogd 
a radírgumit, kezdd azt a sort újra… 

Ki írta könyvét azoknak, akiknek oly 
fájdalmas szavakat róttak a margó mellé, 
ott, a Bordányi úton a busz előtt? Vagy nem-
régen, pár éve a Széksósi úton, mikor az IFA 
kerekei diktálták a sors szövegkönyvét? 
Vagy azelőtt, a Dorozsmai úton, a Malom-
nál azon a szépnek indult nyári napon fagy-
laltozás után, ahol a száguldó furgon borí-
tott fekete fátylat egy szülő vágyaira, álmai-
ra? Ugyanott csak korábban annak az idős 
néninek, aki már nem foghatja kis unokái 
kezét vigyázva, mesélve nekik a régi, szép 
napokról, tovatűnt ifjúsága emlékeiről? 
Máig köztünk lehetnének… 

Miért kell ennek így lennie? 
Rohan a világ, igen, sokan mondják. A 

vesztébe, magával rántva jót, s gonoszat, 
nem válogatva, ki az, kinek mennie kelle-
ne, s ki, akinek még olyan fájóan korai. 
Rohanunk, szét se nézve, a munkánk után, 
a kötelességünk után, az annak hitt felesle-
ges dolgok után, a haszontalanságaink 
után. Nem gondolva környezetünkre, tár-
sainkra, családunkra, szeretteinkre. Mit 
tudjuk még akkor, kinek okozunk pótolha-
tatlan csalódást, gyászt, keserűséget, csak 
rohanunk, mert menni kell, ezt diktálja a 
világ. Sietünk, hogy le ne késsünk egy 
filmet a tv-ben, vagy csak egy perccel ko-
rábban érjünk oda, ahová, vagy mert az én 
kocsim ezt is tudja, lássátok feleim 
szümtükhel, mük vogymuk. Mit nekünk, 
hogy ezt egy élet – sajátunk, vagy másé – 
bánja. Pedig, mint ahogy nem tudjuk: isa, 
pur és chomuv vogymuk, vagy hogy végre 
már megértsük mindannyian: bizony, por 
és hamu vagyunk. Ez a Halotti beszéd. 

De miért kell sietnünk ahhoz? Azt a 
könyvet mi is írhatnánk, vagy csak gyen-
géden megfognánk az Írók kezét: óvato-
sabban írjátok, figyeljetek! 

TÓTH GYÖRGY 

Az ember két természete 

Legalitás és moralitás közt 
 

A cikksorozat első részét Antigoné példájával fejeztem be, azt érzékeltetve, hogy vannak 
olyan szituációk, amelyek során az egyes választások következményének tartalma miatt 
képtelen dönteni. Antigoné Szophoklész drámájának végén két út előtt áll, ám mindkét út 
rossz: ha eltemeti halott szerettét, vétkezik a törvények ellen. Ha nem temeti el, akkor pedig 
belső erkölcsi-lelkiismereti válságot okoz magának mint nem egy adott személynek, hanem 
mint bármilyen más embernek is. Akkor hát mi a megoldás? Szókratész, aki szerint mindig 
világos, hogy mi a helyes út, és ez a világosság egyébként abban áll, hogy tudja-e az adott 
személy, hogy mi a jó (vagyis mi a Jó ideája, tehát a fogalom elvonatkoztatott, univerzális 
dolgát ismeri), utálta a görög drámákat. Pontosan azért, mert a drámaírók mindig olyan 
katasztrófa elé állították főhőseiket, amiből nem lehet pozitív eredménnyel kimászni. 

Szókratész, Platón és Arisztotelész elkötelezetten védték a társadalmat mint produktu-
mot ellenlábasaikkal, a természet-pártiakkal szemben. A civilizációt, vagyis az emberek 
életének közösségi szervező intézményét tartották az ember túlélésének egyetlen eszközé-
nek. Az ember önmaga esetlen a természetben, a ragadozó állatokkal, a rideg időjárással 
stb. szemben nem tudja hatékonyan megvédeni magát. Ha a természeti állapot uralkodik, 
akkor nincsenek törvények, nincs rend. Elengedhetetlen, hogy a társadalmi szerveződés 
tagjait törvények kontrollálják és védjék egymással szemben. A radikális természet-pártiak 
ezzel szemben több táborra szakadnak, az egyik nézet szerint a törvények a hatalmon lévők 
által konstituált, önkényes igazságok, amelyeket az alávetett nép elnyomása érdekében 
alkotnak, fenntartva ezzel azt a természeti törvényt, miszerint az erős elnyomja a gyengéket. 
Egy másik álláspont szerint pont a gyengék erőszakolják ki önmaguk védelme érdekében a 
törvényeket, ezzel próbálva ellensúlyozni a hatalmasok elnyomó törekvéseit. 

A törvényeknek mindig engedelmeskedni kell – mondja Szókratész. Ha vétkezünk, 
akkor az lényegében egyet jelent a Jó nem-tudásával. A bűn tehát a tudatlanságból ered. 
Szókratész elutasította a demokráciát mint államformát, logikusnak tűnne, hogy akkor ama 
államforma törvényeit is elutasítsa. De nem tette, a tanács tagjai ki is mondták rá a halálos 
ítéletet, amelyet ő el is fogadott. 

Az újkorban a társadalmi konstrukció problémaköre a társadalomfilozófia egyik sark-
pontjává vált. Számos filozófus vizsgálta azt, hogy miként jöhetett létre az a társadalom, 
amelyet a fent említett ógörög gondolkodók annyira védelmeztek. Az emberek önálló indi-
viduumok, mi készteti tehát őket arra, hogy társas életet éljenek? Az ezzel kapcsolatos elmé-
letek az ún. társadalmi szerződéselméletek: ezek az elvek valamilyen írásos vagy hallgatólagos 
beleegyező nyilatkozatot képzelnek el a társadalom tagjainak részéről. Az ismertebb ilyen 
elméletek közé sorolható Thomas Hobbes Leviathán című munkája. Ebben fogalmazódik 
meg a „mindenki háborúja mindenki ellen” tézise, avagy a mindenki mindenkinek farkasa 
elv. Ez a háborús állapot azokból az időkből származik, amelyek során az ember nem állam-
hatalmi, intézményi keretek között, a tulajdon fogalmának ismerete nélkül élt. Az ekkor 
érvényesülő természeti jog az ember erejét saját haszna elérésének szolgálatába állította. A 
természeti törvény pedig tiltotta azt a cselekvést, amely az egyén saját egzisztenciájára ve-
szélyt jelent. Ezáltal habár az ember nem vehette el más tulajdonát, hiszen semmi sem volt 
senki tulajdonában, bizonytalanság, a túlélés esélyeinek csökkenése, az altruizmusnak és 
általában mindenféle segítségnek és összetartásnak a nemléte íratott elő. Ez egy állandó 
háborús állapotot idézett elő. A természetben minden ember egyenlő, jelenti ki Hobbes, de 
ezt a létet az teszi olyanná, amilyen, hogy emellett arra is törekednek az emberek, hogy 
mások felett megszerezzék a hatalmat. „Az erő és a csalárdság háborúban a két legfőbb 
erény.” A Leviathán kísérletet kíván tenni arra, hogy a törvények és a polgári intézmények 
iránti engedelmességet egy olyan egyezménnyel magyarázza meg, amelyben a társadalom 
tagjai kötelezik magukat az engedelmességre, mégpedig a rendszerből ilyenformán fakadó 
előnyök fejében. Az egyén a természetétől fogva a hasznos dolgok telhetetlen fogyasztója, 
így elkerülhetetlen a társaival való gyilkos versengés. Egy ilyen modell tükrében bármely 
társadalom csak jobb lehet – itt ugyanis lehetőség van az egyének egymástól való megvédé-
sére is. Hobbes úgy tartja, a természeti jogot be kell vonni a társadalomba, mégpedig úgy, 
hogy az egyetlenegy ember, a hatalom csúcsán trónoló uralkodó kezében összpontosuljon. 
Teljhatalma felhatalmazza őt minden alattvaló irányítására, büntetésére. De ez az elmélet, 
habár az emberi nem életébe beemeli a legalitást – hisz bármit művel az egyeduralkodó, 
tette maga a törvény – nem tud mit kezdeni a moralitással. Az a fékezőerő, amely felülbírál-
ná egy gonosz tett végrehajtásának kényszerét – hiába nevezik törvénynek –, nem létezik.  

(Folytatás az 5. oldalon) 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB szá-

mok: 
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. 

Új szolgáltatás a könyvtárban 
2007. február 1-jétől DVD-kölcsönzés a Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárában 

is. A kölcsönzés feltételeiről érdeklődni a 62-463-807 telefonon lehet. 
Bővebb információ a könyvtár honlapján található: 
http://www.sk-szeged.hu/szervezet/fiokhalozat/fooldal/szolgaltatasok.htm és a  
http://www.sk-szeged.hu/szervezet/fiokhalozat/hangoskonyvtar/dvd/cim.htm 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Hírek a Sziksós-
fürdő horgászainak 

Új vezetéssel vág neki az évnek a Szege-
di Fürdők Horgászegyesület. A tisztségről 
lemondott Szekeres Imre helyett Beck Gá-
bort, a Sziksósfürdő Strand és Kemping 
vezetőjét választották meg az egyesület tit-
kárává. A vezetőség tervei között szerepel a 
naturista strand problémájának rendezése, a 
terület hatékonyabb rendben tartása, a hor-
gászok eddiginél fokozottabb tájékoztatása 
és bevonása az egyesület életébe, valamint 
nem utolsósorban a „Sziki” intenzívebb 
halasítása, amihez elengedhetetlenül szüksé-
ges a folyamatos, az eddigieknél szigorúbb 
ellenőrzés, az orvhorgászat és az illegális 
lehalászások megszüntetése. 

A vezetőség megállapította a 2007-re 
érvényes jegyárakat. Ezek szerint a felnőtt 
tagdíj ára 2000,- Ft, az ifjúsági 1000,- Ft, az 
éves felnőtt területi jegy 6000,- Ft, az ifjúsági 
3000,- Ft, a napijegy 1500,- Ft, a hetijegy 
4000,- Ft lesz. 

Változik a horgászrend is, a jövőben 
engedélyezett lesz az éjszakai horgászat. 

Az engedélyek árusítása február 21-én 
indul, ettől kezdve—a Sziksósfürdő nyitásá-
ig—minden szerdán 14-18 óráig lehet enge-
délyeket váltani a strand irodájában. Az 
egyesület új vezetése örömmel fogad min-
den észrevételt, javaslatot, és számít a tagság 
aktív részvételére, hogy a sziksósfürdői hor-
gásztó végre igazi horgászparadicsommá 
válhasson. 

HORGÁSZEGYESÜLET VEZETŐSÉGE 

Fogadóórák 
Fábián József fogadóórái: március 13-án 

16 órakor az Önkormányzati Kirendeltségen, 
17.30-kor a Jerney János Általános Iskolában. 
Telefon: 06 30/535-0056. 

Tóth József fogadóórái: március 12-én 17 
órakor a Családsegítő Házban, március 26-án 
17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

Bálozott az Egyházközség 
A farsang már évek óta nem múlhat el 

Dorozsmán az Egyházközségi Bál nélkül. 
Nem csak új pappal és fíliával gyarapod-
tunk, a résztvevők száma is évről évre emel-
kedik, a környező településekről is érkeznek 
vendégek. 

A svédasztalos vacsora ismét a Szélma-
lom Vendéglőből érkezett, az étvágyra nem 
lehetett panasz, alig győzték újratölteni a 
kiürülő tálakat. A zenét most is Balázsfi La-
jos szolgáltatta. Plébánosunk, Mádi György 
köszöntötte a vendégeket. Vacsora előtt pap-
jaink humoros oldalukat is megmutatták, 
Szabó Zoltán Jenő káplán Romhányi-verset 
adott elő, majd vőfélyekké változtak egy sok 
embert megmozgató lakodalmas-játékban. 

Harmadik alkalommal láthattuk a plébánián 
táncolókat, három különböző stílussal szóra-
koztattak. Profi zenészek is felléptek a mű-
sorban: Huszár Gergely gitárjátékát élvez-
hettük, majd a macskának öltözött Gyuris 
János és Bereczki Szilvia a Macskaduettet 
énekelte el. 

Vacsora után képviselőfánkkal és sütemé-
nyekkel is eltelve még maradt sokakban erő, 
hogy táncra perdüljön a különféle zenékre. 
Természetesen a vonatozás sem maradhatott 
el, még éjfél után is ropták. A tombolasorsolás 
most is izgalmak közepette zajlott. 

A szervezők jövőre is várják a vendége-
ket, és ezúton is szeretnék megköszönni a 
támogatók segítségét. 

Az Egyházközség Képviselőtestülete ezúton 
fejezi ki köszönetét a bál támogatóinak: Bányai 
Attila és Tapodi Zoltán cukrászok, Nógrádi Zoltán, 
dr. Oláh János, dr. Kovács Kálmán, Tóth József kép-
viselők, Klasszikus Otthon Ingatlanszalon – Fülöp 
Erika, ifj. Mihálffy Béla, Speciális Bt., Újváriné Aján-
dékboltja, Zöld Sziget Gyógynövénybolt, Minden 
100 Ft bolthálózat – Hódi Antalné, Mini ABC – 
Thurzóné Kiri Ilona, Bényi Mihály vállalkozó, Szél-
malom Kábeltévé ZRt, Pesti Ferenc, Bálint István és 
Mihálffy Tibor bortermelők, Ungi Bt. elektromos 
szaküzlet, Kiskundorozsmáért Alapítvány – Mucsi 
Péterné, és számos névtelenül adakozó. 

Külön köszönet illeti a Nárcisz Virágüzlet tulaj-
donosát, Eszékinét és dolgozóit, a tombola ajándé-
kok díjmentes becsomagolásáért. 

 
 

EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 
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Bemutatkozik az Orczy-iskola 
Kedves leendő első osztályosok! Kedves 

Szülők! 
 
A 2007/2008-as tanévben az első évfolya-

mon egy első osztály indítását tervezzük, 
ahol az Apáczai módszer (szótagolós olvasá-
si módszer) alapján folyik az oktatás. 

