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H ú s v é t 
titka nem más, mint Isten szeretete. 
A szentírásban így fogalmazza ezt meg János apostol: „Úgy szeretette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne el ne vesz-
szen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Ezt a titkot hirdeti az Egyház, és 
ezen alapszik egész hitünk is. Isten szeretete a kinyilatkoztatás által 
lett felismerhető az emberek számára. A kinyilatkoztatás írásos for-
mája a Szentírás, amelyből mindent megtudhatunk Istenről, amit ő 
elmondott Önmagáról. A hitünk persze nemcsak leírott szó csupán, 
hanem élő istenkapcsolat, hiszen a személyes tapasztalatainkat nem 
pótolják a szent iratok. Isten végtelen szeretete – amely Jézus által lett 
igazán emberközeli – arra irányul, hogy az emberek felismerjék az 
igazi boldogság csakis a Teremtő szárnyai alatt válik teljessé. Isten 
minden lehetőséget megadott számunkra, hogy boldogok lehessünk. 
A keresztség szentségében – Jézus megváltó kereszthalála által – eltörli 
az összes bűnünket és gyermekévé fogad bennünket Fiában, Jézus-
ban. A bérmálás szentségében – Szentlélek által – alkalmassá tesz a ke-
resztény, vagyis Jézusi élet élésére. Az Oltáriszentségben napról napra 
eggyé válhatunk Üdvözítő Urunkkal, Jézus Krisztussal. A bűnbocsánat 
szentségében, a gyónásban minden elkövetett bűnünkre kérjük Isten 
bocsánatát, amely Jézus húsvéti keresztáldozatában már megtörtént, 
de időben most válik számunkra jelenvalóvá. A betegek kenetében Isten 

erősítő és bűnbocsátó hatalma nyilvánul meg. A házasságban az élet 
nagy mérföldkövéhez érve kéri az ember Isten áldását, hisz – láthat-
juk a statisztikai adatatok alapján – oly nehéz manapság egy családot 
egyben tartani. Az egyházi rend szentségében pedig Isten arról gondos-
kodik, hogy az előbbi hat szentség minden nemzedék számára elérhe-
tő legyen. Így lefedte a szentségek által az emberi élet összes körülmé-
nyét, hogy az ember boldogan élhesse az életét Ővele. 

Húsvét titkának – Isten szeretetének – gyümölcse pedig az Egy-
ház. Jézus oldalából kifolyó víz és vér által valósult ez meg, hiszen a 
víz az új élet szimbóluma, a vér pedig a megváltás szimbóluma. Ezek 
persze nem csupán szimbólumok, hiszen magukban hordozzák azok 
beteljesülését. Ezeket reálszimbólumoknak nevezik a mai teológiában. 

Hogyan készülhetünk fel Húsvét titkának – Isten szeretetének – 
az ünnepére? Ha szánunk Istenre egy kis időt, és meglátogatjuk Őt 
a templomban, a szeretete a szívünkbe költözhet és megtapasztal-
hatjuk az igazi boldogságot. Ha ezt az érzést megízleljük, a jövőben 
többet fogunk vágyódni rá. Hisz ez az ember leghőbb vágya, hogy 
boldog lehessen minél teljesebben. Ehhez kérjük ezen a Húsvéton is 
mindannyiunk számára Isten áldását! 

SZABÓ ZOLTÁN JENŐ 

Húsvét titka 
„Mit k er esitek az élőt a holtak közt? 
 Nincs itt, föltámadt.” 

(Lk 24,5-6) 
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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. 

HAVI GONDOLAT 
„A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt.” 

(Mark Twain) 

Röviden 
– Jutalmul, hogy megfestették Szeged 

nevezetességeit a kiskundorozsmai Jerney 
János Általános Iskola tanulói, az Európai Par-
lamentbe látogathattak. 

A „Rajzoljuk le Európát" akció során tizen-
négy európai ország tanulói egy-egy tízméte-
res papírcsíkon örökítették meg országuk ne-
vezetességeit. A 15 darabból álló, összesen 
150 méter hosszú munkát az Európai Parla-
mentbe vitték az alkotók. A kiskundorozsmai 
Jerney János Általános Iskola 8. b osztályából 
Gyuris Barbara, Faragó Bernadett és Fődi Dáni-
el a szegedi dómot, a Belvárosi hidat és a 
vadasparkot festették meg. Tanáraikkal, 
Raffai Erikával és Simonné Kiss Melindával 
utazhattak Brüsszelbe. A szervezők progra-
mokkal, városnézéssel kedveskedtek a gyere-
keknek, akik megismerhették egymás orszá-
gát, kultúráját is. A nagyszabású terv rajza 
végül Csehországba, Trutno városába került. 

 
 
– Márciusban rendezték meg az olimpiai 

ötpróba első állomását. A mozogni vágyók a 
dorozsmai Orczy István Általános Iskola elől 
indulhatnak a gyalogtúrára. 

Három táv közül választhattak a résztve-
vők. A mini 7,5 kilométer, szintidő: 2 óra, a 
kis 15 km, szintidő: 4 óra, a nagy 28 km, szint-
idő: 7 óra. 

A sportolók pontokat kapnak a részvétel-
ért, az általános iskolások és a 60 év felettiek 
akár négy pontot is kaphattak a mini túra 
teljesítéséért. 

Az útvonal: Orczy iskola – Széksósi út – 
Sziksósfürdő – Vereshomok út – Csóka fészek 
fogadó (mini visszafordul) – Subasa utca – Bor-
dányi út, Kulipintyó csárda (kistáv visszafor-
dul) – Zsombói lápos erdő – Rózsa Sándor csár-
da – Zsombó főutca – Zsombó vége (nagytáv 
visszafordul).  

 
 
– Sporthírek 
 
Szeged-Dorozsma–Tiszavasvári 30–28 

(14–12) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 
néző. Vezette: Ágnecz, Sipos. 

Kiskőrös–Szeged-Dorozsma 23–24 (10–8) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Kiskő-

rös, 350 néző. Vezette: Kovács, Widerman. 
SZKKSE-Algyő–Füzesabony 21–22 (10–17) 
NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. Szeged-

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 
néző. Vezette: Baranyi, Szloska. 

Kiskőrös–Szeged-Dorozsma 23–24 (10–8) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Kiskő-

rös, 350 néző. Vezette: Kovács, Widerman. 
Szeged-Dorozsma–Makó KC 27–26 (16–13) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged-

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 
néző. Vezette: Dohány J., Varga Zs. 
 
 

(Forrás: DM Online) 

Fogadóóra 
Fábián József fogadóórái: 
Április 11-én 16 órakor, helye: Önkor-

mányzati Kirendeltség; 
17.30-kor, helye: Jerney János Általános 

Iskola 
Tel.: 06-30-535-0056 

Tájékoztató 
 
A templomban március 18-án a Dévai 

Gyermekek részére 111 ezer Ft gyűlt össze. 
Támogatásra továbbra is lehetőség van, 
csekket a Kábel TV-ben és a Plébánián lehet 
kérni. 