Választható nyelvek: 1-8. évfolyamon: 
angol / német / olasz nyelv 

Tanórai csoportbontás: Nyelvi óra / 
Informatika óra / Technika, életvitel óra 

Tanulmányi munka segítése: 
– minden tantárgyból korrepetálás és 

tehetséggondozás folyik az igényeknek meg-
felelően 

– speciális felzárkóztató program a tanu-
lási nehézségekkel küzdők számára 

– logopédiai foglalkozás 
Napközis foglalkozás minden igénylő 

számára biztosított. 
Környezeti nevelés és egészséges élet-

módra nevelés: 
1-8. évfolyamon 
– Mindennapos testnevelés 
– Nemzeti Atlétikai Program 
– Kézilabda 
– Labdarúgás 
– Gerincgyógyászati program 
4. évfolyamon: Erdei iskola 
4. és 6. évfolyamon: úszásoktatás 
5-8. évfolyamon: Gazdasági ismeretek 
Szabadidős tevékenységek:  
– Tantárgyi szakkörök 
– Tömegsport foglalkozások 
– Internet használata 
Művészeti nevelés: a Dolce Art Művé-

szeti Iskola keretén belül: 
– zenei képzés- szolfézs, zongora, furu-

lya, szintetizátor 
– grafika 
– kerámia 
– színjátszás 
 
Külföldi kapcsolatok: Olaszországi és 

szlovákiai általános iskolákkal 
 
A beiratkozás tervezett időpontja: 
2007. március 19–20. 

 
KÁDÁR MIHÁLYNÉ  

igazgató 
 

Orczy-s sikerek 
 
A Százszorszép Gyermekház évek óta 

meghirdeti az egész tanévet átfogó vetélke-
dősorozatát. Az alsósok és az ötödik osztá-
lyosok a mesék, mondák témakörben, a fel-
sősök pedig évről évre változó témákban 
indulhatnak. Volt már terítéken az Európai 
Unió kialakulása és tagállamai, illetve a ha-
tárainkon túli nagy magyar városok történe-
te. Az évi 5-6 alkalommal megtartott fordu-
lókon az egész benevezett osztály, vagy 5-10 
fős csapatok versenyeznek. Azért szeretünk 
indulni ezeken a vetélkedőkön, mert a gye-
rekek közös munkája és ismeretszerzése 
során összekovácsolódik a közösség is. 

Iskolánk csapatai a 2002-2003-as tanév-
ben kapcsolódtak be először a vetélkedésbe. 
Az 5. osztályosok már ekkor ragyogó ered-
ményt értek el. Harmadikok lettek, így gyu-
lai kirándulással jutalmazták őket. 

A következő, 2003-2004-es tanévben a 
6.a osztály rugaszkodott neki a megmérette-
tésnek.  Egész évi szorgos tanulás után első 

helyezést értek el, Bécsbe mehettek kirándul-
ni, amelyet még egy nappal sikerült megtol-
danunk Tóth József képviselő úr pénzügyi 
segítségével. 

A 2004-2005-ös tanévben két osztály vál-
lalkozott a versengésre. Mindkét osztály, a 7.a 
és az 5.a második helyezést ért el, együtt ki-
rándulhattak Salgótarjánba és Szlovákiába, 
szintén egy nappal tovább maradhattak, mert 
a képviselő úr ismét segített, ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani neki. 

Tavaly a negyedikesek is sikeresen sze-
repeltek, az 5.b osztály első helyezést ért el, 
ők Egerbe és Szlovákiába utaztak, az 5.a-sok 
harmadikok lettek, budapesti kirándulást 
nyertek, a 6.a-sok szintén elsők lettek, Ko-
lozsváron töltöttek felejthetetlen napokat. 

Idén is beneveztünk a két ötödikes és a 
7.a osztállyal. Jó lenne most is eredményesen 
részt venni és utazni a gyerekekkel. 

Felkészítő tanárok: Bálint Katalin, 
Gutainé Bácsványi Márta, Kiss Györgyi, 
Szabóné Dankó Csilla, Tapodiné Atlasz Ma-
rianna, Vassné Borbás Andrea, Veres Anikó 

 
A másik verseny, amelyen immár soka-

dik alkalommal indul iskolánk a Rókusi 
I. Számú Általános Iskola által megrendezett 
Gyöngyök és gyémántok… című vetélkedő-
sorozat. 

Tavaly Olaszország volt a téma, mindkét 
csapatunk eredményesen szerepelt. A nyol-
cadikosok 2. helyezést értek el, balatoni nya-
ralás volt a nyereményük, a hatodikosok 
pedig a 9. helyen végeztek. Idén Magyaror-
szág tájait járta be a verseny, a 7.a csapata 
második lett, ópusztaszeri táborozásra utaz-
hatnak. 

Felkészítő tanárok: Tapodiné Atlasz 
Marianna, Kiss Györgyi 

 
Olaszos sikereink, külföldi kapcsolataink 

 
Az Orczy István Általános Iskolában öt 

éve tanulhatnak szakköri keretek közt ola-
szul a gyerekek. A kezdeti időszak után a 
szakkörre járó gyerekek száma folyamatosan 
nő. Jelenleg mintegy ötven diákunk ismerke-
dik az olasz nyelv alapjaival. 

A nyelvi ismereteket kiegészítjük kultu-
rális tudnivalókkal. A gyerekek a Dolce Mű-
vészeti Magániskola növendékeiként olasz 
színjáték tagozaton tanulhatnak. Már kétszer 
rendeztük meg iskolánkban a Gianni Rodari 
emlékversenyt, ahol több mint száz gyermek 
versenyzett, ismerkedett a költő műveivel. 

Kapcsolatban állunk a Magyar Bocsa-
szövetséggel, amelynek képviselői már több-
ször tartottak bemutatót iskolánkban. A 
sportág alapjainak megismerése után ebben 
a tanévben tanulóink közül néhányan kiju-
tottak Svájcba, Luganoba, az Ifjúsági Boccia 

Európa bajnokságra. 
Decemberben az olaszul tanuló gyerekek 

a szegedi Olasz Kulturális Központban szere-
peltek. Karácsonyi műsorunkat versek, dalok 
színesítették. A szép ünnepséget igazi aján-
dékkal tudtuk gazdagítani. Ekkor hoztuk 
nyilvánosságra, hogy az Olasz Külügyminisz-
tériumhoz beadott pályázatunk sikeres volt. 
Iskolánk így 2000 euró támogatást nyert. E 
támogatást olaszországi tanulmányi kirándu-
lásra fordítjuk. A pályázatra jelölt diákjaink-
nak így segítséget tudunk nyújtani az utazás 
költségeihez. A nyertes diákokkal április vé-
gén utazunk Olaszországba, ahol – még az 
utazás folyamán – meglátogatjuk a klagenfur-
ti Minimundust. A kirándulás olaszországi 
programjában szerepel Trieszt, Velence, a 
Garda-tó környékének felfedezése. 

Már a múlt évben felvettük a kapcsolatot 
a Casole D’ Elsában, Sienához közel találha-
tó iskolával. A diákjaink leveleznek egymás-
sal, idén e kapcsolatot E-twinning projekt 
keretében tettük hivatalossá. Ezt a progra-
mot szeretnénk kiegészíteni, és a Comenius 
programba szeretnénk az itáliai iskolával 
közösen bekapcsolódni. E program további 
lehetőséget kínálna Olaszország és az olasz 
nyelv mélyebb megismerésére, személyes 
találkozásra az ottani gyerekekkel. 

Reméljük, szép eredményeink tovább 
gazdagodnak a jövőben is. 

 
Parlamenti karácsony 

 
A Magyar Országgyűlés pályázatot hir-

detett diákoknak. A pályázaton induló kö-
zösségek feladata az volt, hogy gyűjtsék 
össze nagyszüleik játékait, a róluk gyermek-
korukban készült fotóit, amelyen játék is 
szerepel. Az ötvenes évek játékait kiállítás 
keretében mutatták be az érdeklődőknek. 

A dolgunk nem volt könnyű, ám az Or-
czy István Általános Iskola 3.a osztályos 
napközisei megpróbáltak a rendelkezésre 
álló rövid idő alatt minél több tárgyi emlé-
ket, játékot összegyűjteni. 

Decemberben kaptuk a jó hírt, hogy a 
napközis gyerekek tanáraikkal együtt részt 
vehetnek a Parlamenti karácsonyi ünnepsé-
gen. 

A húsz kisdiák nagy izgalommal készü-
lődött a kirándulásra, ünnepségre. A Parla-
ment gyönyörű épületében programok soka-
sága várt bennünket. Először kézműves 
foglalkozáson vettünk részt, majd kipróbál-
tuk a Csodák Palotája játékait. 

Ezután kezdődött az ünnepség, ahol a 
gyerekek több kedvence (pl: Lola, Janza 
Kata, Desperado, Dobó Kata) szerepelt. 

A program végén a kisdiákok ajándékot 
kaptak. A gyerekeket a kirándulásra Kiss 
Mónika és Somogyi Istvánné kísérte el. 

Észrevétel 
A fürdő felé haladva Domaszék felé vezető nyárfasor viharok esetén igen veszélyes. Az 

elszáradt gallyakat a szél hirtelen leveri, és ez az ott haladókat veszélybe sodorhatja. A fák 
közül sok elöregedett esetleg ki is száradt már, a viharokban életveszélyes lehet. Ezeket a 
fákat át kellene vizsgálni és megtenni a szükséges intézkedéseket. 

Szintén a Domaszék felé vezető úton igen kátyús az út. Szorgalmas emberek ezeket a 
kátyúkat kezelik, betemetik, betöltik. Egyesek azonban ezt megakadályozzák. Nem tudni 
miért. 

Meg kellene ezt az ügyet vizsgálni. 
VASS J. 
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Küldjön egy képet! 

...És ismerje fel önmagát! Bezdány Zoltán szerkesztőségünknek küldött képén a XI-es autójavító dolgozói 1958-ból. 

Éltessük a tisztes ipart! 

Megújul a Vásártéri húsbolt 
Beszélgetés Rózsa Sándorral a húsbolt új vezetőjével 

Új vezetővel veszi kezdetét a húsbolt 
üzemelése március elején. Ezen apropó kap-
csán beszélgettem az új tulajdonossal. 

– Hol és mikor kezdte a húsipari tevékenységét? 
– Volt elképzelésem a szakmáról, a szüle-

im példáján keresztül. Mindig is szerettem a 
húsokkal való bánást, és így a finom falatokat 
is. Így 1993-ban végeztem a Fodor József élel-
miszeripari szakmunkásképzőben, 2000-től a 
MATCH ZRt-nél dolgoztam, amelyben Rácz 
Béla volt az oktatóm, tanítóm. Ott tanultam 
meg a szakmát igazán. Dorozsmai vagyok, a 
szüleimmel élek a Palóc utcában. Nagy hatás-
sal vannak rám talán még most is a szüleim. 
Különösen édesanyám, még ma is hallgatok 
tapasztalatára. A helyi pamutszövőben műve-
zetőként dolgozott. Ma már nyugdíjas. Több 
helyen dolgoztam, mindenütt arra töreked-
tem, hogy minél többet sajátítsak el a szakmá-
ból. Így jutottam el idáig, hogy jó lenne most 
már egyedül alakítani elképzelésemet. 

–Fél-e a konkurenciától? 
– Mindenekelőtt a szakmát szeretem. 

Szabadulásom óta mindig ezt csinálom – 
megszerettem. A vevők maximális kiszolgálá-
sára törekszem. Tudom, hogy a Dorozsmaiak-
nak kell egy jó hentes, és kell jó minőségű hús 
és friss áru is. Ezt tűztem ki célul. Maximális, 
udvarias kiszolgálás, és nem utolsósorban 
elviselhető, olcsó ár. A kezdéshez az akarat 
megvan, csak meg kell valósítani. Fontos szá-
momra, hogy a fogyasztók asztalára mi kerül, 
mit eszik a vevő. Minőség felsőfokon! 

– Mit vár az üzlettől? 
– Elsősorban sok vevőt, azokat is, akik 

eddig a multiknál vásároltak. Vallom, hogy 
nem mindig az ár a lényeg. Azt tudom a 
közmondásból: „Olcsó húsnak híg a leve.” 
Ha a sok vevő már megvan, mi mást várhat-
nék. Meg kell tartani, az meg az én felada-
tom. Minőség, választék, elviselhető ár. 

– Mikor veszi át az üzletét? 
– A kötelező formai procedúra után. 

Szeretném átvenni az üzletemet mielőbb, 
március elején. Természetesen friss áruval 
feltöltve. Várom az igényes vásárlóimat. 

– Mit kínál az üzletében? 
– Mindenekelőtt friss disznóhúst, marha-

húst és birkát is. Ezen belül is rövid és hosz-
szú karajt, igény szerint felszeletelve. Tarját, 
combot, dagadót, lapockát, oldalast. Körmöt, 
csülköt is. Gondom lesz a húsvéti termékek-
re is: füstölt sonka, darabolt füstölt comb, 
füstölt tarja, kolbász füstölve, füstölt kötö-
zött sonka és füstölt hátsó csülök. Természe-
tesen minden árura előrendelést felveszek. 

– A nyitva tartás hogyan alakul? 
– Vasárnap és hétfőn zárva tartok, fon-

tos, hogy a következő napokra friss áru ér-
kezzen az üzletbe. Keddtől azonban szom-
batig nyitva az üzlet. Keddtől péntekig 7-16 
óráig vagyok nyitva, szombaton 7-13 óráig 
állok a vásárlók rendelkezésére, friss áruval, 
minőségi termékekkel. 

– Úgy tudom, hogy Húsvétig árengedmé-
nyekkel is várja vásárlóit. 

– Igen. Nyitástól, kb. március 6-tól Hús-
vétig alacsonyabb árakkal várom az érdeklő-
dőket. Ez vonatkozik mindazon árukra, amit 
előbb felsoroltam. Ez afféle bónusz a leendő 
vásárlóimnak. Aki betér hozzám, nem bánja 
meg. 

 
Íme egy fiatal, energikus ember, aki 

szakmával a kezében mer vállalkozni, és 
nem akárhogyan. Minőséget olcsóbban, ez a 
hitvallása. Neki van munkája. Nem kockáz-
tat semmit. Adja hozzá két kezét, akaratát, és 
teszi a dolgát. A többi jön magától. Sok si-
kert az üzlethez, és sok vevőt az üzletbe! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

A Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 

márciusi 
programjából 

 

– Március 8. csütörtök 17 óra 
Nőnapi ünnepség 
A műsorban fellépnek a Szegedi Nemze-

ti Színház fiatal, tehetséges művészei 
Köszöntőt mond: Fábián József önkor-

mányzati képviselő 
Szeretettel várja a hölgyeket  
Fábián József és Tóth József önkormány-

zati képviselő 
 
– Március 9. péntek 17 óra 
SZAFT  
Szegedi Alkotók Független Társasága 

képzőművészeti kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Szuromi Pál mű-

vészeti író 
A kiállítás megtekinthető a művelődési 

ház nyitva tartási idejében (hétfő-péntek 9-
19 óra) április 15-ig 

 
– Március 13. kedd 17. 30 óra 
Március idusán… 
Ünnepi koncert az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc tiszteletére 
Közreműködnek:  
Eszterlánc néptánccsoport, művészeti 

vezető: Vesmás Andrea 
Székivirág Népdalkör, művészeti vezető: 

Mészáros Mária 
Varga Miklós előadóművész  
 
– Március 15. csütörtök 9. 30  óra 
Ünnepi műsor és koszorúzás az 1848/49. 

forradalom és szabadságharc tiszteletére  
A művelődési házban és a helyi önkor-

mányzat előtti téren 
Közreműködnek:  
Az Orczy István Általános Iskola diákjai 
Galkó Bence színművész 
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Legalitás és moralitás közt 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Ha a törvény azt írja elő, hogy hurcoljanak több millió zsidó 

embert a biztos halálba, az ezt a parancsot végrehajtó német katona 
erkölcsi–lelkiismereti okokból megtagadhatja (megtagadhatta vol-
na); de Hobbes számára a moralizálás olyan önhittség, amely abból 
a téves hiedelemből ered, hogy magunkat megtehetjük önmagunk 
bírájává. Ebben az „önhittségben” a természeti ember sem szenve-
dett, mi miért tegyük? 

Rousseau ezzel ellentétben hirdeti a természetbe való visszaté-
rés igéjét. Ez az attitűd a társadalomtól való elfordulásból ered: a 
természeti ember egészséges ösztönű, szerény ízlésű élőlény, akit 
megrontott és boldogságából kiforgatott a civilizáció. „Az ember a 
természeténél fogva jó, csak az intézmények teszik rosszá.” – írja. A 
természetbe való visszamenekülés a városi élet feladása, ahol az 
ember be van skatulyázva társadalmi osztályokba, és akit megbék-
lyóz a kormányzat zsarnoksága. Ahogy azt az Emil vagy a nevelésről 
című könyvében lefekteti, súlyos hiba a gyermek természetes hajla-
mainak megzabolázása, fegyelmezése, mert ezzel visszafogják, ahe-
lyett, hogy ösztönöznék a gyermek önkibontakozását. Társadalom-
ellenes elméletei fiatalabb éveiből származnak. „Haladt-e a világ 
előre?” – teszi fel a kérdést, és nemmel válaszol: a társadalom elide-
genít, erkölcsi romlásba süllyeszt. 

Az idősebb Rousseau viszont társadalmi szinten gondolkodik. 
Nem teljesen jó a természeti állapot sem, de a társadalmi végképp 
nem. Így hát megalkotja saját társadalmi szerződését. „Az erős soha 
nem annyira erős – írja –, hogy mindig fölülkerekedjék, hacsak nem 
változtatja át az erejét joggá, az engedelmeskedést pedig kötelesség-
gé.” Úgy tűnik, a természeti ember túl sok akadályba ütközik; a VI. 
fejezetben azt írja, „Felteszem, hogy a természeti állapotban élő 
emberek elérkeztek egy arra a pontra, ahol a fennmaradásukat ve-
szélyeztető akadályok ellenállása már nagyobb, mint az az erő, 
amelyet az egyén képes kifejteni, hogy fenntartsa magát ebben az 
állapotban… Csak egy mód van, hogy biztosítsák fennmaradásukat: 
összeadni erőiket, közös indítóokkal mozgásba hozni és összhangba 

működtetni valamennyit; olyan összesített erőt képezni, amely már 
le tudja küzdeni az ellenállást… Bár ebben az állapotban számos 
természet adta előnytől megfosztja magát, cserébe akkora előnyök 
birtokába jut, hogy… szüntelen áldania kellene a boldog pillanatot, 
mely örökre kiszakította onnan, s mely oktalan, korlátolt állatból 
értelmes lénnyé, emberré tette.” A természet magányos, de békés 
állapot. A kérdés: erre hivatott-e az ember? A válasz egyértelműen 
nem: ezért kell kilépnie ebből a paradicsomi állapotból, hogy egy 
nem békés, de nem is magányos életbe kerüljön. 

Antigoné tehát, szeretetből és lelkiismeretből eltemeti hozzátar-
tozóját, vagyis a morálból kizárja a külső regulázó elvet. Példája a 
legalitás és a moralitás közt feszülő kiélezett ellentét fennállása. 
Csupán ideális esetben vezet mindkét cselekedtető elv ugyanarra a 
döntésre. Antigoné számára a moralitás győz, mert az belülről, az 
emberi érzelemből fakad; a törvény, vagyis a legalitás szava értelmi 
és külső. A törvény mindig objektív abban a tekintetben, hogy szá-
mára mindegy, A vagy B személyt bünteti; a moralitás válogat. 
Amikor egy törvény megkérdőjelezhető, akkor lép színre a morali-
tás. A ’48-’49-es forradalom és szabadságharc kitörését pont az előz-
te meg, hogy a magyar rendek számára törvényileg elfogadhatatlan 
volt az országgyűlés. A nürnbergi per pedig pont eme moralitás 
színrelépésének elmaradását rótta fel a vádlottaknak: a törvény 
szellemében jártak el, amikor zsidókat deportáltak és végeztek ki, 
de egy külső, mesterségesen alkotott regulázó erő sem írhat fel bizo-
nyos univerzális, ezért aztán bensőnkké tett szabályokat: hiszen 
annyira életidegen az, hogy csupán valami kézzelfoghatatlan ideo-
lógia elégséges ürügy emberek válogatás nélküli legyilkolásához. 
Az ’56-os forradalom is a moralitás győzelme a legalitás felett. 

Ne feledjük el, hogy az ember legalább kétféleképp véthet a törvény 
ellen: a fent említett moralitás parancsára, vagy pedig pont az immorali-
tás, tehát a bűn elkövetése által. Hogy egy adott cselekedet mikor bűn, 
arra a törvények választ adnak. De mi a helyzet az erkölccsel? Az er-
kölcs miféle mércével mér? Erről a következő részben lesz szó. 

SOMOGYI GÁBOR 

A Polgárőrség bűnmegelőzési tájékoztatója 
A Kiskundorozsmai Polgárőrség vezetősége értékelte az utóbbi 

fél évre visszamenőleg a Dorozsmai városrészben a közbiztonság 
alakulását. 

Megállapítottuk, hogy megszaporodtak a nappali betöréses 
lopások, éjszakai kerítésen át való behatolások és gépkocsi feltörés-
sel járó lopások. Információink szerint a bűnesetek jelentős részét a 
Romániából átjáró vagy itt tartózkodó házaló árusok és gépkocsival 
utazó bűnözők követik el. A polgárőrség vezetősége fontolgatta 
rendőrőrs létesítésére irányuló aláírásgyűjtés kezdeményezését, de 
végül elvetette. Helyette képviseletben felkerestük dr. Sándor Klára 
országgyűlési képviselőt, dr. Lázár Szvetozár Belvárosi őrsparancsno-
kot és dr. Zélity László (időközben kinevezett) Szeged Város Rendőr-
kapitányát. 

Dr. Sándor Klára országgyűlési képviselőnktől többek között 
kértük intézkedését arra, hogy hosszabb távon a jelenlegi 4-5 KMB 
létszám helyett több rendőr legyen a LÁTHATÓ rendőrség cél meg-
valósítására. Dorozsmán ugyanis a folyamatos rendőri jelenlét meg-
valósításához minimum 12 rendőr kellene. Kértük továbbá 
Dorozsmára mezőőri szolgálat létesítését is. Kértük a lebontott pol-
gárőr iroda helyett megfelelő másik biztosítását, ugyanis nincs lehe-
tőség a polgárőrség eszközeinek elhelyezésére és a szolgálat közbe-
ni pihenő biztosítására. Kértük terepjáró gépkocsi biztosítását a 
védőnői szolgálat és Családsegítő Ház szociális munkásainak külte-
rületi szállítására. 

Kértük a rendőri munkát segítő, olyan jogi, törvényalkotási 
háttér kialakítását, amely a bűnmegelőzést és a rend biztosítását a 
jelenleginél érdemben jobban szolgálja. 

Kértük civil szervezetünk önkormányzati működési támogatá-
sának növelését, mert a jelenlegi csak a költségeknek nagyjából a 
felét biztosítja, a másik fele külső támogatók, vállalkozók adomá-
nyai. Dr. Sándor Klára képviselőnő a felvetett témákban való tájéko-
zódásra, azok megvizsgálására tett ígéretet, várjuk a fejleményeket. 

A Polgárőrség képviseletében korábbi gyakorlatnak megfelelő-
en felkerestük dr. Lázár Szvetozár urat a Szeged Belvárosi Rendőr-
őrs parancsnokát. Előzőekben foglaltakról szintén tájékoztattuk, és 
kértük a rendőrség és polgárőrség jövőbeni eredményesebb együtt-

működésére vonatkozó információ áramoltatását, a kapcsolatok 
ápolását. 

Az őrsparancsnok tájékoztatott bennünket, hogy Dorozsmán az 
utóbbi időben a lakosság éberségének köszönhetően kettő olyan 
tolvajcsapatot fogtak el, akik éjjel működtek, és egy rendbontó cso-
portot is előállítottak. Ennek eredményeként az éjszakai lopások 
száma csökkent. Tájékoztatott bennünket továbbá arról is, hogy a 
rendőri létszám és szolgálatok számának növelése terén lehetőségei 
korlátozottak. Azt a Szegeden már alkalmazott gyakorlatot javasol-
ta szorgalmazni, hogy a helyi önkormányzati képviselők intézkedé-
se által a rendőrség részére túlóra keret biztosításával növelhetnék a 
rendőri szolgálatok számát Kiskundorozsmán. Ezt a javaslatot kép-
viselőink tudomására hoztuk. 

Felkerestük fogadóóráján dr. Zélity László – időközben kineve-
zett – Szeged város rendőrkapitányát. Felvetéseinkre arról tájékoz-
tatott, hogy átmenetileg csökkentett létszámmal dolgoznak. Ezért a 
KMB létszámát és szolgálatainak számát nem áll módjában szaporí-
tani. Ígéretet tett arra, hogy a dorozsmai KMB-s létszámot visszaál-
lítja, máshova nem engedi vezényelni és a KMB-nek a jövőben alap-
feladatát kell csak végeznie: mentesíti tehát a nyomozás a vizsgála-
tok végzése alól. Ezáltal jelentősen növelhető lesz a közterületen 
szolgálatot teljesítő, látható rendőri szolgálatok száma. Kapitány úr 
Dorozsmára kiemelt figyelmet fordít. Amikor itt nincs KMB-s szol-
gálat a Szegeden szolgálatot teljesítő járőrök szolgálatát Dorozs-
mára is kiterjesztik. 

A polgárőrség javasolja a lakosságnak a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom újraszervezését, a 2003-ban 31 utcában megszervezett 
mozgalom újraélesztését, aktivizálását. Azt tartsuk szem előtt, hogy 
minden utcába nem lehet rendőrt állítani, viszont a jó szomszéd az 
mindig kéznél lehet és figyel, segíthet a bajban. 

FONTOS, hogy a házalókat ne engedjük be házunkba. Ne ve-
gyünk és ne adjunk el nekik semmit, mert becsaphatnak, hamis 
pénzzel fizethetnek. Román esőcsatorna szerelőkkel ne kössünk 
üzletet, mert becsapnak, meglophatnak bennünket. 

 
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE. 
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Mögnyözdült a szélmalmunkrúl 
elnevezött csárda Kiskundorozsmán, 2007 
február havának harmadik napján. A csárda 
mögtelt étellel itallal, a vendégök pedig érte-
lemmel. Mintha egész évben a mai napig 
csak erre készültek volna. Ami a földből 
kibújt vagy a mezőn legelészett, kapirgált, az 
mind itt megtalálható volt az asztalon sülve-
főve. Jó vidéki divat szerint cserefaporral, 
gubacsporral sulykolt agyagból égetett kor-
sókból önthette le torkán a sört, bort, pálin-
kát. Hetedhét vármegyében elhíresült be-
tyár, Sándor invitálta beljebb az érkezőket, 
tölgyfahordóban érlelt pálinkával itatván 
őket. Marika futott a konyhába hetesért 
lohajtott, sáfárért lohajtott és új mozgásba 
lendítette a megszokottságában elfeküdt 
konyha gépezetét. Az étek úgy eltűnt az 
asztalról, mint amikor a száraz venyigén a 
lángnyelvek futnak végig. A mulatságra 
érkezők tudtára lett adva, hogy az ilyen 
jellegű aktusokhoz legalább egy tollforgós 
süvegbe húzza fejét, kösse le fél szemét, 
legyen rajta abaposztó nadrág vagy legalább 
egy tarbársony. A felszolgálók egy része 
végrehajtotta ezeket a kötelmeket olyan ko-
molyan, aprólékos körültekintéssel, hogy 
mire az öltözéssel elkészültek, beletelt két 
fertály óra. A haj és szakáll újból kifésülése, 
bajusz úri mód szerinti kiviaszkolása jól 
sikerült. 

Középkori vacsoraestek 
Az elkövetkező órákban mindenki az 

életnek a célszerűsége felé fordította arcát. 
Búját-baját elfeledve mulatott. Ez a betyár, a 
Sándor már megint jó muzsikusokat hozott. 
Hogy miért a nevük Minor a kutyát sem 
érdekli. Itt senki sem érezte nyűgösnek a sok 
emberi arcot, idegen hangot, poharazást. 
Nem volt köztük olyan, aki politizálni akart, 
tehát egy húron pendültek. Tánczra ébredve 
a férfiak, roppantottak egyet vállukon, 
megviszolgatták derekukat, kidüllesztették 
öblös-kosaras mellüket, megjátszották izma-
ikat, s úgy érezték, hogy olyan erősek, hogy 
ezt a nyavalyás világot sarkaiból ki tudják 
fordítani, majd párjukkal elindultak táncol-
ni. Az idő múlásával ezek a mutatványok 
egyre ritkábban ismétlődtek. 

Kölcsönösen feláldották egymást a ven-
dégek, poharakat csapdostak az asztalhoz, 
vigyázva, nehogy az italt kiöntsék. Mert aki 
az Istennek ajándékát gondatlanul elöntöz-
né, úgyhogy tenyerével a foltját be nem fed-
heti: erősen vétett volna az úri modor ellen. 
Mindössze hét napig tartott ez a vendéges-
kedés, ami pedig ritkaságba ment a közép-
korban. De a vendégek nem bánták, hogy 
korábban álltak fel az asztaloktól, hisz napi 
gondjaikat elfeledve úgy köszöntek el: - ha 
Isten is megsegít, akkor jövőre újra itt! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Képviselő kupa 
2007 

Könnyen, 
gyorsan 

 
 
Hajnali negyednégy, álmatlanság gyö-

tör, s hogy ne zavarjam az irigylésre méltó 
medveálmot alvó családomat, villanyt sem 
oltok a hálószobában, így hát bekapcsolom 
tinédzseres, praktikus, fülhallgatós rádió-
mat. Angol dalok szólnak. Váltok. Ismert 
legkedveltebb popslágerek, angolul. Re-
ménykedve pattogtatom a kis gombot, az 
még nem nagy zajt okozva elvegyül az 
egyébkénti csendben. Itt olasz „csitto-
csentó” – legalább változatos, gondolom 
magamban, majd felcsendül Madonna jól 
ismert hangja, s szólnak a dalok, slágerek, 
kemény rock… angolul, angolul! 