Ünnepeltek 
159 éve kapcsolódott be Magyarország is 

az európai forradalmak sorába. A független-
ségre tett kísérlet, a forradalom és szabad-
ságharc első napja nemzeti ünnepünkké 
vált. Már sok éve megemlékezünk az esemé-
nyekről. Így volt ez idén is. 

Habár nem egyházi ünnep, mégis ezen a 
napon reggel kilenckor van szentmise, ehhez 
igazodik a Művelődési Házban tartott ün-
nepség. Az Orczy István Általános Iskola 
tanulói színdarabbal elevenítették fel a tör-
ténteket, felkészítő tanáraik Vasné Borbás 
Andrea és Gutainé Bácsványi Márta voltak. 
Majd az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékhelyéhez vonultak, ahol a 
Himnusz után Révész Ferenc Andrásné, a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója 

köszöntötte a jelenlevőket, külön kiemelve a 
szervezetek, intézmények képviselőit. Galkó 
Bence színművész Petőfi Sándor Egy gondo-
lat bánt engemet és Baka István Petőfi című 
versét szavalta, az ünnepi beszédet Juhász 
Renáta általános iskolai tanuló tartotta meg. 
Az emlékhelyet Szeged Megyei Jogú Város 
és választókörzetük, az MSZP, a Fidesz frak-
ció, az Orczy István Általános Iskola, a 
KDNP, a Vöröskereszt dorozsmai alapszer-
vezete és a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
nevében koszorúzták meg. Az ünnepség 
végén elénekelték a Szózatot, majd minden-
ki hazamehetett élvezni a szabadnapját. 

ZSÓFIA 
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Alapvető emberi értékeink: a tisztesség 
A vallás – légyen az bármely nép fiaié – 

közvetítette talán az emberi értékek, mint 
Istennek tetsző, sőt inkább akár Istentől ere-
deztetendő tulajdonságokat, melyek az em-
berekbe átplántálva, a szent életet példázva 
kívánja az egyetemes jót meghatározni, min-
denki által követendővé, általánossá tenni. 
Már a Tízparancsolat is kettőt szentel a 
„tisztelet” szónak: „Ne tisztelj más istene-
ket” és a „Tiszteld apádat és anyádat” pa-
rancsolatokat. Saját felfogásunkkal nehéz 
megfogalmazni, mit nevezünk alapvető 
emberi értékeknek. Mindenki mást jelölne 
meg egy körkérdésnél, mit tart vajon annak. 
Jó közelítéssel azonban megjósolható, hogy 
az első öt fogalomkörbe tartozó érték között 
szerepelne a „tisztesség” megjelölése. Auto-
didakta és materialista módon közelítve, a 
tisztesség, véleményem szerint a „tiszt” szó-
ból származtatható, mint az emberek között 
a megbecsült, jó viselkedésében követendő, 
sok tekintetben mások előtt jó példával járó, 
vezéregyéniségként megnevezett személy 
megformálója. Ebből eredeztethető a „tiszt-
ség” mint valamely posztra kinevezett, 
előbb felsorolt tulajdonságokkal rendelkező 
személy beosztása, s mint olyan, a „tiszt-
séget” betöltő, a tisztesség jegyeit hordozza, 
amiért őt lehet és kell is „tisztelni”.  

Ami biztos: az „ős tisztség” viselője, aki 
e címet a közösségtől megnyerte, szolgál 
mintaként az eljövendőknek, s mindazok-
nak, akik ezt a címet, s vele a társadalmi 
megbecsülés e pozitív jegyét elnyerik, mél-
tón, vagy akár méltatlanul.  

Richard C. Edgley püspök írja: „Nem 
lesz soha tisztesség az üzleti világban, az 
iskolákban, az otthonokban, vagy bármely 
más helyen addig, amíg a szívekben nincs 
tisztesség. Az igaz keresztény életnek a tisz-
tesség az alapja. …a tisztesség fontos köve-
telmény az Úr szent templomába való belé-
péshez. A tisztesség be van ágyazva azokba 
a szövetségekbe, amelyeket a templomban 
kötünk. Minden vasárnap, amikor veszünk a 
Szabadító testének és vérének szent jegyei-
ből, alapvető és szent szövetségeinket újítjuk 
meg, amelyek magukba foglalják a tisztessé-
get. …szent kötelességünk, hogy ne csak 
tanítsuk a tisztesség tantételeit, de azok sze-
rint is éljünk,… a tisztességnek szerepelnie 

kell a mindennapjainkat irányító legalapve-
tőbb értékek között. Amikor hűek vagyunk a 
tisztesség és feddhetetlenség szent tantételei-
hez, akkor hűek vagyunk hitünkhöz és ön-
magunkhoz. Azért imádkozom, hogy… a 
világ legtisztességesebb emberei között tartsa-
nak számon bennünket. És elmondhassák 
rólunk azt… minden dologban tökéletesen 
tisztességesek és egyenes derekúak vagyunk,
… és szilárdak a Krisztusba vetett hitben, 
méghozzá mindvégig.” Mormon, a megtért 
lámánitákról szólva, ezt írta: „mert minden 
dologban tökéletesen tisztességesek és egye-
nes derekúak voltak; és szilárdak a Krisztusba 
vetett hitben, méghozzá mindvégig”. 

A tisztelettel mint szóval elég hányaveti 
módon bánt mindig az emberiség. Egyálta-
lán nem a csak arra példamutató életével és 
viselkedésével kitűnőket tisztelték és tiszte-
lik ma is. Tiszteltnek tituláltak a tisztségre 
egyáltalán alkalmatlanokat, sőt olyanokat, 
akiket mindent lehetett, csak tisztelni nem. 
Olyanokat, akiket szolgai, alázatos (sőt gya-
lázatos) módon öveztek tisztelettel, vagy 
féltek, sőt rettegtek tőlük, ezért az irántuk 
megnyilvánuló tisztelet módjától és fokától 
életek, sorsok függhettek. A történelmi 
matri-, vagy patriarchális társadalmakban, 
vagy közösségekben egykor és még ma is. 
Törzsekben, klánokban, ókori rabszolgatar-
tó, vagy feudális társadalmakban, de az új-, 
sőt legújabb korban is ez mindig velejárója 
lesz az emberiségnek, akármilyen társadalmi 
formációban él is. A tisztesség fogalma az 
élet legkülönbözőbb területein alkalmazott, 
leginkább a kívánatos, ideális viselkedés 
szinonimája. Megtalálható a jogrendszerbe 
építve, mintha mindenkitől feltételezhető, 
sőt elvárható, vagy kikövetelhető lenne ez a 
viselkedés, pl. az 1992. évi XXII. törvény a 
Munka Törvénykönyvéről 3. § (1) „A jogok 
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 
során… a jóhiszeműség és a tisztesség köve-
telményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve kötelesek eljárni. … Köve-
telmény, hogy az együttműködés eredmé-
nyessége érdekében a felek jóhiszeműen, a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, a 
kölcsönösség elve alapján járjanak el. A jóhi-
szeműség és a tisztesség elve alapján… fe-
lektől megkívánható, hogy az egyik fél a 

jogával élve, a másik fél érdekeit is figyelem-
be véve úgy járjon el, hogy azzal a másiknak 
indokolatlanul hátrányt ne okozzon. „…A 
törvényen alapuló gyakorlat ugyanis a felek-
től a jogviszony fennállása alatt jóhiszemű és 
tisztességes eljárást kíván meg… munkatársa-
ival a jóhiszeműség és a tisztesség általános 
elve szem előtt tartásával együttműködni… 