Eszembe jut, amikor egy hosszú ideig 
tartó külföldi utamról hazaérkeztem. Bár 
hazánk fiaival a föld bármely részén talál-
kozni, s ha néhányan már törik is a magyar 
nyelvet, azért szórványosan hallani ma-
gyar emberektől, magyar szavakat. Az 
adott országban nyilvánvalóan hivatalos 
nyelvű híradások, műsorok, slágerek szól-
tak a dobozokból, s ottlétem alatt csak ezt 
hallva már nagyon hiányzottak az anya-
nyelvem szavai. S emlékszem itthon meny-
nyire jólesett azokat újra hallani. 

Pattogtatom a gombot, keresgélek, s 
örömömre az egyik hazai adón bekonferál-
ja a bemondónő: egy egész óra magyar 
slágerekből! Micsoda örömérzés telepszik 
rám! Talán hallom majd a régi slágereket, 
á, de ne legyek maradi. Vagy a régi éneke-
sektől nagyon remek új dalokat. Még azt 
sem bánom, ha a Megasztár sztárjai éne-
kelnek. 

Reménykedem: esetleg szól majd az LL 
Junior, a Kefír, Lola, vagy akár a Romantik 
együttes Győzivel vagy anélkül… (Magyar 
adón, magyar dalok egy órában!) Mégis-
csak itthon vagyok, eszmélek rá a gondo-
latra. Agyamba rémlik egy tegnapi szuper-
market reklámújságjában olvasott hirdetés. 
„Akció! Magyar hetek a…-ban!” 

Az utcákat járva üzletek, cégek angol 
nevei segítenek szolgálatkész önzetlenséggel 
– reklámul szolgálva nekik, a külföldi cégek-
nek, a „könnyen, gyorsan angolul” tanulás-
ban. 

S arra gondolok szerényen, kételyek 
között, vajon micsoda kiváltság (?) ma 
magyarnak lenni, Magyarországon! 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A hagyományokat követve az idén feb-
ruárban szervezte meg a két önkormányzati 
képviselő a labdarugó tornát. Két négyes 
csoportra osztották a csapatokat.  

Kora reggel kezdték kergetni a pöttyöst. 
Az első csoport gólokban gazdag mérkő-

zései jó szórakozást nyújtottak a kilátogatók 
részére. A két továbbjutó csapat a Dorozsma 
(nős) és a Gumigyár volt. 

A második csoportba a sorsolás folytán 
(véletlenül) a fiatalabb korosztály képvisel-
hette magát. Itt is látványos összecsapásokat 
láthattak a nézők. Igazi drámát hozott a két 
örök rivális játéka. Ők voltak a Vadkakasok, 
és az InterWest csapata, ezen a mérkőzésen 
a Vadkakasok diadalmaskodhattak. Színvo-

nalas játékot mutatott az Akutel csapata, 
akik a Vadkakasokat verték ki a döntőből. 

A döntő valamint a harmadik helyért 
folytatott mérkőzések jó hangulatot terem-
tettek a pályán, valamint a lelátón egyaránt. 
A kisdöntőt (harmadik hely) a Gumigyár és 
a Vadkakasok csapat játszhatta. Nagy csata 
után 2:1 arányban a Gumigyár vitte haza a 
harmadik helyért járó kupát. 

Ez után következett a döntő. A Dorozs-

ma (nős) és az Akutel között zajlott. A mér-
kőzésen változatos és színvonalas játékot 
nyújtott mindkét csapat. Felváltva potyogtak 
a gólok. Végül a hajrát az Akutel csapata 
bírta jobban, így lett az Ővé az elsőség, és a 
nagy míves kupa. Az eredmény 3:2 az 
Akutel javára. 

A torna végén Tóth József önkormányza-
ti képviselő adta át a jutalmakat. 

Helyezés: I. Akutel; 
II. Dorozsma (nős); 
III. Gumigyár; 
IV. Vadkakasok. 
A torna szabályszerűségét Rácz László 

megyei labdarúgó bíró felügyelte.  
LUKOVICS JÁNOS 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2007. március 25. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

NAGYBÖJT – SZENT NEGYVENNAP – HÚSVÉT 

A LÉLEK TAVASZA 
Ez a szent időszak mit jelent számunkra? Részletek a nagyböjti 

szentmisék ima-szövegeiből: 
 
„Mennyei Atyánk! Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendel-

tél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a 
mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit.” 

„Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös 
vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat köves-
sük.” 

„Testi böjtölésünkkel a bűnt fékezed, fölemeled a lelket, szent erőt és 
jutalmat bőven adsz Krisztus, a mi Urunk által.” 

„Te kegyesen megadod hívő népednek,  hogy évről-évre a megtisztult 
lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkoz-
zanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés 
szentségei által az isten-gyermekség teljességére jussanak.” 

Mutatkozzék meg mindez tetteinkben is!  Egyéni bűnbánati 
cselekedeteink mellett plébániánk közössége elhatározta, hogy se-
gítjük Böjte Csaba testvér gyermekintézményeit. 

Ezért, csatlakozva a sok készséges segítőhöz,  március 18-án 
nagyböjt 4. vasárnapján a szentmisék alatt gyűjtött perselyadomá-
nyokat elküldjük Csaba testvér gondozottjainak javára. Amennyi-
ben valaki postai befizetési lapon szeretne hozzájárulni, a plébánia 
sárga befizetési lapja megkapható a   plébánia irodájában, a sekres-
tyében és a Szélmalom Kábeltévé irodájában. 

 
Böjte Csaba testvér áldott tevékenységéről bőséges, színes infor-

mációt találhatunk a  www.devaigyerekek.hu  honlapon. Érdemes 
megnézni!!! 

 
A befizetett jövedelemadó másik 1%-áról szintén lehet az ő ja-

vukra rendelkezni. A rendelkező lapra ezt kell felírni: 
 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
Adószám: 18106802 – 1 -  41 

SZERTARTÁSOK, ESEMÉNYEK A 
DOROZSMAI TEMPLOMBAN 

Nagyböjtben minden pénteken 17.00 órakor keresztúti ájta-
tosság. 

Március 16. péntek, 17. szombat 17.30 órakor és 18. vasárnap  
9 órakor Húsvétra előkészítő lelkigyakorlat.  A szentbeszédeket 
mondja Szabó Zoltán Jenő káplán atya. – C. Franck: Krisztus hét 
szava a kereszten c. kórusművét énekli a Hozsanna énekkar. Ve-
zényel: Pócsai György kántor-karnagy. 

Április 2. hétfőn és 3. kedden lesz az otthonukhoz kötött idős 
és beteg testvéreink húsvéti szentgyónása-szentáldozása ottho-
nukban. A hozzátartozók, ismerősök jelezzék a plébánián, hogy 
mikor alkalmas a látogatás. 

Április 5. Nagycsütörtök 7.00: Jeremiás siralmai. Gyónási lehe-
tőség előtte, utána. 18.30: Az utolsó vacsora emlékmiséje, közös 
szentáldozás. Utána ima-virrasztás a szenvedő Jézussal. 

Április 6. Nagypéntek. 7.00: Jeremiás siralmai. Keresztút. 
Gyóntatás. 18.30: Urunk szenvedéséről és haláláról megemlékezés. 

Április 7. Nagyszombat. 7.00: Jeremiás siralmai. Gyóntatás. 
Urunk sírban nyugvása- A templom egész nap nyitva az imádko-
zók számára. A gyermekeket 14 órára várjuk a szentsírhoz. 

20.00: A HÚSVÉTI VIRRASZTÁS SZERTARTÁSA. FELNŐT-
TEK KERESZTELÉSE. SZENTMISE. 

Április 8. HÚSVÉTVASÁRNAP. Szentmisék: 7.00. 9.00. ez-
után feltámadási körmenet és 18.30. 

Április 9. HÚSVÉTHÉTFŐ. szentmisék: 7.00 és 9.00. (Este 
nincs szentmise.) 

A TÁRSADALOM KERESZTÉNY 
ALAPELVEI 

A Rerum Novarum c. XIII. Leó által kiadott körlevél a munkások 
helyzetéről szól. Először a munkások jelenlegi ill. akkori helyzetét 
tárja elénk, amely a szocializmus akkori politikájának köszönhetően 
a magántulajdon megszüntetésében volt látható. A munkások en-
nek következtében elszegényedtek, és a hatalom és a gazdagság egy 
kisebb vezető rétegnek lett a sajátja. A pápai megnyilatkozás elveti 
a szocialisták elvét, hiszen az emberek a szorgalmukhoz és tehetsé-
gükhöz mérten többet tejesítve ugyanannyit tudtak elérni az élet-
ben, mint akik esetleg nem tettek le az asztalra semmit. Az ember-
nek ugyanis természet adta joga, hogy amiért megdolgozott, annak 
a gyümölcsét élvezhesse is. Ne a kiváltságos réteg fölözze le az ő 
hasznát. Nem lehet ezért egy nemzet tagjaira se rákényszeríteni, 
hogy a vagyonát ne önként adakozza arra a célra, amely számára a 
boldogulást elősegíti. A szülőknek joguk van gondoskodniuk saját 
gyermekük jövőjéről, ezért jogszerűtlenség lenne, ha egy fajtaszol-
gaságot kényszerítene valamilyen felsőbb réteg rájuk. 

A keresztény megoldás az egyház tanító és cselekvő részvétele. 
Az ember álljon a középpontban minden képességével egyetemben. 
El kell fogadnunk ugyanis azt a tényt, hogy minden ember más 
képességekkel rendelkezik. Ez pedig nem kell, hogy szükségszerű-
en osztályharchoz vezessen. Gondoljunk csak akár magyar hazánk 
nagyjaira, akik anyagi áldozatot is hoztak egy híd építésére például. 
Mindenkinek adva van ugyanis a lehetőség, hogy tehetségéhez 
mérten boldoguljon. Ezt senkitől sem szabad irigyelni. Mindenki a 
munkáját a legjobb tudása szerint lássa el, hiszen ezáltal válik a 
társadalom hasznos tagjává. A munkaadók törekedjenek arra, hogy 
munkásaikat ne tartsák rabszolgának, hanem a kenyérkereső mun-
ka felemelő és nem lealázó lényegét láttassák és éreztessék. A meg-
felelő bér juttatása elengedhetetlen a munkások részére, hiszen 
ahogy Jézus Urunk is mondta: „Méltó a munkás a maga bérére.” (Lk 
10,7) A körlevél hangsúlyozza a javak helyes használatának fontos-
ságát, hiszen minden képességünket Istentől kaptuk. A jótékonyko-
dás a keresztény ember egyik ismertetőjegye. Jézus mondta: „Bármit 
tettetek eggyel e legkisebb testvéreim közül velem tettétek.” (Mt 25, 40) 

A társadalmi érdekek érvényesítése érdekében való szerveződé-
seknek természetjogi gyökerei vannak. Saját erőnk elégtelenségének 
megtapasztalása arra ösztönzi az embert, hogy mások segítő erejével 
társuljon. Ez a természetes hajlandóság vezeti el az embert az államal-
kotásra és a társulatok alakítására. A vallásos egyesületek, keresztény 
munkásszervezetek mindenkor az emberek segítésére jöttek létre, 
hogy előmozdítsák az emberek könnyebb boldogulását. 

A közösen megvalósítandó társadalmi feladatok: a társadalmi 
tisztségeket, hivatalokat a közös céloknak megfelelően kell betölteni. 

A katolikus munkásegyesületeknek társadalmi haszna is van, hi-
szen a társadalomban elő emberek megsegítésére végzik munkájukat. 

A körlevél végén Leó pápa buzdítja a híveket arra, mindenki 
gyürkőzzék neki a saját munkájának és feladatának, és ezzel segítse 
elő mások boldogulását is. 

SZABÓ ZOLTÁN JENŐ 

Kétszer 1% 
Hitünk ezt tanítja: Isten, embertársai és hazája iránti kötelessége 

a kis embernek, közembernek, a polgárnak, hogy a maga szintjén 
felelősségtudattal tájékozódjék a közösség dolgairól. A befizetett 
jövedelemadó egyik 1%-át csak valamely egyháznak lehet felajánla-
ni. Híveinktől, azon embertársainktól, akik egyetértenek céljainkkal, 
azt kérjük, hogy ezt a katolikus egyház javára szíveskedjenek fel-
ajánlani, ilyen módon rendelkezve: 

0011 Magyar Katolikus Egyház 
 
A befizetett jövedelemadó másik 1%-áról csak valamely közcélú 

intézmény, alapítvány részére lehet rendelkezni. Néhány lehetőség: 
18450668-1-06 „Templomokért” Alapítvány 
19083924-1-06 Dugonics András Alapítvány (Szegedi Piarista G) 
18450558-2-06 Szegedi Iskolanővérek Alapítvány 
19660664-1-41 Új Ember Alapítvány 
18404667-2-05 Új Misszió Alapítvány (Keresztény Élet hetilap) 
19666275-1-43 Magyar Karitász Alapítvány 
19085036-1-06 Szegedi Missziós Alapítvány 
18106802-1-41 Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
 
Ha erről a kétszer 1%-ról nem mi rendelkezünk, az állam teszi! 
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A szeretet forradalma 

INTERJÚ BÖJTE CSABA FERENCES SZERZETESSEL 
Késő este volt. Valami szokatlan módon odavonzott minket a 

televízió elé. Döbbenetes és szép volt, amit láttunk. Egy dokumen-
tumfilm. A főszereplőt jól ismertem, elbeszéléséből és képekről a 
történetet is, ami ott megelevenedett. De most saját szememmel 
láttam: a számunkra szinte taszító nyomorúságba, sárba, koszba, 
betegségbe, úttalan utakon valaki csakúgy odamegy a nyomor tá-
kolt viskói közé, s lényének sugárzásával – mint a mágnes – min-
denkit magához vonz. Megoldódnak a nyelvek, elered a panasz, ki 
ismeretlen magyarsággal, ki románul mondja, mondja. Csaba test-
vér hangjában nyugalom, derű, mindenkinek valami bíztatót mond. 
Nem vádol, nem ítélkezik, csak ajánl, javasol, felvállal, megold. És 
legtöbbször viszi magával a gyermekeket, mert azok megfogták a 
kezét, s már többé nem engedik el. Böjte Csaba ferences szerzetes 
évek óta a romániai szegény és árva gyermekek reménysége, meg-
mentője. Nem tudjuk a titkát, de jó lenne megtanulni, ellesni, és 
elindulni a világ baját orvosolni. Ha leírom, üres szó, ha látom át-
élem, elered a könnyem: a szeretet forradalmát valósítja meg. Vala-
hogy úgy, ahogy ezt több mint kétezer évvel ezelőtt Valaki megmu-
tatta nekünk. 

– Önnek az a természetes, ha testvérnek szólítják. Miért van az, hogy 
sokszor olyan nehéz a másik embert így megszólítani? 

– Én örömmel szólítom az embereket testvéreimnek, mert akkor 
azzá is válnak; valószínű, ha gazembereknek nézném, és annak 
szólítanám, akkor nagyon sokan azzá is lennének számomra. Egy 
modern filozófus mondta, hogy számára az embertárs a pokol. Szá-
momra minden ember egy ajándék, érték, Isten szép csodája, a 
mennyország ajtaja. Hisz végül is Isten szép arcából csak annyit 
láthatok itt a földön, amennyi testvéreimből rám ragyog. Talán ha jó 
vagyok a testvéreimmel szemben, akkor Istennek kedves vonásai-
ból több is felsejlik bennük. Hogy mi fakad fel a mellettünk élő em-
ber arcán, az nagyon sokszor tőlünk függ. 

– Mindenki mindenhol arról panaszkodik, milyen rossz a világ. Ön 
szerint is? 

– Számomra ez a világ Isten szép ajándéka, melyen az Úr évmilli-
árdok óta dolgozik, hogy még szebb legyen, hogy otthon legyen szá-
munkra, hogy Isten országa legyen. Ebbe a világformáló csodálatos 
munkába hívott meg engem is, de mindannyiunkat a Teremtő. Nagy-
ra értékelem azt a hatalmas utat, mely semmiből a mába vezetett. 
Tudom, hogy Isten nem torpan meg, és felépíti az ő országát. 

Sokszor nagyon fáradt vagyok, de ilyenkor szembejön egy kisgye-
rek, fülig érő vigyorral, és a tekintete azt mondja: „az én papbácsim a 
világ legerősebb, és legügyesebb embere”, és érzem, hogy a kisgyerek 
teremtő tekintete forrásokat fakaszt bennem, és erő, lendület tölti el a 
testemet. Testemben a hegyeket mozgató erő az ő irántam való szere-
tetéből fakad, és az a fiatal, aki kedveséért le tudná hozni az égről a 
csillagot, erejét, lendületét egy ragyogó szempárból nyeri. Krisztusért 
meghaltak az apostolai, azért mert Krisztus is meghalt értük. A világ 
jó lesz, ha mi magunk is jók leszünk benne. Én nem hiszem, hogy a 
világot jobbá lehetne pofozni, szidni, bombázni. A sötétséget nem 
lehet feldarabolni és kilapátolni az ablakon, de egyetlen kis gyertya 
fénye bebizonyítja, hogy a sötétség igazából nem létezik, mert a sötét 
egyszerűen a fény hiánya. 

– A keresztény embernek az is kötelessége, hogy a körülötte zajló igaz-
ságtalanságok láttán felemelje szavát. Milyen lenne Ön szerint egy igazsá-
gos társadalom, és ma mi ennek a gátja? 

– Valóban égbekiáltó igazságtalanságok vannak körülöttünk. De 
hogy őszinte legyek, engem az a sok üveggyöngy, mely után ölik 
magukat az emberek, valahogy nem érdekel. Úgy gondolom, hogy 
az igazi szabadság a szeretetre, a jóságra való lehetőség, és hogy én 
szeressek, azt nem tudják tőlem elvenni, azt csak én adhatom gyű-
löletemben oda. 

Persze a szeretet útján járva magam is sokszor szembetalálkoztam 
az igazságtalanságokkal. Volt, hogy nem akarták engedni, hogy szeres-
sek, hogy anyanyelvükön iskolázzuk be a gyermekeket. Rosszulesett, de 
nem torpantam meg, én megnyitottam a magániskolánkat magyarul. A 
tiltakozó, fenyegetőző hatóságoktól azt kértem, hogy ne csak mondják, 
hanem adják írásba is a tiltást. Természetesen nem mertek ilyet írásba 
adni, és mi így kedvesen, de határozottan tovább mentünk az utunkon. 
Szerintem azok a világi törvények, melyek nem a szeretet parancsából 
fakadnak, azok a keresztény embert nem kötelezik. Talán ezt nevezik 
polgári engedetlenségnek, vagy evangéliumi szabadságnak. Egy dolog 
biztos: mások hibája, bűne, durvasága nem jogosít fel engem arra, hogy 
letérjek a szeretet útjáról. 

– A magyarság is úgy érzi, Isten elhagyta őt. Mi adhatna ma erőt a 
magyarnak? 

– Sokszor mondtam, hogy minden gond ellenére olyan életlehető-

ségeink vannak nekünk itt, Erdélyben, amilyenek soha nem voltak 
elődeinknek. Anyanyelvünkön nagyon sokan tanulhatnak, egészen a 
főiskolai, egyetemi szintekig. A legtöbb magyar ember, ha társakat 
keres, igaz, hogy kitartó kemény munkával, de valóra válthatja álma-
it. Járok házat szentelni, ilyenkor minden hívünkhöz eljutok. Azt lá-
tom, hogy testvéreimnek, ha gondok közepette is, de megvannak 
azok az anyagi javak, melyek a mindennapihoz szükségesek. Én úgy 
gondolom, hogy a legnagyobb ellenség nem kívülről leselkedik csa-
ládjainkra, nemzetünkre, hanem belülről: a bűnök, a rossz szokások, 
az alkohol, a fásult keserűség, az emberi butaság, a kiengesztelhetet-
len gyűlölet, a sok-sok keserűség, mellyel a magunk és egymás élet-
kedvét is elvesszük – ezek a mi ellenségeink. Sok száz gyereket gon-
dozok, de egyetlen gyerek sincs azért nálunk, mert a románok vagy 
valaki mások agyonütötték volna a szüleiket. Sajnos a gyerekek a fenti 
okok miatt kerültek intézeteinkbe. 

Persze sokkal könnyebb azt mondani, gondolni, hogy mi jók va-
gyunk, csak a külső körülmények miatt nem tudunk kibontakozni. 
Érdekes, Dávid király megölhette volna Sault, aki őt üldözte, de nem 
tette, mert azt mondta, hogy: „király marad, amíg az ideje ki nem telik”. 
Isten malmai lassan őrölnek, időt adnak bűnösnek a megtérésre. 

Milyen szörnyű úgy élni, hogy nagy dolgokra voltál hivatva, 
lehettél volna népednek áldása, de buta kis üveggyöngyökért elad-
tad mindened. Nevezhettek volna el rólad templomot, iskolát, par-
kot, de őrült önzésed miatt csak néped árulóinak sorát szaporítot-
tad. Félelmetes! A kereszténység, a szeretet arra ösztönöz, hogy 
testvéremet, akit a kapzsiság megtévesztett, segítsem, szabadítsam 
fel, hogy ő is megtapasztalja, milyen jó jónak lenni, milyen csodála-
tos az élet, ha körülötte szeretet, a jókedv forrásai fakadnak. Én nem 
akarom mások gazdagságát elvenni, én azt szeretném, ha ő maga 
osztaná meg a sok fölösleges dolgát, és érezze, milyen mérhetetlen 
boldogság a szeretet útján járni. Jónak lenni nem lemondás, hanem 
mérhetetlen gazdagság. 

– Jó az, ha a „nemzetit” ennyire fontosnak tartjuk? Nem kellene a 
„szelleminek, lelkinek” e fölött állnia? 

– Márton Áron, Erdély nagy püspöke azt mondta, hogy őt Isten 
mint erdélyi székely magyart szólította meg. Úgy gondolom, hogy 
Isten adta a férfiúi voltomat, erdélyi székely magyarságomat, római 
katolikus hitemet, vállalnom kell, persze nem mások kárára, hanem 
azzal a biztos tudattal, hogy létem egyedüli célja Isten áldásának lenni 
itt, a földön. Mindannyian Isten áldása vagyunk, én is Isten áldása, 
simogatása, ajándéka szeretnék lenni minden embernek. 

– 1956-ban egy időre mintha a Szabadság Angyala leszállt volna a 
magyarok közé. Hol vannak ma azok az ideálok, amelyekért akkor sokak 
életüket adták? 

– Úgy érzem, hogy életemet kész lennék szeretteimért, népe-
mért odaadni, de akárhogy is nézem, egyetlen pofont sem lennék 
hajlandó adni semmilyen ideálért. Nem azért, mert gyáva vagyok, 
hanem mert nem hiszek az erőszak, a durvaság világot jobbá tevő 
hatalmában. Hiszek a szeretet győzelmében, hiszek abban, hogy 
jogom van távol tartani magam a bűn minden formájától. Hiszem, 
hogy a gonosszal való együttműködés megtagadása lehetséges 
anélkül, hogy le kellene térnünk a szeretet útjáról. 

’56-ban nekem a bűnös hatalom kiszolgálásának a nyílt, de sze-
retetteljes megtagadása tetszett. Azok a törvények, amelyek nem a 
szeretetből fakadnak, melyek nem az életet, a kibontakozást szolgál-
ják, azok nem köteleznek. A népnek joga van a lelkiismeretére hall-
gatni, előrehozott választásokat kérni, és olyan kormányt, hatalmat 
választani, mely az ő boldogulását szolgálja. 

– Ha ma lehetősége lenne népén, a világ gondján néhány intézkedéssel 
segíteni, mit tartana a legfontosabbnak? 

– Olyan érdekes, nagypéntek után Jézus megkereste Mária Magdol-
nát, és azt mondta neki: menj, szólj a többieknek is, nincs semmi gond, 
gyertek Galileába, és folytatjuk ott, ahol abbahagytuk. Jézus nem liheg 
bosszúért, nem fordul félre sértődött duzzogással, nem legyint fásultan 
a világra, nem szervez Heródes, Kaifás ellen hadjáratot, Ő megy a szere-
tet útján tovább, azon az úton, melyre a Mennyei Atya állította, és olyan 
szépen beszél az emmauszi tanítványokkal, ahogyan ők maguk mond-
ták: „lángolt a szívünk, míg hozzánk beszélt”. 

Jézus a szeretet parancsában foglalta össze minden intézkedését, 
úgy gondolom, ha ma itt lenne, ma sem tenne mást, mint megismételné 
a szeretet parancsát. Meg talán újra elmondaná a csodaszép Hegyi Be-
szédét, bíztatna arra, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, és ne ag-
godalmaskodjunk. Nézzük az ég madarait, a mezők virágait, akiket a 
mi mennyei Atyánk táplál és felruház. Keressük az Isten Országát, és az 
Ő igazságát, és Ő mindent megad cserébe nekünk. 

(Zalka Katalin cikke a Képmás 2006. októberi számában jelent meg.) 
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Őszintén a dorozsmai fociról… 
Beszélgetés Kiss Antal egyesületi elnökkel 

A tavalyi év nagyon hullámzó teljesítés 
mellett telt el Dorozsma megye I. osztályú 
labdarúgóinál. Bizony volt, amikor a kiesési 
zónában voltunk, de az őszi forduló utolsó 
mérkőzésein egy egységes jó teljesítményt 
nyújtó csapatot láthattunk, amely kecsegte-
tő. Ígéretes a következő, azaz a 2007-2008-as 
évadra! 

Talán Ottlik Sándor edző munkája ért 
be? Vagy a csapat szedte össze magát, netán 
a fiatal, de még félénk játékosok váltak fel-
nőtté a bajnokság végére? Erről kérdezem a 
Dorozsma labdarúgó egyesület elnökét, Kiss 
Antal elnök urat. 

– Elnök úr, hogy vagy megelégedve az elmúlt 
bajnokság eredményével? 

– Hol van már a tavalyi hó! – szokták 
mondani, de tanulságnak, intő példának 
nagyon is fontos évet zártunk. Hiszen a ku-
darcokból, a pocsék, ránk nézve súlyos vere-
ségekből is lehet tanulni és kell is! De mind-
ien jó, ha a vége jó – bár, ezt nem teljes meg-
győződéssel mondom –, de legyek őszinte 
(?), a bajnokság közepén kevesen gondoltuk, 
hogy a 10. helyen végzünk, ha ezzel nem 
vagyok megelégedve. A bevezetődben felso-
roltak helytállóak és én is így látom, hogy a 
forduló végére a csapat minden tagja elfo-
gadta a kitűnő sportember Ottlik Sándor 
edző taktikai elképzeléseit. Aki nem így 
cselekedett azt lecseréltük, vagy kimaradt a 

csapatból, mert csak fegyelmezett csapatra 
lehet építeni. 

– Hogyan látod a jövőt, hisz a tavalyi évben 
nyomasztó volt a csapat anyagi helyzete a drasz-
tikusan megnövekedett költségek miatt. Elegendő 
forrás áll-e rendelkezésre a csapat zökkenőmentes 
működtetéséhez? 

– Ami nagyon megnyugtató, hogy a 
játékosállomány 90%-a dorozsmai, ebből a 
csapatból kell építeni. Örvendetes, hogy az 
előkészítő és az ifjúsági csapat is jó kezekben 
van, egy tiszta szívvel-lélekkel az ifjúságért 
és a sportért küzdő sportember, Kormányos 
János vezeti a fiatal utánpótlást, melyre a 
következő években lehet számítani és erősí-
teni, frissíteni. Egyébként ő a dorozsmai 
labdarúgó csapat szakosztály-vezetője is. 
Sajnos az előző években az utánpótlás-
nevelést elhanyagoltuk, úgy is mondhat-
nám, rosszul kezeltük. Sajnos meg is lett 
ennek a következménye, melynek részleteire 
már nem térnék ki. Ez elmúlt, de hibáztunk, 
természetesen beleértve magamat is, még 
egyszer ilyen hibába nem esünk, ameddig 
én leszek az elnök. Ebben sokat segít a két 
általános iskola igazgatója, akikkel kitűnő a 
kapcsolat, mindenben segítik az előkészítő 
és a serdülő csapat munkáját és annak edző-
jét, Kormányos Jánost, köszönet nekik. Nem 
utolsó sorban még meg kell említeni a két 
önkormányzati képviselő urat, Tóth Józsefet 

és Fábrián Józsefet, akik úgy a nagy csapa-
tot, mint az ifjúsági csapatot is segítik és 
anyagilag is igen hathatósan támogatják. Bár 
a költségek mindig emelkednek – ez sajnos 
már az élet velejárója -, de meg vannak a 
feltételek ahhoz, hogy a labdarúgás 
Dorozsmán zökkenőmentesen folytatódjon. 
Köszönet a lelkes szurkolóknak, akik anya-
giakkal is segítik a csapatot ki-ki erejéhez 
mérten, hál Istennek nem kevesen vannak! 
Jó a kapcsolat a nagybani piac vezetőségével 
is, akik szintén anyagilag is támogatják az 
egyesületet! Nincsenek illúzióim, egy jó 
közepes eredményt várok a csapattól, az 
idén a 6. hellyel meg lennék elégedve. Úgy 
gondolom a szurkolók is! 

– Hogyan állunk az igazolásokkal, mikor 
kezdődik a bajnokság? 