Meglepő, de egyáltalán nem elvetendő, 
sőt dicséretes módon még a Honvédelmi 
minisztérium által prezentáltan a katonai 
értékek között is szerepel: „Tisztesség: a 
társak tisztelete és bizalma. A tisztesség a 
becsületességet, tiszteletet, megbízhatóságot 
és önzetlenséget tartalmazza. Nélkülözhetet-
len mind a vezetés, mind a társakkal való 
kapcsolatok során. Ha nem rendelkezel ez-
zel a tulajdonsággal, mások nem bíznak 
benned, melynek a csapatmunka látja kárát. 
Sokszor kell népszerűtlen döntést hozni, 
ezért a tisztesség megköveteli a morális bá-
torságot.” „Mások tisztelete: tisztességgel 
bánni a társaiddal. …Ezen kívül sokszor kell 
élned és dolgoznod nehéz körülmények 
között. Ezért fontos, hogy tiszteletet, toleran-
ciát és együttérzést mutass mások iránt. A 
bajtársiasság és a vezetés sikere függ ezen”. 

Minden ellenkező állásponttal ellentét-
ben a ma embere is áhítja a tisztességet. Ön-
maga iránt és másokban is, ha tiszteletre 
valóban méltó módon élünk, ha emberi ön-
becsülésünket nem vagyunk hajlandók má-
sok alantas szolgálatába állítani, ha emberi 
tartásunkkal, és nem csalárd módon szerez-
zük meg embertársaink megbecsülését. Nem 
élünk vissza a köz bizalmával, ha választott 
tisztségviselőink a köz javát szolgálva, önös 
érdekeiket a közjó érdekeinek vetik alá. Ha 
csak jó tulajdonságaik miatt tudunk felnézni 
rájuk és nem a gyáva, szolgai alázat, vagy 
félelem, rettegés miatt. Ha nem a „Kereszt-
apa” uralma az, aki a feltétlen és halálos 
tiszteletet parancsolja.  Ha nem az anyagi 
érdek diktál. Lehet kelteni annak látszatát, 
hogy tiszteletre méltók vagyunk, de mint 
Abraham Lincoln mondta: „Be lehet csapni 
kevés embert hosszú ideig, sok embert rövid 
ideig, de sok embert hosszú ideig nem.” A 
tisztességes viselkedést meg lehet tanulni, a 
tiszteletet csak kivívni lehet. 

TÓTH GYÖRGY 

Igazságosabb és testvériesebb világot! 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-
ban kiadott körlevele a magyar társadalom-
ról szól. Akik olvasták feltehetik a kérdést: 
Miért foglalkozik az Egyház gazdasági kér-
désekkel is, hisz feladata az evangelizáció. 
Az Evangélium hirdetése viszont nem zárja 
ki, sőt szervesen hozzátartozik a keresztény 
közösség életének jobbítása, hogy egy igaz-
ságosabb és testvériesebb társadalmat épít-
hessünk. A körlevél célja, hogy felmérje mit 
örököltünk az elmúlt évtizedekből, és közös 
erővel hogyan dolgozhatunk az ország poli-
tikai, gazdasági, társadalmi jobbításán vala-
mint értékrendjének átalakításán. 

A helyzetkép a következőképpen alakul: 
Szociális feszültségek és elszegényedés fi-
gyelhető meg a társadalomban. A KSH ada-
tai szerint 1995-ben 3,5 millió ember élt lét-
minimum alatt. A szociális feszültség egyre 
nő, hisz a gazdagok egyre gazdagabbak, a 
szegények egyre szegényebbekké válnak. A 

társadalmi ellátórendszerek és a társadalom-
biztosítás terén a pártállamban még meglévő 
szociális védőháló mára elveszítette haté-
konyságát. A közkiadások csökkentése és a 
szerkezeti változtatás összemosódik. A mun-
kanélküliség egyre nő. 

A Püspöki Kar a következő szempontokat 
tartja fontosnak a helyzet megoldására: Elkö-
teleződés a szegények mellett. A szolidaritás 
és szubszidiaritás elvének megvalósítása. A 
jóléti elveket és az ésszerű gazdasági szem-
pontokat ötvöző, szociális piacgazdaság meg-
teremtése. Munkahelyek teremtése, hisz min-
den embernek joga van a munkához. 

Gazdasági téren is megnőttek a társadal-
mi egyenlőtlenségek. Kedvező jelenség volt, 
hogy vállalati szinten megindult a struktúra-
váltás, nőtt a termelékenység. A magánosí-
tás folyamata tele van ellentmondásos moz-
zanatokkal. A piacgazdaság motorja az ész-
szerűen gazdálkodó, beruházásokra, fejlesz-

tésekre törekvő, de a fogyasztók, a munka-
vállalók és a környezet iránt felelős vállalko-
zó lenne. Magyarország elsőrendű mezőgaz-
dasági terület. A földet művelő parasztság 
számára a rendszerváltozás reményeket és 
csalódást hozott. A magyar piac védelmének 
hiánya a mezőgazdaságot mélypontra jutatták. 

A termelés alapvető célja nem a termé-
kek halmozása, hanem az ember szolgálata – 
állítja a Püspöki Kar, mint fontos szempon-
tot. Nemzeti érdek, hogy a mezőgazdaság-
ból élő lakosság magára találjon, és gazdasá-
gilag megerősödhessen. 

Az állam és a politika terén is nyilatkozik 
hazánk főpapi testülete és előtérbe helyezi az 
emberhez méltó élet kialakulásának fontossá-
gát. A kultúra terén pedig a személyiség for-
máló tevékenységek szerepét állítja a közép-
pontba. Az oktatási intézmények reformja 
fontos, hogy mindig ezt szolgálja. 

SZABÓ ZOLTÁN JENŐ 
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A helyi vérvétel tapasztalatai 
Beszélgetés Andracekné Paksi Ibolya, a 

HEMO-MIX Kft. szakápolójával, a vérvétel 
lebonyolítójával. 

 
Immár hat hónapja van helyben vérvétel 

a dorozsmaiaknak vállalkozás formájában. 
2006 októberében tudósítottunk az akkori 
helyzetről, miszerint a Szegedi rendelőinté-
zet nem küld tovább asszisztenst a vérvétel 
lebonyolítására – költségek miatt. 