– Még nem érnek be az ifjúságiak, így 
nem lehet őket a nagy csapatba emelni, ad-
dig kénytelenek vagyunk játékosokat igazol-
ni. Érkező játékos: Varga Zoltán – kapus, 
mezőnyjátékosok: Szügyi Szilárd, Gyenes 
János, Margenucz Javán és Sili Péter. A fel-
készülést február 2-vel elkezdtük, a bajnok-
ság március 17-vel kezdődik. Bizakodással 
tekintünk elé, hiszen a felkészülésünket 
semmi nem gátolja, várjuk a kedves dorozs-
maiakat, kik biztatásukkal, szurkolásukkal 
segítik majd a csapatot. 

TAKÁCS JÁNOS 

Örömkézilabda 
Tudom, hogy az újságírásról tanultak 

helytelenítik az ilyen bevezetést, de ilyen 
élményt utoljára Ács Géza mellett éltem át 
Kiskundorozsmán kézilabda-mérkőzésen. 
Az sem ma volt. A Mátészalka elleni mérkő-
zés előtt közös csapatba tömörödtek a 
Kiskundorozsma és Algyő legszebb és leg-
jobb kézilabdás lányai, asszonyai. A Máté-
szalka elleni mérkőzésre Dankó Ervin, a TF 
szakedzői szakán végzős edző készítette fel 
a csapatot, kitűnően. A közel 300 néző végig 
biztatta a Szeged-Algyő KKSE néven szerep-
lő csapatot. Miksi István elnökkel a mérkő-
zés előtt beszéltem és azt mondta: - Szoros 
eredményt vár a külföldi játékosokkal meg-
erősített feljutásra esélyes Mátészalka ellen. 
A mérkőzést Illyés Ferivel, a Pick válogatott 
játékosával néztük végig, aki a mérkőzés 
végén nyilatkozott a Dorozsmai Napló olva-
sóinak: Jó meccset láttunk, a szélsők nagyon 

jó teljesítményt nyújtottak, jó kapusteljesít-
mény mellett az első félidőben. A második 
félidőben ránk ijesztettek a mátészalkaiak 
magassági fölényükkel, és a mi gyenge ka-
pusteljesítményünkkel. A végén a jó edzői 
húzások után biztos lett a győzelem. 

Dankó Ervin: Örülök, hogy az út elejét 
sikerrel vettük. Kiemelném Borosné kapus-
teljesítményét, Nagy Noémi irányítót, Gogyi 
Erikát, akit Vásárhelyről igazoltunk, illetve 
az első félidőben az egész csapatot. 

Miksi István elnök: Gratulálok a lányok-
nak! Azt szeretnénk, hogy egy olyan női 
csapatot hozzunk össze, akik a biztos közép-
mezőnyben meg tudnak maradni, ez beiga-
zolódni látszik. Ehhez szükség lenne minél 
több szurkolóra. Kérjük a sportszerető 
Kiskundorozsmai és Algyői embereket, jöjje-
nek és szurkoljanak a lányoknak. 

MILITÁR MIKLÓS 

2006-2007. évi NB I/B Kelet férfiak 
 

Szeged KKSE – Tiszaföldvár 
2007. február 14. szerda felnőtt 16 óra, ifjú-
sági 18 óra 
Szeged KKSE – Tiszavasvári 
2007. március 03. szombat felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Makó KC 
2007. március 17. szombat felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE – Kecskemét 
2007. március 29. csütörtök felnőtt 18 óra, 
ifjúsági 1615 óra 
Szeged KKSE – Fehérgyarmat 
2007. április 28. szombat felnőtt 16 óra, ifjú-
sági 18 óra 
Szeged KKSE – Salgótarján 
2007. május 12. szombat felnőtt 16 óra, ifjú-
sági 18 óra 
Szeged KKSE – Mezőkövesdi KC 
2007. május 27. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 

 
2006-2007. évi NB I/B Kelet nők 

 
Szeged KKSE Algyő – Mátészalka 
2007. február 18. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 14 óra 
Szeged KKSE Algyő – Füzesabony 
2007. március 11. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE Algyő – Túrkeve 
2007. március 25. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE Algyő – Csorvás 
2007. április 29. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
Szeged KKSE Algyő – Derecske 
2007. május 20. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 14 óra 
Szeged KKSE Algyő – Hajdúnánás 
2007. június 03. vasárnap felnőtt 16 óra, 
ifjúsági 18 óra 
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OLVASÓI LEVELEK 

Az egyszeri „szőke” esete a parkolójeggyel 
Tanulságos történet 

Ez a nap is csak úgy kezdődött, ahogy a 
többi. Rosszul. Álmosság, kapkodás a gyere-
kekkel, rohanás, fogorvos. 

Lélekben felkészültem a szenvedésekre. 
Feleslegesen. A fogorvostól dolgom végezet-
lenül távoztam (mire sorra kerültem volna, 
indulnom kellett dolgozni). 

Az egyébként is vegetatív labil idegrend-
szerem még egy kicsit veszített egyensúlyá-
ból, így feldúltan léptem az utcára, ahol 
viszont már várt a „kedves” meglepetés. Itt 
járt ugyanis a Mikulás (az idén kétszer jött). 
Hagyott is az autómon kis piros csomagot. 

Ez eddig egy szokványos történet, csak-
hogy! Volt érvényes parkolójegyem. Mivel a 
modern technika világában élünk, SMS-ben 
vásároltam. Mindez teljesen hidegen hagyta 
az „akcióra éhes” közterület felügyelőt, így ő 
a tettek mezejére lépett. 

Alig érthető felháborodásomat próbál-
tam az illetékes szerv ügyfélszolgálatán egy-
általán nem szolgálatkész, arrogáns ember 
tudomására hozni, aki nem kis örömömre és 
utánozhatatlan stílusban (mert hát a stílus 
maga az ember) villámtanfolyamot tartott a 
telefon, illetve az sms szolgáltatás használa-
táról. Ugyanis én a magyar nyelvet még 
hagyományos módon tanultam, és bátor-
kodtam a forgalmi rendszám betű- és szám-
jele közé egy kötőjelet tenni (pl. XXX-000). 
Szegény, felvilágosulatlan embereknek ki-
szolgáltatott közterület felügyelő így már 
nem találta meg a számítógépben a parkoló-
jegy vásárlást igazoló sms-t és a rendszámot. 
Sejtem micsoda bonyodalmat, fennakadást 
okozhattam. Na de, (gondolta) rá se ránt-
sunk, dologra fel, igaz, korán van még, s fájó 
szívvel bár, de jöhet a büntetés a renitens 
állampolgár ellen. 

 
Kedves Barátaim! 
Hogy többé ilyen „merénylet” ne fordul-

hasson elő (természetesen a közterület fel-
ügyelővel szemben) felszólítom Önöket, 
hogy szervezzünk lakossági sms-parkoló-
jegy vásárlás tanfolyamot. 

Természetesen az meg sem fordul a fe-
jemben, hogy a felemelt parkolójegy árak 
bevételéből esetleg futná egy korszerűbb 
számítógépes rendszerre, vagy Uram 
„bocsá” egy hozzáértő közterület felügyelő-
re. Esetleg összedobhatnánk az árát. 

Természetesen a büntetés törlése miatti 
rohangálást is szívesen vállalom, hiszen 
időm tenger! Vagy ne is fáradjak? Esetleg 
ajánljam fel az összeget a hátrányos helyzetű 
közterület felügyelők javára egy nyelvtan 
korrepetálásra? Még átgondolom, mert per-
sze a pénz is felvet. 

 
(Csak mellékesen jegyzem meg: az ügy-

félszolgálaton, a központban azonnal megta-
lálták a rendszámot. Talán két külön rend-
szerben dolgoznak, vagy az egyikük nem 
hiányzott az általános iskolában arról az 
óráról, ahol az írásjeleket és használatukat 
tanították?) 

És végül a nap összegzése: feleslegesen 
kéredzkedtem el a munkahelyemről, a letört 
fogammal továbbra sem történt semmi, po-
tyára vettem egy parkolójegyet, amiért még 
meg is büntettek. 

Ezek azok a dolgok, amiért érdemes 
felkelni. 

Tanulság: a kötőjelet, azt a fránya kis 
kötőjelet felejtsétek el! TILOS! 

 
BALI MÓNIKA 

„Fentről térkép-e 
táj…” 

A strucc sem dugja a homokba a fejét, 
hallottam a megerősítést minap a híradások-
ból. Ha ez vezetőinkről is igaz lenne, az utca 
emberét is meghallgatnák az átgondolatlan, 
felelőtlen döntések meghozatala előtt. (De 
hisz az érdekszervezetekkel sem ülnek le!) 
Pedig a mesék-mondák világából még a 
gyerekek is tudnak az igazságos, olykor 
álruhában jóhiszeműleg kémkedő Mátyás 
király útjairól, melyekről tapasztalatokat 
levonva tért haza, és aszerint cselekedett. 
Meséinkből a tizenharmadik nyugdíj elosz-
tására is találnánk igazságos döntésre érde-
mes egyszerű tanácsot, meg a százalékos 
emelésre is. Csak azoknak kellene adni, akik 
nem dőzsölnek a bukott rendszer kiváltsága-
iból fakadó magas nyugdíjakban. Viszont 
nem úgy kellene a pénzt százalékos arány-
ban osztogatni, miként egy másik mesében – 
a szegénynek is és a gazdagnak is annyi 
„aranyat” adni, megduplázva azt, amennyi a 
tarsolyában van. Mennyi igazság rejlik a 
mesékben, melyek nem megvalósíthatatlan 
álmok, csak a „Királynak és udvartartásá-
nak” el kellene olvasni azokat, levonni a 
tanulságot és a nép között „gyalog” járni! 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Észrevettem, szóvá teszem 
Az Északi sor és az Újhelyi köz sarkán az 

elmúlt évben – az árkokban összegyűlő – 
csapadékvíz biztonságos elvezetése érdeké-
ben átereszt építettek. A megépített áteresz 
széleit – az aszfaltozáson kívül- az út szélén 
az első nagyobb eső kimosta. Most két nagy 
üreg tátong az út szélén. Még nem volt belő-
le baleset, nem tört ki egyetlen kerékpározó 
gyermek nyaka. Még – talán – időben szó-
lok. Kérjük az illetékeseket, szüntessék meg 
a hiányosságot. 

 
Kiskundorozsmán – Szeged III. kerületé-

ben – még nem értek véget az önkormányza-
ti választások! Még mindig a villanypózná-
kon leffegnek a plakátok, elcsúnyítva a kör-
nyezetet. Tisztelt aktivisták! Annyi összefo-
gást és szent akaratot az eltávolításban, mint 
a – sokszor éjszakákba nyúló – felragasztás-
ban, és nem lesz több csúf plakát az utcákon! 

 
Gyönyörű, és nagyon sok pénzbe került 

díszburkolatot kapott a Részönkormányzati 
Hivatal előtti terület. Az már egy másik kér-
dés, hogy nem becsüljük. Rendszeresen gép-
kocsi parkol rajta. Az I. Világháborús emlék-
mű mögötti területen is 2-3 gépkocsi parkol 
rendszeresen. Kérdéseim: 

Ki adott engedélyt az aszfaltozott terüle-
ten a parkolásra? 

Milyen jogon parkol valaki a drága pén-
zen megépített díszburkolaton? 

Nincs hatóság, rendőrség, amely gátat 
szabna a parkolási szabályok megsértésnek, 
és büntetést szabna ki? 

Miért nem védjük kerítéssel, oszlopokkal 
– a felelőtlen emberektől - nehezen megszer-
zett értékeinket? 

Utolsó kérésem a tilosban parkolókhoz 
szól: szíveskedjenek 30-40 métert gyalog 
megtenni. A szolgáltatóház előtt és az út 
másik oldalán kijelölt parkoló van. Gyalo-
golni jó! 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

Szóvá tették még… 
– A Vöröskereszt vezetősége kéri, hogy 

akihez a kölcsönzött, a Vöröskereszt tulajdo-
nában lévő szobai WC került, jelentkezzen 
Turcsányiné Pannika néninél. 

– A Kálmán közben a szennyvízcsatorna 
építésekor az aszfaltutat és a járdát tönkre-
tették, a beígért helyreállítások elmaradtak, a 
környéken lakók és a ligetbe, temetőbe, 
sportcsarnokba közlekedők kénytelenek 
porban, sárban, vízben járni. 

Feltehetően erről az illetékeseknek nincs 
tudomásuk, pedig az építési munkálatok 
befejeztével a szennyvízcsatorna átadása, 
átvétele megtörtént. 

– Az Öreghegyen lakók tették szóvá, 
hogy az Öreghegyi dűlő déli oldalán lévő 
földút, amely a Csányi dűlő felé halad, göd-
rös, rossz minőségű, gépkocsival lehetetlen 
rajta közlekedni. Kérik az út javítását, társa-
dalmi munkát is vállalnának! (Patkó 
Sándorné, Öreghegy dűlő 7723. HRSZ) 

– A Dobos utca környékén lakók szóvá 
tették, hogy a 2006-ban megépített aszfaltút-
ra még mindig nem terelték át az autóbusz-
forgalmat. Szeptember óta nincs előrelépés a 
hiányzó buszmegállók kiépítésének a terén, 
pedig az enyhe tél eléggé kedvező a munká-
latokhoz. Ha az önkormányzat megteremte-
né a feltételeket, a busztársaság nyilatkozata 
szerint az átterelés rögtön megtörténhetne. 
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Az aloe vera csodálatos története (3. rész) 

Cikksorozatom harmadik, egyben utolsó 
részét olvashatják. Ebben a gyógynövény ala-
pú táplálék-kiegészítők szervezetre gyakorolt 
gyógyító hatásáról szeretnék beszámolni. 

A különböző kultúrákban sok ezer évig 
csak gyógynövényeket használtak a betegsé-
gek megelőzésére és kezelésére. A fito-
terápia ma újra reneszánszát éli. A gyógynö-
vények világában való könnyebb eligazodás 
érdekében tegyünk egy kis körutazást! 

 
Tőzegáfonya 
Ritka, védett növény. Egy egyed eszmei 

értéke tízezer forint. A tőzegáfonya gyümöl-
csét az amerikai indiánok gyulladások ellen, 
valamint sebek, duzzanatok kezelésére hasz-
nálták. Alkalmazták a C-vitamin hiány miat-
ti ínyvérzéssel járó skorbut esetén is. Na-
gyon magas flavonoid tartalma miatt kiváló 
antioxidáns. Elsősorban húgyúti fertőzések 
megelőzésében, kezelésében ismert. Szagta-
lanítja a vizeletet, ajánlatos mindazok szá-
mára, akik vizelettartási zavarban szenved-
nek, vagy katétert viselnek. Akiknél magas a 
húgyúti fertőzések kockázata, megelőzésre 
huzamosabb ideig fogyaszthatják. Így ter-
hesség alatt, klimaxban, vízi sportolás, stran-
dolás, férfiaknál prosztatagyulladás során. 
Jó hatású vesekő és a húgyhólyagban előfor-
duló homok kialakulásának a megelőzésére. 
Hólyagműtét után, prosztata megnagyobbo-
dás, bizonyos idegrendszeri betegségek mi-
att kialakuló vizelési zavarok esetén in gon-
doljuk rá. 