2006 októberében jelentkezett egy Kft-
ben dolgozó szakember, hogy ezt a munkát 
megfelelő díjazás ellenében lebonyolítaná. 
Akkor még nem lehetett tudni, beválik-e ez 
a módszer, hogy 1000 Ft ellenében várako-
zás nélkül kiszállítva megkapja az eredmé-
nyét a beteg. 

Nehezen indult el, sérelmezték, hogy 
fizetniük kell, hiszen ez eddig ingyenes szol-
gáltatás volt. A tapasztalatokról azonban 
magát a szolgáltatás elvégzőjét, Andracekné 
Ibolya szakápolót kérdezem. 

– Mi a tapasztalata hat hónap után a helyi 
vérvételről? 

– A vérvétel Dorozsmán hétfőként reggel 

fél héttől nyolc óráig tart. Eleinte döcögött a 
dolog, amíg mindenkihez eljutott a híre, 
hogy van újra vérvétel Dorozsmán. Más 
formában ugyan, bejelentés nélkül, egy érvé-
nyes beutalóval, várakozás nélkül, vissza-
szállítva orvosának csupán ezer forintért. 
Nem nagyon tudták az emberek hová tenni 
a dolgot, de mikor észlelték, hogy gyors és 
utazni sem kell, másnap kéznél van várako-
zás nélkül, másként álltak a dologhoz. 

– Átlagban hány ember jelentkezik hétfőn-
ként vérvételre? 

– Már fél hétkor állnak az ajtóban, mire 
odaérek Szegedről, nyolcra már húsz körül 
van a számuk. Átlagban ennyien jönnek el. 
A vizitdíjat nem kell megfizetni, csupán a 
fent említett összeget. 

– Mibe kerül ez Önnek? 
– Mindent én adok, a fiolától a tűig és a 

vattáig. Leveszem a véreket, beviszem a 
laborba, másnap megyek érte és hozom 
Dorozsmára, orvosokhoz szétosztva. Kis 
édességgel, üdítővel kedveskedek a betegek-
nek. Közben elbeszélgetek velük. Szóval jó 
az összhang köztem és a beteg között. Kér-

nek az orvosok nagylabort és kislabort is, és 
különös betegségekre értékeket. Házhoz is 
szívesen kimegyek. 

– Meddig csinálja ezt? 
– Mindaddig, amíg igény van rá. Ez pedig 

úgy látszik, megvan. Hallani olyan dolgokat, 
hogy hosszú a várakozási idő a rendelőintéze-
tekben. Három órát is várnak, és nem kerül-
nek sorra, és ez megismétlődik még kétszer. 
Senki nem teszi ennek ki magát, így bízom, 
hogy e helyett engem keresnek meg.  
Tel.: 06-70-338-3934. Jó kapcsolatot alakítot-
tam már ki a betegekkel, azokat, akiknek sű-
rűbben kell jönnie, megismerem. Addig jö-
vök, míg igénylik a betegek, hogy itt helyben 
bonyolítsák le vérvételeiket. Úgy látszik, hat 
hónap után kialakult egy szokás Dorozsmán a 
vérvétel tekintetében. Megszokták az embe-
rek – bizalmasak hozzám, bíznak bennem. 

 
Gyors, udvarias és még várni sem kell. 

Mert a dorozsmai ember várni nem szeret, 
mert az idő pénz! 

Jó munkát, Ibolya nővér! 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Uniós borreform 
Az Európai Unió március 15-én 484 

igen, 129 nem, 24 tartózkodó szavazattal 
elfogadta Katerina Batzelli görög borre-
formmal foglalkozó jelentését. Az Unióban 
több mint 1,6 millió gazdaságban 3,4 millió 
hektárnyi területen foglalkoznak borászat-
tal. Az EU adja a világ bortermelésének a 
60 százalékát. Tanulmányozva a Bizottság 
tervezetét, az európai bortermelés olyan 
szerkezeti átalakítását tervezik, amely a 
termelés néhány szőlész-borász nagyterme-
lő kezében történő összpontosításához és 
az előállított borok jellegtelen egyformasá-
gához vezet. Ez következésképpen veszély-
be sodorja az európai borok sokszínűségét 
és számos európai régió gazdasági, társa-
dalmi és kulturális gazdaságát. 

A magyar szőlő és borgazdaságnak je-
lenleg egyik legnagyobb erénye a sokszínű-
ség. Több mint 13 ezer olyan pincészet mű-
ködik az országban, amely kisebb-nagyobb 
tételben, de önálló terméket hoz forgalomba. 
Az EU Magyarországra 400 ezer hektár kivá-
gását tervezi. A kivágásra felkínált összeg 
Franciaországban, Spanyolországban vagy 
Olaszországban, ahol a feleslegnek a zömét 
állítják elő, nem vonzerő. Magyarországon 
sok termelő számára, akik kicsit idősebbek, 
belefáradtak a szőlőművelésbe, és azt látják, 
hogy 4-5 évi bevétel összegét kapják vissza 
egy kivágás alkalmával, lehet, hogy elcsá-
bulnak. Szerintem nem az íróasztal mellől 
kell dönteni, és megfogalmazni ilyen intéz-
kedéseket, sőt az is lehet, hogy sörpocakos 
emberek szavaztak igennel a kivágás támo-
gatására. Én borkedvelő szittya magyar azt 
gondolom, az ésszerűbb megoldás a szerke-
zetátalakítás. Ez buta paraszti ésszel azt 
jelenti, hogy a kivágható ültetvény helyett 
egy jobb minőséget helyezzünk vissza Ma-
gyarországon. A kivágási támogatást várha-
tóan kistermelők fogják felvenni. Ezzel vi-
szont szürkül a borpaletta, és veszélybe ke-
rülnek a hagyományos magyar fajták is. 
Tavaly Tokajban a csúcsszőlő ára  
100-120 Ft/kg volt. Kiskundorozsma kör-

nyékén a fehér borszőlő ára 60-70 Ft/kg. 
Ehhez képest Franciaországban 4,9 euró volt 
a szőlő átvételi ára. Addig, amíg Magyaror-
szágon bőséggel van eladó ültetvény és 
Franciaországban nincs, addig mindenki 
vadássza a lehetőséget, hogy befektetést 
szerezzen. Tehát még Tokajban is vonzó 
lehet a kivágási támogatás. Tudtom szerint 
Villány kivételével nincs terület, ahol a kivá-
gás ne jelentene reális veszélyt. Felkerestem 
Újvári Mihályt, aki kiváló borász, tagja a 
Szent Vince borrendnek és borlovagi rend 
tagja. Többször járt külföldön vagy nála 
vendégeskedtek, akikkel a bortermelés 
egyenlő elbírálásáról cseréltek véleményt. 
Újvári Mihály elmondta, hogy ő 1980 óta 
foglalkozik bortermeléssel, előtte az édesap-
ja is a szőlővel foglalkozott, és soha meg sem 
fordult a fejében, hogy kivágja a szőlőt. Egy 
példa: Bács-Kiskun megyében egy termelő 
60 hektáron veszteséges volt, a másik ember 
7 hektáron még fejleszteni is tudott. Ezen a 
környéken egy egykor a hatalom közelében 
levő ember kivágta a szőlőt, mert nem értett 
hozzá, olcsón kapott szőlőföldért 36 milliót 
kapott. Ausztriában a szőlész és bortermelő 
az üzemanyagot, amit állami támogatásként 
kap, megrendeli az üzemanyagtöltő állomá-
son, majd a saját óriás tartályába beletölti, 
megadja a bankszámlaszámát, ahonnan a 
benzinkút vezetője leveszi a pénzt, majd 
bekéri a kedvezményről szóló összeget a 
hatóságtól, ami a termelőnek jár. Ennyire 
megbíznak egymásban. Magyarországon 
szeptember 31-ig gyűjtik a gázolajjegyeket, 
majd beküldik március 31-ig Kecskemétre 
(itt délen), ahol 30 napig bírálják, hogy jo-
gos-e az ÁFA visszafizetési kérelem. Az 
egyenlő elbírálásról: pl. nálunk EU szabvány 
szerint kell palackozni, Ausztriában a határ-
mentén garázsból, tartályban árulják a bort. 

A Bizottság borreformra hozott javasla-
tait böngészve azokat írtam le, mely javasla-
tok érintik szép magyar hazánkat, hisz az 
igazi magyar szereti a bort. Nagyüzemi bor-
termelő helyesli a Bizottság azon javaslatát, 

mely szerint a borok alkoholtartalmának az 
alkoholtartalom cukor felhasználásával vég-
zett növelését nem kell betiltani, tekintettel 
azokra az országokra, ahol az éghajlati vi-
szonyok miatt nehezebb a bortermelés. Az 
alkoholtartalom tömény must hozzáadásá-
val történő növelése esetén a mustnak azo-
nos termelési területről kell származni. Nem 
született konszenzus a lepárlási támogatás 
azonnali eltörléséről, ösztönöznék viszont a 
mértéktartó és felelős borfogyasztást. A le-
párlási mechanizmus és más piactámogatási 
intézkedéseket el kell törölni, mert ez óriási 
mennyiségű túltermelt bor előállításához 
vezethet. 

MILITÁR MIKLÓS 

Márciusi séta 
Kipróbált terápia, hogy a természet kö-

zelsége gyógyítja a lelkeket. 
A márciusi többnapos munkaszünet alatt 

jutott idő a méltó megemlékezés mellett arra 
is, hogy elmerengjen képzeletem a sok szép 
tavaszi nyíló virágon, melyet gondos kezek 
ápolnak kertvárosunk házai előtt is. A ter-
mészet virágruhájába öltözve számomra 
ünnepet hozott. Éreztem, hogy nem csak a 
fogyasztó társadalom oszlopos tagja vagyok, 
nem shoppingoltam – ahogyan divatosan, 
könnyen bekerült magyar szavaink közé ez 
a fogalom –, nem álltam sorba hamburgerért 
sem. Nézelődtem, gyönyörködtem a termé-
szetben. Elidőztem a Tisza-parton, a folyó 
látványa számomra mindig visszahozza 
csodás gyermekkorom emlékeit, s ahogyan 
az évek telnek felettem, mintha az emléke-
zésre egyre több időm jutna. 

Megcsodálhattam a Széchenyi téren 
virágözönben pompázó Tulipánfát is.  

A tavasz, a természet, a virágok önzetlen, 
mindent feledtető szépsége megnyugvást vará-
zsolt a feszült, háborgó márciusi napok köré. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA   
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Kérjük, adója 1%-át a Polgárőrség 
részére felajánlani szíveskedjen. Adószá-
munk: 18458556-1-06 

POLGÁRŐRSÉG 

Tájékoztató a Polgárőrség közgyűléséről 
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 

(Polgárőrség) a 2006. évi beszámoló taggyű-
lését március 18-án a Szélmalom Vendéglő-
ben tartotta. 

Meghívottként jelen volt Szeged Város 
újonnan kinevezett rendőrkapitánya, dr 
Zélity László alezredes, dr. Lázár Szvetozár 
alezredes a Belvárosi Rendőrőrs parancsno-
ka, Nagy Zoltán a Szeged Városi Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének elnöke és Tóth 
György úr a Magyar Posta ZRt. Szegedi Te-
rületi Biztonsági osztálya képviseletében. 

Szemesi Szilveszter elnök előterjesztésé-
ben ismertetésre és megtárgyalásra került a 
2006. év gazdasági és bűnmegelőző polgár-
őri vezetőségi, járőröző tevékenység tapasz-
talatai, valamint együttműködés a partner 
rendőri KMB és többi szervezetekkel. Össze-
gezve a beszámoló tapasztalatait: a bűnmeg-
előző munkát sokoldalúnak és eredményes-
re minősítette. 

Mint ismeretes, a polgárőrség munkáját 
társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül 
végzi. 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Nyári Imre 
úr a vezetőségi és polgárőr tevékenységek és 
pénzügyi gazdasági beszámoló értékelése 
során a végzett munkát a körülményekhez 
képest pozitívan értékelte. Kellő kritikával 
ecsetelte annak tényét, hogy a stagnáló köz-

biztonság miatt a lakosság és az önkormány-
zat is egyre több rendőri és polgárőri jelenlé-
tet igényelne. Sajnos az ehhez szükséges ön-
kormányzati finanszírozás a beszámolási 
időszakban csökkent. A szükséges kiadások-
nak csak a negyed részét biztosította az ön-
kormányzati támogatás. A vezetőség lobbizó 
tevékenységének és a dorozsmai cégeknek és 
vállalkozóknak köszönhetően sikerült a leg-
szükségesebbekre a pénzt előteremteni. 

Sajnos lebontották a polgárőrség irodá-
ját, így két éve nincs megoldva az eszközök 
elhelyezése és a szolgálat közbeni pihenők 
kulturált biztosítása. Az ügyben az önkor-
mányzat felé tett eddigi intézkedések ered-
ményre nem vezettek. A Szélmalom Kábelté-
vé ZRt. biztosítja átmenetileg a raktározási 
és az irodai feltételeket. 

Összegezve megállapításra került, hogy 
a civil szférához tartozó egyesületi formában 
működő polgárőrséget az önkormányzat anya-
gi támogatás szempontjából mostohán kezeli. 

Dr. Zélity László rendőrkapitány úr hoz-
zászólásában a bűnmegelőzési munka javítá-
sa érdekében a lakosság jobb tájékoztatását, 
valamint a polgárőrség és a rendőrség kö-
zötti információáramlás összehangolását 
jelölte meg. 

Dr. Lázár Szvetozár őrs pk. úr az együtt-
működés során a szolgálatok összehangolá-

sában, fogadóórák rendszeres megtartásá-
ban, rendszeres kapcsolatápolásban jelölte 
meg a bűnmegelőzési munka jövőbeli javítá-
sára irányuló feltételeit. 