 
Feketeáfonya 
A II. Világháborúban a brit pilóták feke-

teáfonya lekvárt fogyasztottak, hogy az éj-
szakai berepüléseknél látásuk pontosabb 
legyen. Csökkenti azt az időt, amely a szem-
nek a sötétséghez való alkalmazkodásához 
szükséges éles fény után. Kiváló anti-
oxidáns. Növeli a hajszálerek rugalmasságát, 
csökkenti a kalcium lerakódását a vérerek-
ben. Gátolja a vérlemezkék összecsapzódá-

sát, azaz a vérrögképződést. A cukorbeteg-
ség és a magas vérnyomás a retinában káros 
elváltozásokat okoz, melyek a látást károsít-
ják. Az időskori látáscsökkenést okozó be-
tegségeknél is használják: ilyen a sárgafolt-
elfajulás és a szürke hályog. Jótékony hatása 
ismert farkasvakság, cukorbetegség miatt 
kialakuló retina betegség esetén is. Kivonata 
visszértágulásban és aranyeres panaszokban 
is hatásos. Terhességi visszérproblémák 
esetén a tünetek jelentősen csökkennek, a 
fájdalom, az égető érzés a legtöbb esetben 
elmúlt. Legkevésbé ismert tulajdonsága, 
hogy a flavonodjai növelik a gyomor nyálka-
termelését, amely védőréteget képez és véd 
a fekélyképződéstől. 

 
Echinacea (hasvirág) 
Az echinaceának gazdag hagyománya 

van az amerikai síkságok indián kultúrájá-
ban. Századokon keresztül használták egész-
ségük megőrzésére a téli időszakban, fertő-
zésre, fogfájásra, kígyómarásra, mint ellen-
mérget. A gyógynövény az európai telepe-
sek körében is azonnal népszerűvé vált, 
orvosaik különféle fertőzésekre alkalmazták. 
Az echinacea véd a baktériumok, vírusok, 
gombák és egyéb kórokozó mikrobák ellen. 
Meggyorsítja a szövetek regenerálódását és 
csökkenti a gyulladást a hialuronidáz enzim 
gátlásának következtében. Az immunrend-
szert általánosan serkenti. Csökkenti és így 
normalizálja a túlzott immunválaszt például 
allergiás reakcióknál vagy autoimmun folya-
matoknál. A gyógynövény hatására a sejtek 
egy természetes vírusellenes anyagot, a in-
terferont fokozottabban termelik. Az 
echinacea segít megelőzni a két leggyako-
ribb vírusfertőzést: a náthát és az influenzát. 
Hasznos a gyakran kiújuló betegségeknél is: 
afta, herpesz, ekcéma, húgyúti fertőzések, 
középfülgyulladás, arcüreggyulladás, hörg-
hurut, gombás megbetegedések. Daganatos 
problémáknál is jól használható kiegészítő 
kezelésként. A sugár– és kemoterápiás keze-

lés egyik mellékhatása, hogy csökken a fe-
hérvérsejt szint. Ezt kompenzálja, növeli a 
fehérvérsejtek számát. Az echinacea hírnév-
re tett szert a bennszülött amerikai gyógyí-
tók és természetgyógyászok között a kígyó-
marás kezelésében. Legyengült immunrend-
szernél az echinacea hosszú távú alkalmazá-
sa jótékony hatással bír. Nincs ismert mel-
lékhatása. 

 
Aranypecsét 
Az Észak-Amerikában őshonos aranype-

csét az amerikai indiánok által széleskörűen 
használt gyógynövény volt. A növény szárí-
tott gyökerét használták a légutak, az emész-
tőszervek, a nemi szervek nyálkahártyájának 
gyulladásos panaszainál. Napjainkban a 
gyógynövényt főként fertőzések elleni hatása 
miatt értékelik nagyra. Fokozza a szervezet 
védekezőképességét, vegyületei közvetlenül 
gátolják a baktériumok és vírusok szaporodá-
sát. Hatékony ajakherpesz, övsömör, húgyúti 
fertőzések, homlok– és arcüreggyulladás, 
légcsőhurut, nemi szervek gyulladásos prob-
lémái, a gyomor– és bélrendszer nyálkahártya 
fertőzéseinek kezelésében. Lázcsillapító hatá-
sa háromszor nagyobb, mint az aszpiriné. Az 
egyik kulcsfontosságú vegyülete a berberin, 
amely úgy csökkenti a lázat, hogy javítja az 
immunrendszert, és csökkenti a mikroorga-
nizmusok által termelt lázkeltő anyagok 
mennyiségét. A berberin segíti az emésztő-
nedvek kiválasztását. Segít megszüntetni a 
kellemetlen émelygést, hányingert. Javítja a 
máj működését. Sikeresen alkalmazzák az 
akut hasmenés kezelésében. Komoly problé-
mát jelent napjainkban a túlzott antibiotikum 
fogyasztása után kialakult gombás betegségek 
szaporodása. A berberin gátolja a gomba túl-
zott szaporodását. Tekintélyes rákellenes 
hatást mutat, ezt a daganatsejtek elpusztításá-
val fejti ki. Az agytumor sejtekben berberint 
használja 91% volt a sejtölő arány. (folyt. köv.) 

VADLÖVŐ ALAJOSNÉ 
20/471-6842 

Az emlékek élete… 
Sophie leomlott a székre, elkedvetlene-

dett, üveges szemekkel nézett ki a borúsnak 
tűnő tájra. Szürkeség vette körül, lelkében is 
egyhangúságot érzett. Talán valami szép 
zenét kellene hallgatnia, melytől mindig 
egyensúlyba kerülnek az érzései. Vagy vidá-
mabb lesz, s felcsillan egy oktalan fénysugár, 
vagy jól kisírja magából a feszültséget. 

Elmentek, visszamentek, hazamentek 
testvérei. Négy hét vakáció után harminc 
éve örökbefogadott másik hazájukba az Óce-
ánon túlra. 

Valamit magukkal vittek őbelőle örökre. 
Mikor jönnek, visszaadják, s amikor men-
nek, újra elviszik. Vajon ő kevesebb lett, 
vagy több, - vívódott megzavart elmével. 
Meglátta volna-e valaha életében az Atlanti 
Óceánt, Amerikát, a Niagara-vízesést… más-
fél hónapos kintléte, csodás látogatása során, 
ha ők, akkor ott Jugoszláviból átúszva a 
tengerszorost szökve nem mennek el? 

Vajon milyen ok vezérelhette őket erre a 
cselekvésre, melyet nem a váratlan sors sze-
szélye döntött el, maguk választották ezt az 
utat. Valamilyen ismeretlen démon irányí-

tott mégis? Melyet úgy hívnak, hogy Ameri-
ka, vagy úgy, hogy pénz? Vagy úgy, hogy 
jobb világ, megélhetés…? 

A szeretet nem volt elég a maradáshoz! 
Ordít fel Sophie lelkéből a feltörő indulatból 
fakadó gyűlölet. Jön a tornádó és elvisz min-
dent, a rózsaszín házat, a gyémántgyűrűket, 
a fehér zongorát, az álmokat! – kiált a tenge-
rentúlra készülő hangján, mint egy részvét-
nélküli örült, kétségbeesetten. Micsoda aján-
dékot kapott és milyen árat kell fizetni érte! 
Felejthetetlen nyári élmény, melyet felszínre 
lök, majd elnyel a kék Óceán, mindig fájdal-
mat okozva szívének, fitogtatva átúszhatat-
lan távolságát. Hová lett a közösvolt, mely 
elszakadt fonál, testvéri kapcsolat. Olykor-
olykor egy utazó boríték, mely néhány olda-
lon tartalmaz minden mondanivalót, amely 
szót érdemel egymásról a távolból, mely 
nem győzi le a… mit nem győz le? Kiált 
belőle a néma kérdés. Mindent legyőz! Fe-
szül a válasz a levegőbe. A feledés leplével 
borítja le a gyerekkori emlékeket, elhomá-
lyosítja az átélt élmények fénylő varázsát, 
szétakasztja a kapcsokat… - a szomszédjuk 

közelebb áll hozzájuk, mint Én! – Sajdul bele 
Sophie-be a fájón vérző seb, mely örök, 
mindannyiuk számára. Kinek a honvágy, 
kinek az itthonmaradás nélkülük fájdalma 
jut. Hiányuk utánuk itt marad, amikor tá-
voznak. 

Hirtelen azon veszi észre magát, hogy 
térdre rogyva zokog, s tudja, könnyei jelen-
téktelen cseppek az Óceánban. 

Erőt vesz magán, feláll, elveszi az asztal-
ról a kifizetetlen horribilis összegű, - hat 
számjegyű, öt fölött kerekítendő összegű 
gázszámlát, gondterhelten a táskájába teszi. 

Mintha az elcsendesült vihar – lágy kel-
lemes zene szólna –, béke lopódzik szívébe, 
ábrándvilágába réved. 

Holnap a Tisza-part békésen mesél ró-
luk, a Kárász utcai közös sétájukról, a Z. 
Nagy Cukrászdában elfogyasztott „habos 
sütemény” evésről, - elillan a lakásban utá-
nuk érzett idegen illat, – s, oly erős varázzsal 
él a „halott volt” emlék újra, mely mégis 
ittlétük után feléledt, itt maradt. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Digitális szolgáltatás, növekvő előfizetői létszám 

Csongrád megyében másodikként, és 
országosan is az elsők között indított digi-
tális szolgáltatást a Szélmalom Kábeltévé 
ZRt. Ebből az alkalomból beszélgettem az 
elmúlt év eredményeiről, a jelenről, vala-
mint a közeljövőről Ballai Ferenc igazgató-
sági taggal. 

– Összefoglalná, hogy milyen évet zárt 
a Szélmalom Kábeltévé 2006-ban? 

– A 2006-os év elé nagy várakozásokkal 
tekintettünk, mivel 2005-ben jelentős fejlesz-
tésekbe kezdtünk. Megvásároltuk a zsombói 
kábeltévé hálózatot, valamint Bordányban és 
Forráskúton kezdtünk kábeltévés hálózat 
fejlesztésébe. Emellett béreljük a szatymazi 
kábeltévét is a helyi Önkormányzattól. Ezek 
a lépések 1100 előfizetővel növelték előfize-
tői létszámunkat a tavalyi év folyamán. 
Emellett a már meglévő kiskundorozsmai és 
szegvári hálózatunk előfizetői létszáma is 
szépen emelkedett, itt 200-zal nőtt előfizető-
ink létszáma egy év alatt. Internet-
előfizetőink száma tavaly megduplázódott, 
ami legoptimistább várakozásainkat is meg-
haladta. 

– Sokan úgy vélték, hogy a DigiTV 
olcsó műholdas szolgáltatásának megjele-
nésével a kábeltévék csillaga leáldozóban 
van. Sok előfizetőt veszítettek emiatt? 

– Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nem. Néhány Előfizető elbú-
csúzott tőlünk, de többségük hűséges ma-
radt hozzánk, ami jó minőségű szolgáltatá-
sunknak és a hálózatunkon nyújtott olcsó 
Internet-szolgáltatásnak köszönhető. Egyéb-
ként az első látásra valóban olcsónak tűnik a 
konkurens szolgáltatás, azonban ha az em-
ber hozzáadja a számlához azt az áramfo-
gyasztást is, amit a DigiTV beltéri egysége 
elhasznál, akkor már korántsem biztos, hogy 
a mi szolgáltatásunk a drágább, arról nem is 
beszélve, hogy mi díjmentes hibaelhárítást is 
biztosítunk. Ezen túl mi helyben fizetünk 
adót, helyben teremtünk munkahelyeket és 
anyagi lehetőségeinkkel összhangban vala-
mennyi szolgáltatási területünkön részt ve-
szünk a helyi közéletben, civil szervezetek 
támogatásában. 

– Számos szolgáltatóval ellentétben 
Önök nem emelték szolgáltatásaik díját 
2007. január 1-jén. Mi tette ezt lehetővé? 

– A szolgáltatás díja azért nem nőtt, mert 
1300-zal nőtt a kábeltévé, valamint több mint 
500-zal az Internet-előfizetők száma. A 
megnövekedett előfizetői létszámnak kö-
szönhetően csökkent az egy előfizetőre jutó 
fix költségek összege, ami kompenzálta a 
jogdíjak emelkedését, az energia-, karbantar-
tási és bérköltségek növekedését. Szeretnénk 
az idei évben is legalább olyan mértékben 

növelni Előfizetőink létszámát, hogy lehető-
leg jövőre is tudjuk tartani jelenlegi árszin-
tünket. 

– Nemrég országosan is az elsők között 
indították el digitális szolgáltatásukat. 
Mondana erről néhány szót? 

– A digitális szolgáltatás bevezetését 
több hónapos előkészítés előzte meg, majd 
február 15-én elindítottuk a szolgáltatást, így 
már Előfizetőnk is élvezhetik a digitális szol-
gáltatás előnyeit, ami elsősorban a hagyomá-
nyos, analóg adásnál jobb kép- és hangminő-
ségben mutatkozik meg. Emellett a digitális 
műsorok számos újdonságot is tartalmaz-
nak. Ezek egyike például, hogy az eredeti 
nyelven sugárzott, magyar felirattal ellátott 
műsorok esetében az Előfizetőink lekapcsol-
hatják a feliratot, vagy ha egy műsort több 
nyelven is sugároz a műsor készítője, akkor 
az Előfizető döntheti el, hogy milyen nyel-
ven kívánja megtekinteni azt. 

– Milyen csatornákat tudnak az Előfize-
tők digitálisan nézni? 

Először a KTV Start és KTV Hiper cso-
mag részeként előfizethető 7 csatornát 
(AXN, Cool, Film+, Hallmark, Sport1, 
Sport2, Sportklub) digitalizáltuk, valamint 
ehhez hozzá tettük az ATV és a Katolikus 
rádió műsorát, így azoknak az Előfizetőink-
nek, akiknek KTV Hiper vagy KTV Extra 
szolgáltatásra van előfizetésük, külön havi-
díj nélkül hozzáférhető digitális szolgáltatá-
sunk is. 

– Mi kell ahhoz, hogy a digitális műso-
rokat nézni tudjuk? 

– A digitális műsorok vételéhez vagy 
digitális kábeltunerrel ellátott televízióra 
van szükség, vagy vásárolni kell egy külön 
eszközt, ami képes a digitális jelet átalakíta-
ni, hogy az hagyományos televíziókészülé-
keken is látható legyen. Ezt az eszközt digi-
tális set-top-box-nak nevezik, de mi inkább 
digitális kábelvevőnek hívjuk. 