Nagy Zoltán úr a Szegedi Polgárőr Szer-
vezetek Szövetsége képviseletében megkö-
szönte a polgárőrök munkáját, kiemelte a 
2006. évi szegedi árvízi védekezés során ta-
núsított helytállást, és Dorozsmán a polgárőr-
ségnek a szociális védőháló foltozgatása terén 
végzett, hajléktalanokkal és szociálisan rászo-
rulókkal való törődését és a Családsegítő 
Szolgálattal való együttműködés példaérté-
kűségét emelte ki. Végül a szövetség Szép 
Antal polgárőrt kiemelkedően jó munkája 
elismeréseként jutalomban részesítette. 

A polgárőri munka elismeréseként tárgy-
jutalomban részesültek még: Domonkos Sán-
dor, Gyuris József, Sebők József, Vadlövő 
Alajosné és Baráth István polgárőrök. 

A közgyűlés befejezésének jó hangulatát 
a Szélmalom Vendéglő által készített finom 
vacsora és megvendégelés szolgáltatta. 

TÍMÁR L. 

Előzzük meg a lakásbetörést! 
Lakásunk védelme az illetéktelen behatolóktól sokkal fontosabb most, mint bármikor. 
A beérkezett feljelentések azt mutatják, hogy a lakásbetörések száma folyamatosan emelkedik. Fontos, hogy ezeket a bűncselekményeket 
sok esetben meg lehet előzni, így Önök is tehetnek otthonaik biztonságáért. 
A következőkben néhány tanáccsal szeretnénk szolgálni, amelyek lakásuk, házuk, valamint itt tárolt értékeik védelmét szolgálják. 
 
1. Legyen több zár az ajtón! 
Bejárati ajtajukat érdemes több zárral ellátni, hiszen minél nagyobb számú, és különböző fajtájú zárral védik otthonukat, annál nagyobb 
biztonságban tudhatják azt. Amennyiben van rá lehetőségük, szereltessenek fel biztonsági zárat, hevederzárat is! 
 
2. Mindig tartsák zárva az ajtót! 
Ne csak akkor ügyeljenek a bezárt bejárati ajtóra, ha elhagyják lakásukat, hanem akkor is, ha otthon van a család! Sokan tévesen azt gondol-
ják, hogy a betörő ilyenkor nem merészkedik lakásuk közelébe, vagy ha próbálkozna is, azt Önök úgyis meghallják. 
Kérjük, minden esetben tartsák bezárva a bejárati ajtót, lépcsőházi ajtót, kertkaput! 
 
3. Ne engedjenek be idegent a lakásba! 
Ha idegenek csengetnek az ajtón, a következőket teheti: 
• Lehetőleg ne engedje be őket! 
• Ajtón keresztül kérdezze meg, mit akarnak! 
• Szereltessen fel biztonsági láncot és kémlelőnyílást! 
• Ha a látogató azt állítja, hivatalos helyről érkezett, ellenőrizze fényképes igazolványát! Ha nem tudja igazolni magát, a lakásba semmi-
lyen esetben ne engedje be! 
• Ha bajban van, rosszul van, segítséget kér, és ezekre tekintettel úgy dönt, hogy beengedi az idegent, ne hagyja egyedül! 
A beengedés előtt kérjen egy kis türelmet, ezalatt zárja el, tegye biztos helyre elöl lévő értékeit! 
 
4. Ha van rá lehetőségük, szereljenek fel világítást! 
A külső világítás nagymértékben zavarja az elkövetőt, ezért javasolt szenzoros fényforrás felszerelését, amely automatikus érzékelővel kap-
csolja fel a fényt. 
 
5. Ne tartsanak otthon nagyobb értékű készpénzt, ékszert! 
A készpénz, ékszer könnyű prédává válhat, ha a betörő mégis bejutott a lakásba, ezért kérjük, ezen értékeik tárolására legyenek fokozott 
figyelemmel! 
 
6. Ne csak a saját, szomszédaik értékeire is ügyeljenek! 
 
Mit tegyünk, ha bűncselekményt észlelünk, vagy bűncselekmény áldozatává váltunk? 
 
Kérjük Önöket, hogy azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es telefonszámon! 
Próbálják megjegyezni az elkövető ismertetőjeleit, ruházatát, gépkocsijának típusát, színét, rendszámát! 
 
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek! 

Szegedi Rendőrkapitányság 
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Családsegítő Bölcsek farsangoltak 
Márciusban az első keddi napon a Böl-

csek klubjának környékét és összes termét 
emberek sokaságának színes ruhába öltözött 
kavalkádja töltötte meg. Balázsfi Lajos zenéje 
és sok szőlő leve átsegítette a piros arcpírra 
színesedett hölgyeket és urakat a hangulat-
váltás vidámságba való átlendülésén. 

Madarász Anita klubvezető köszöntött 
mindenkit, még a megjelent sajtó képviselő-
jét is, ami számomra oly meglepő volt, hogy 
bámultam, mint sajtó a madarászra. Köszö-
net érte. Beszólította Kiszel Tündét, hogy 
legyen a narrátor. Én rögtön csomagoltam, 
hogy akkor elmegyek, de megnyugodva 

láttam, hogy ez nem az 
igazi, csak hasonmás. 
Maradtam. Sorban 
szólította be a minden-
ki maga által készített 
jelmezbe öltözötteket. 

Balázsfi Lajos ze-
nészmágus minden 
felvonulónak tudta a 
kedvenc nótáját, de 
volt, amikor Görög 
Józsi is besegített. Így 
lett szupergroup ez a 
kettős. 

A bevonulást gróf 
Batthyány Lajos első 
felelős miniszterelnö-
künk és Erzsébet ki-
rályné nyitotta meg. Ál-

Kiszel Tünde többek között beszólította a 
Lila ruhás hölgyet, Hóembert, Nőgyógyászt, 
jött dr. Bubó és Ursula, a Bohóc, a vidám 
lopásgátlóval beüzemelt Roma group, a 
Macskák, Sziámi ikrek, Béni és Frédi, 
Bébiszitter, Ali basa és a rabszolgája, Bio 
Alma, Hajléktalan, Vizitdíj reklámhenger, 
Aranytojó tyúk. Lidi néni az ízületes csontja-
ival a zenésznek adta a vizitdíjat. 

A végén csoportos bevonulást vezé-
nyelt ál-Kiszel Tünde, ami csoportos öröm-
táncba torkollott. Ebben a táncban a terem 
összes hallgatója, nézője részt vett. A jóked-
vű, vidám mulatozás még ma is tartana, ha 
a bor el nem fogyott volna. Jövőre Márkus 
úr, Petrov úr, Németh úr megígérte, hogy 
gondoskodnak arról, hogy a buli tovább 
tartson. Kellenek az ilyen vidám rendezvé-
nyek ezekben a megszorításoktól hemzse-
gő hétköznapokban. Ez az a ház, ahol sem-
mi sem változik, ide szívesen jönnek az 
emberek. A műsorról tévéfelvétel készült, 
ami a Kábel TV esti és koradélutáni adásán 
megtekinthető. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Felhívás! 
A rendőrség tájékoztatója 

 
 
A közelmúltban elkövetett két típusú 

telefonos csalássorozatról értesítettek 
bennünket, ezért kérem, hogy amennyi-
ben bárki hasonlóval találkozik, az aláb-
biak szerint járjon el. 

Az első eset a hagyományos, vezeté-
kes telefonokat érinti, amelynél egy 
automata géphang értesíti a hívást foga-
dó személyt, hogy egy egzotikus nyara-
lást nyert, amelynek minden költségét 
fizetik. Ezután megkérik, hogy nyomja 
meg a 9-es gombot a további részlete-
kért. Ekkor egy emeltdíjas számra kap-
csolnak, amelynek a percdíja 20 angol 
font. Ezt követően azonban már hiába 
szakítjuk meg a hívást azonnal, mini-
mum 5 percet, azaz 100 fontot kiszám-
láznak. A hívás végén megkérnek, hogy 
billentyűzzük be a postai irányítószá-
munkat és a házszámunkat, és további 
két perc múlva tájékoztatnak, hogy 
mégsem mi vagyunk a szerencsés nyer-
tesek. Ez alatt az idő alatt a hívás díja 
elérheti a 260 fontot. 

Mivel a hívások eredete külföldi, a 
hatóságok és a telefontársaság nem sokat 
tehet ellene. Az egyetlen, amit tenni lehet, 
hogy AZONNAL MEG KELL SZAKÍTA-
NI A HÍVÁST, AMINT EGY ELŐRE FEL-
VETT ÜZENET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, 
HOGY NYERTÜNK VALAMIT! 

Egyéb variációk is előfordulhatnak, 
ezért minden hasonló esetben így járjunk 
el! 

A második eset a mobiltelefonokkal 
kapcsolatos. Nem fogadott hívásként a 
0709 020 3840-es szám jelenik meg. Az 
utolsó négy szám változhat, de az első 
négy ugyanez marad. A szám visszahívá-
sa 50 font/percbe kerül. 

Képek a Füzesabony elleni mérkőzésről 

Dankó Ervin edző nyilatkozata: Túl nagy előnyt adtunk az első félidőben az ellenfélnek, 
enerváltak voltunk, rosszul passzoltunk. A másodikban görcsös akarás, erőből küzdöttünk, 
ami kevés volt. 

A hazai vereség után az Inárcs ellen javítottak a hölgyek. 
Inárcs – Dorozsma-Algyő 28-33 
Dankó Ervin: Küzdöttünk, mint az oroszlán. Az egész csapat jól játszott. Így született 

meg az első idegenbeli győzelem. 
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BÚCSÚ SZAKÁCSNÉ MARIKÁTÓL 
 
2007. március 12-én hosszan tartó súlyos 
betegség után, életének 51. évében el-
hunyt Szakácsné Molnár Mária, a Jerney 
János Általános Iskola igazgatóhelyettese. 
Marika 1956-ban Kiskundorozsmán szü-
letett. A dorozsmai általános iskolás évek 
után a szegedi Radnóti Miklós Gimnázi-
umban érettségizett, majd a Juhász Gyula 
Tanárképző főiskola matematika-kémia 
tanári szakán folytatta tanulmányait. Pá-
lyaválasztásában gyermekszeretete és 
kedvelt szaktárgyai játszottak döntő szere-
pet. Pedagógus hivatására céltudatosan, 
nagy szorgalommal készült: egykori taná-
rai szerint tanulmányi munkáját a köteles-
ségtudat és a kitartás jellemezte, a főisko-
lai évek alatt mindvégig részt vett az álla-
mi gondozott gyerekek patronálásában, 
felvilágosító előadásokat tartott az iskolák 
vöröskeresztes szervezeteiben, emellett 
négy éven át nagy körültekintéssel látta el 
csoportvezetői feladatát. 

A főiskola elvégzését követően, 1978-ban kötött házasságot. Férjével, Lászlóval há-
rom gyermeket neveltek fel példamutató odaadással és gondossággal. 

A tanári diploma megszerzése után a Jerney (egykor Kiskundorozsma 2. számú) 
iskolában 1978-ban kezdte nevelő-oktató munkáját. Jól képzett pedagógusként szaktár-
gyi óráin megkövetelte a pontosságot, az igényes munkát, kiemelt figyelmet fordított a 
tanulók logikus gondolkodásának fejlesztésére. Az a nevelőtípus volt, aki tanítványainak 
mindvégig a maximális tudásanyagot szerette volna átadni. A szaktanítással egy időben 
részt vett az új tanterv bevezetésében, az iskolai és a városi szakmai munkaközösség 
tantervfejlesztő munkájában. Szaktanárként és osztályfőnökként különös gondot fordí-
tott tanítványaira, akik közvetlen természete, együttérző képessége folytán mindig biza-
lommal fordulhattak hozzá segítségért. Gyermekszerető osztályfőnökként diákjaiból 
rendkívül összetartó közösséget kovácsolt, pályafutásukat elballagásuk után is figyelem-
mel követte. A személyes gondoskodásért a szülők mai napig hálával gondolnak vissza 
rá. A nevelőtestület aktív tagjaként pályája kezdetétől támogatta az iskola ifjúsági szer-
vezetét, a társadalmi munkákat, vezette a takarékossági mozgalmat. A tanulóifjúság 
közösségi életének kiemelkedő szervező munkáját elismerve 1983-ban dicsérő oklevél-
lel tüntették ki. 

1988-tól, 19 éven át, igazgatóhelyettesként személyes példamutatásával, jó szervező 
munkájával az iskolai élet mozgató ereje volt. Vezetői munkáját mindvégig a nagyfokú 
igényesség és precizitás jellemezte. A folyamatosan változó oktatási rendszerre figyelem-
mel oroszlánrészt vállalt az iskola pedagógiai programjának és minőségfejlesztési prog-
ramjának megalkotásában, a jótékonycélú iskolai alapítványi estek szervezésében. Nevé-
hez fűződik a már iskolai hagyománnyá vált egészségvédelmi napok megszervezése. Ne-
velőtársainak is példát mutatva folyamatosan képezte magát: 1996-ban egészségfejlesztő 
és mentálhigiénikus szakdiplomát, 2001-ben a közoktatási vezető szakon kitüntetéses 
diplomát szerzett. Igazi vezetőként irodája mindig nyitva állt a kollégák előtt: figyelmessé-
géből, türelméből, különleges beleérző egyéniségéből fakadóan nevelőtársai rendszeresen, 
bizalommal fordultak hozzá tanácsért vagy csak egy jó szóért - mind nevelési mind ma-
gánéleti gondjaikkal. Betegsége alatt sem tudott elszakadni szeretett iskolájától: ha tehette, 
tovább segítette a tanügyigazgatási, szervezési munkát, figyelemmel kísérte tanítványai 
előmenetelét. Az utolsó pillanatokig, még betegágyán is jó tanácsokkal, megszívlelendő 
gondolatokkal látta el vezetőtársát és kollégáit. 