– Hol lehet beszerezni a vevőt, és meny-
nyibe kerül? 

– A legegyszerűbb, ha nálunk vásárolják 
meg a digitális kábelvevőt, mert mi olyan 
eszközöket kínálunk, amiket előzetesen tesz-
teltünk. A jelenleg kínált legegyszerűbb 
modell 20 000 Ft-ba kerül. A későbbiekben 
kínálni fogunk olyan vevőt is, amiben beépí-
tett merevlemez teszi lehetővé a műsorok 
felvételét és későbbi visszanézését is. A ve-
vőt természetesen nem kötelező nálunk 
megvásárolni, mivel bármilyen DVB-C szab-
ványú vevő képes műsorainkat fogni, de 
jelenleg nem tudok Szegeden más üzletet, 
aki ilyen vevőt forgalmazna. 

– Várható, hogy további műsorok is 
elérhetők lesznek digitálisan? 

– A jövő év végére szinte az összes mű-
sorunk digitálisan is elérhető lesz, és bizo-
nyára lesznek olyan műsorok is, amiket csak 
digitálisan lehet majd fogni, mivel az analóg 
csatornakiosztásunk teljesen telített. Számí-
tani kell arra is, hogy az idegen nyelvű mű-
sorok (RTL, TVE, RAI Uno, TV5) az analóg 
szolgáltatások közül fokozatosan kikerül-
nek, mivel egyre nagyobb frekvenciatarto-
mányt kell biztosítanunk a jó minőségű in-
ternet-szolgáltatáshoz. Emiatt a tavasz folya-
mán már várható néhány változás a csator-
nakiosztásban, arra azonban még hosszú 
évekig nem kell számítani, hogy a megszo-
kott és népszerű magyar műsorok eltűnnek 
a hagyományos tévékészülékekről, mivel ezt 
semmi sem indokolja. 

– Most futó akciójukban az új előfize-
tőknek, valamint azoknak, akik magasabb 
havidíjú programcsomagra váltanak jelen-
tős díjkedvezményt adnak egy éven ke-
resztül. A meglévő előfizetők joggal mond-
hatják, hogy ők, akik már régóta előfizetők, 
nincsenek megbecsülve. 

– Nekünk erről egy kicsit más a vélemé-
nyünk. Ezek az akciók mindenkinek más-
képp jók. Már régóta fut az az akciónk, hogy 
aki Internet-szolgáltatást vásárol, az a kábel-
tévé szolgáltatás díjából kedvezményt kap. 
Ennek az akciónak 2006-ban 500 újabb Inter-
net-előfizető lett az eredménye, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy kábeltévé díjaink 
változatlanok maradtak. Úgy gondoljuk, 
hogy ha új Előfizetőket tudunk megnyerni 
szolgáltatásunk előfizetésére, vagy a meglé-
vőket tudjuk ösztönözni a magasabb havidí-
jú csomagok megvásárlására, az lehetővé 
teszi majd azt, hogy jövőre se emelkedjen 
kábeltévé szolgáltatásunk díja. Ha nagyon 
sikeresek leszünk, az is elképzelhető, hogy 
díjemelkedés nélkül bővül majd kínálatunk. 
Visszatérve felvetésére, meglévő Előfizető-
inknek azért jók ezek az akciók, mert szá-
mukra ez hosszabb távon is az árak kiegyen-
súlyozottságát jelentheti, amit 2005-ben mi 
megígértünk Előfizetőinknek. Az árak stabi-
litását – ha a tavaly őszi ÁFA emelés miatti 
emelkedést nem számítjuk – sikerült is meg-
tartani, hiszen két év alatt mindössze 50 Ft-
ot emelkedtek szolgáltatási díjaink, miköz-
ben olyan műsorok kerültek a kínálatunkba, 
mint a Sport2, Sportklub, Viasat History, 
amik önmagában is többszáz forintos eme-
lést indokoltak volna. 

– Köszönöm, hogy rendelkezésünkre 
állt. 

– Nekünk öröm, hogy ezen a fórumon is 
tájékoztathattuk Előfizetőinket és bármikor 
állunk szíves rendelkezésükre. 

S. G. 

Algás, csokis, kaviáros 
arckezelések! 

Kedvezménnyel is! 
 

Pál Éva 
kozmetikusmester 

Tel.: 451-075 

Méry Vegyidiszkont 
márciusi ajánlata 

Babatusfürdő 399,-   Dosia mosópor 9 kg 
Söprű 640,-                      Cif súroló: 240,- 

Hajfestékek: Palette, Kallos, Wellaton, 
Palette Natural Colors. 

Avon-termék rendelhető! Elem kapható! 
És még sok egyéb! Filmelőhívás! 

Várom régi és új vásárlóimat! (Marika) 
Adél köz 1. 

50 év feletti, csak hobbiszinten 
alkotókat keresünk a művészet 

minden területéről 
(népművészet, zene stb.) 

 
Tel.: 20/586-0940 

(szombat-vasárnap 17-19-ig) 
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E L V E S Z E T T ! 

2007. január 26-án elveszett a Kőbárány 
utcából. Ismertető jelei: barna, vörös, 
fekete színű perzsa, lány cica. Piros 

nyakörvvel a nyakában. 
A cica nagyon öreg (15 éves), gazdájá-

hoz ragaszkodik.  
Kérjük, aki befogadta, jutalom 

ellenében hozza vissza! 30/2946-907  
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Kérjük, adója 1%-át a Polgárőrség részére felajánlani szíveskedjen. Adószámunk: 18458556-1-06 
POLGÁRŐRSÉG 
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F igye lem!  
Gépjármű vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében 

 

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

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

Bányai Cukrászda és 
Pizzéria 

 

A Pizzériában megújult környezetben, 
bővült étel– és italválasztékkal és új 

nyitva tartással várunk minden kedves 
vendéget! 

 

A Pizzériában zártkörű rendezvények 
esetén az ételválasztékot az Önök 

igényei szerint alakítjuk ki. A 
rendezvényeket bármilyen időpont-

ban lebonyolítjuk, a desszert vagy az 
ünnepelt tortája a cég ajándéka. 

 

NYITVA TARTÁS: 
Cukrászda: hétfő-szombat: 7-20, vasárnap: 7-18 
Pizzéria: hétfő-csütörtök: 12-20, 
                péntek-szombat: 12-22, vasárnap: ZÁRVA 

Homlokzati Hőszigetelő 
Rendszer 

 

4 cm vtg szigetelő lemezzel (nem 
visszadolgozott): 1 218 Ft/m2 
Színes, műgyantás, vödrös 

vakolat: 529 Ft/m2 

(82 db színválasztékkal) 
Rendszervizsga igazolást 

kérje az eladótól! 
2007. február 20-tól a készlet erejéig! 

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

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Nőnapi csokrok nagy választékban! 

 
 

 
48-as u. 94. 

C. t.: Rózsa Sándor 
 

AKCIÓ (március 6-tól húsvétig): 
 
Rövid karaj 979 Ft HÚSVÉTI AJÁNLAT: 
Hosszú karaj 929 Ft Házi jellegű füstölt sonka 
Comb 919 Ft Darabolt füstölt comb 
Lapocka 879 Ft Füstölt sertés tarja 
Tarja 859 Ft Füstölt kötözött sonka 
Dagadó 859 Ft Füstölt hátsó csülök 
Oldalas 839 Ft 
Hátsó csülök 629 Ft 

 
Előrendelést továbbra is felveszek. 

Várom kedves vásárlóimat! 
 

Nyitva tartás: 
Kedd-péntek: 7-16, szombat: 7-13. 

Vasárnap, hétfő: szünnap. 

TAVASZI SPORTBÁL 2007 
Kiskundorozsmai Orczy István Általános Iskola Sportcsarnoka 

Március 31-én 18 órakor. 
A sportbál műsora: 
19.30 Svédasztalos vacsora 
21.30 Hevesi Tamás műsora 
24.00 Tombola 
A zenét a Zsomboys együttes szolgáltatja. 

Belépőjegy: 5000,- Ft. 
Jegyek kaphatók: Tilda Esküvői Ruhaszalon (30/219-8282), Miksi 

Tüzép (30/639-8641), Halasi Autófényezés (30/218-6312), Vadliba 
Vendéglő (62/460-337), Mózes Zsuzsanna (70/291-1806) 

A bálon való részvételével Ön a kiskundorozsmai 
kézilabdasportot támogatja. 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

: 62/463-614 

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

 

1 kg kristálycukor ......................229,- 
0,5 Adambrau dobozos sör ...........109,- 
0,5 Prince dobozos sör ................109,- 
0,5 Amstel üveges sör ........... 119,- + ü. 
0,5 Steffl üveges sör..............119,- +ü. 
0,5 Lövenbrau dobozos sör ...........149,- 
0,5 Steffl dobozos sör .................139,- 
250 g Tchibo Family kávé.............349,- 

 
Téli nyitva tartás: 

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

 
 

NÉRÓ 

Kisállateledel és 
felszerelések 

Negyvennyolcas u. 6. 
 

Újdonság: akvarisztika! 
 

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

Széles körű áruválasztékkal, 
folyamatos akciókkal várom kedves 

vásárlóimat! 
: 06 30 693-1348 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig 

Szombaton 8-13 óráig 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 
Keressen, ha javítani, pótolni, 

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 

Dudás József 
Tel.: 06 20/997-4667 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP 
  * * * * SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
 

HÉTVÉGI ÜGYELET! 421-122 

TÁV-MIX-KER KFT 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 

 

Német és angol új minőségi 
ruhák, háztartási cikkek, 

műszaki áruk szuper 
árakkal, hetente változó 

készlettel. 
 

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

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

 

 
ANDI DIVAT 

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

 
Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, 

Szo.: 8-12. 
Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 

Mobil: 06 30 904 0462 

Még tart a kiárusítás 
a Zsuzsi Divatban! 

 

* Női szövetkabátok 
* Blézerek, felsők 

* Gyermekruhák 
* Férfi kötött pulcsik 

* Pamut ingpulóverek 
* Melltartók (85/B-méret) 

1000 Ft/db 
ÚJ ÁRUK FOLYAMATOSAN 

ÉRKEZNEK! 
 

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

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

PONTOS, PRECÍZ, MEGBÍZHATÓ 
Gázkészülék javítás, gázkazánok, FÉG falikazánok, 

vízmelegítők, konvektorok javítása. 

POLY-GÁZ Bt. 
Tel.: 62/461-594; 30/358-3082 

Huszár Jánosné Inci 
fodrász 

 

AKCIÓ! 
Március hónapban hajvágás, 
frizura 10% kedvezménnyel! 

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

Tel.: 62/463-952 
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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. 

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

Tanfolyamok indulnak: 
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. 

Automata váltós kocsival való oktatás. Mozgássérült 
oktatás. Érintőképernyős gyakorlási lehetőség. 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 

 

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

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

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

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

— Háztartási gép szerviz 
— Villanyszerelési anyag stb. árusítása 
— Energiatakarékos izzó, halogénizzó, 
elem 
— Porszívóhoz papír porzsák 
— Háztartási kisgépek 
— Zseblámpa, kerékpárvilágítás 
— Hangszóró, SCART és egyéb 
csatlakozó vezeték 

 

Villanyszerelést vállalunk! 
 

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

Mindennemű asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belső lépcsők 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Csomagolóanyagok 

– Öntapadós tapéták, tapéta 
csíkok 

– Bizsuk, csokoládék. 
 

Fénymásolás, bélyegzőkészítés, 
gravírozás. 

Busz- és parkolójegy értékesítés. 
Déli apró, Délmagyarország kapható. 

 

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

Épületgépészeti munkák kivitelezése 
Gázkészülékek javítása, karbantartása 

 

Fodor Antal 
technikus 

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

Mobil: 06 20 374-6188 
 

Hazánkról hiteles információk: 
www.arpadhir.hu; www.eunyet.hu; www.aquanet.hu 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

Bababazár 
 

2007-ben is folytatjuk a 
bizományosi tevékenységet. 

Szezonváltás miatt kérem, hogy 
a téli ruhákat vigyék el. 
Jó állapotú tavaszi 
holmikat átveszek. 

 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

MENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁN 
 

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

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 
Időpont-egyeztetés telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F Autóklinika 
 

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

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

Nyugati autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben 

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–fürdőszobák felújítását 

bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, festéssel 

az átadásig; 
–klímák telepítése 
és forgalmazása; 

–csőtörések javítása. 
 

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

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

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

 
* 1 palack esetén is! 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

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

Elromlott a konvektora? 
VERES FERI a doktora! 

 

Gázkészülék szerviz 
VERES FERENC 

gázszerelő mester 
SPLIT klímák szerelése, karbantartása 

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

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 

rövid határidővel! 
SZABÓ ZOLTÁN 

 06 30 / 517-7033 

 
 

KÍNAI BOLT 
 

Fehérnemű akció! 
Garnitúrák már 590 Ft-tól! Akciós 

nőnapi AVON parfümök! Újra paplanok! 
Tel.: 06 30/254-1440 

 
Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

 
 

gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, 
kötőelemek nagy választékban 

AKCIÓ! B-30-as falazóblokk 92 Ft/db 
Válaszfaltégla 30x23,5x10 140 Ft/db 

 

Tondach cserép akció! 
Keringő natúr 111,- + ÁFA/db Palotás natúr 137,6,- +ÁFA/db 
Keringő mázas 121,- + ÁFA/db Polka natúr 137,6,- +ÁFA/db 
Tangó natúr 104,- + ÁFA/db Palotás és Polka mázas 
Tangó mázas 115,5,- +ÁFA/db  151,- + ÁFA/db 
Csárdás natúr 132,4,- +ÁFA/db Csárdás mázas 142,- +ÁFA/db 

 
Megkezdtük MAPEI-termékek forgalmazását. Tüzéptelepünk továbbra 

is várja vásárlóit, építő anyagok kiszállítása igény szerint! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA FHB CREDIT PONT 

 

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 ZVE T Í TŐ ,  É R T É K B E C S LŐ ,  H I T E L Ü G Y I N T É ZŐ  

 

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

 

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

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

HATOS TAXI 
Szeged 

 

Tel.: 666-666 

DR. ATIF ISKANDER 
szülész – nőgyógyász főorvos 

 

Magánrendelésem helye: 
Thurzó patika mellett 

Pénteken 16-17-ig. 
Bejelentkezés: 62/464-646, 

06 20 9493779 

Személyi jövedelemadó-bevallás 
elkészítését és adótanácsadást 

vállalunk Kiskundorozsmán a 
Jerney utcában dr. Maróti Edit 

ügyvédi irodája mellett. 
 

Félfogadás: kedd és péntek 16-20 óráig, 
vagy előzetes időpont-egyeztetéssel a 

20/963-2903, ill. 20/527-2958 számon. 
 

dr. Korsós Béla és 
dr. Korsós Béláné 

adótanácsadók 

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. 