Hatalmas munkabírásának, közösségi tevékenységének köszönhetően Kiskun-
dorozsma lakossága előtt is általános megbecsültségnek örvendett. Iskolai vezető munká-
ja, valamint családján belüli odaadó anyai gondoskodása mellett évtizedeken keresztül 
dolgozott a településrész lakóközösségéért: aktív tagja volt a részönkormányzatnak, a helyi 
újság szerkesztőségének, önzetlenül vett részt a dorozsmai rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. 

Életútja, emberi tartása a jövőben példaként kell, hogy álljon előttünk. 
 
 

Lázár Zoltán 
iskolaigazgató 

Alapítványi 
közlemény 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány ez 
évben ünnepli 15 éves évfordulóját. 

A február 17-én megtartott születésnapi 
bál színvonalas megrendezéséhez az Alapít-
vány Kurátorainak szívből gratulálunk, 
egyúttal megköszönjük az Alapítvány mű-
ködésében nyújtott aktív munkálkodásukat. 

Megköszönjük a bál sikerességéhez hoz-
zájáruló bálozók részvételét, és a tombolajá-
tékhoz hozzájárulók ajándéktárgyait. 

A bál tombolatárgyait az alábbi magán-
személyek és vállalkozások adományozták: 

 
Bányai Cukrászda: Bányai Attila és 

Bányainé Mészáros Margit, Bálint István 
alapítványi kurátor, Bugyi Tamásné vállal-
kozó (Méry diszkont), Csányi Józsefné vál-
lalkozó, Ézsiásné Jutka, Dr Farkas Attila és 
Elekes Mónika, Fábián József önkormányzati 
képviselő, Dr. Géczi József Alajos ország-
gyűlési képviselő, Generali Group, 
H-Szeged Center Kft (Csipak család), Kádár 
Mihály magánszemély, Kádár Mihályné 
iskolaigazgató, Kiskundorozsmai Takarék-
szövetkezet, Kiskundorozsmáért Alapít-
vány, Lázár Zoltán iskolaigazgató, 
Nagymihály István József magánszemély, 
Németh Kálmánné vállalkozó (Kínai Bolt), 
Pesti Ferenc magánszemély, Pesti Ferencné 
magánszemély, Ifj. Pesti Ferenc vállalkozó, 
Petrov András és fiai, Stop Cukrászda, Dr. 
Solymos László alpolgármester, SZAVIJA 
Bt., Szélmalom Kábeltévé Zrt., Takács János 
magánszemély, Tábithné Németh Orsolya, 
TORNÁDÓ Kft, Tóth József önkormányzati 
képviselő, Tóth Mária, Jáhni László magán-
személyek, UNGI Bt. 

 
Az alapító nevében a Kiskundorozsmai 

Takarékszövetkezet ügyvezetése kéri, hogy 
a tisztelt nagyközönség és az adományozók 
a jövőben is hasonlóan gondnokolják az 
Alapítványt. 

MÁRAI SÁNDOR: 

Húsvét 
Gyerekkoromban a húsvéti ünnepet 

megelőző napok tragikusan hatottak 
reám. Egyszerre megváltozott a levegő-
színe és íze: sápadtsággal, nemes és gyá-
szos virágszaggal, gyertyafénnyel telt 
meg a levegő. A dominikánusok terén 
körmenetek vonultak el, zászlókkal, 
melyre a Gyermeket és a Bárányt hímez-
ték, s a tót asszonyok fájdalmas hangon 
énekeltek, mintha valamilyen jóvátehetet-
len gyász szakadt volna a világra. E na-
pokban féltem és nem mertem az utcára 
menni. A misztériumok nemcsak a szer-
tartásokban élnek. „Keresztények, sírja-
tok” – énekelték a templomban, s ilyen-
kor mindig sírnom kellett. Mintha szemé-
lyes közöm lenne a húsvéthoz, mintha a 
harangzúgásból, az énekből hozzám is 
szólana valami végzetes és magánügysze-
rű. Az emberben van valamilyen isteni 
anyag, ami nem pusztulhat el, s van ben-
ne emberi anyag, mely irtózatosan tud 
szenvedni. Ezt éreztem. Ezért féltem. 
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Ünnepeltek? 
Otthon a tévében néztem a budapesti ünnepséget. Mindig monumentális és színvo-

nalas szokott lenni, hiába a tévé is közvetíti, az idén is jó ötleteket láthattunk, gondolom, 
kaptak hozzá elég pénzt is. A gondom az volt, hogy a tömeg nem emlékezni, nem kultu-
rális műsort nézni, hanem tüntetni ment oda. A kiabálások, fütyülések élvezhetetlenné 
tették az előadást. 

Igen, tiltakozni lehet és kell az igazságtalanságok miatt, nem kell tisztelni a vezető-
ket, ha átvernek, szólásszabadság van, fel lehet vonulni, hogy vegyék észre, hogy baj 
van! 

De ha a tüntetők a 48-as forradalom eszméit támogatják, áhítattal kellett volna végig-
nézni a múlt felelevenítését! A művészeket kellett volna megtisztelni a figyelemmel! 

Kinek ártott az a 10-12 éves gyerek, hogy nem hagyták neki rendesen végigmondani 
a Nemzeti dalt?! 

 
ZSÓFIA 

Hallom, olvasom 
Az iparosok közül nagyon sokan adják 

vissza engedélyüket, a felemelt súlyos, mél-
tánytalan adók terhei miatt. Úgymond elle-
hetetlenülnek. Aki mégis bátran mer vállal-
kozni, az egzisztenciáját – ha van – teszi 
teljesen kockára a bizonytalan helyzetben. 

A munkahelyek megszűnése ugrásszerű-
en nő, újak nem létesülnek, többnyire olyan 
állásajánlatok vannak, ahol valakiknek vala-
mit el kell adni. 

A nagy szupermarketek tele vannak 
külföldi áruval, a magyart nehéz eladni. 
Nincs összefogás, hogy azt vegyük meg, s 
egyébként talán meg olcsóbb a bizonytalan 
eredetű, ismeretlen külföldi élelmiszer… 
(Vajon olcsóbb?) 

Ami örömteli hír, hogy a Kossuth tér 
majdnem „kordonnélküli”. 

Azon töprengek, vajon Kossuth Lajos 
eszméje, hogy „a magyar ipar támogatása, 
fellendítése az egyik nagyon fontos feltétele 
a nemzeti függetlenségnek” mikor válik 
korlátlanul szabaddá az elmékben és mon-
dandója követendő példává? 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Valamit valamiért? 
Utamon megszólított egy ismerősöm. – 

Olvastam, amit írtál, de miért nem írod meg 
azt, hogy… meg azt…? Türelmesen végighall-
gattam hosszúra nyúlt panaszáradatát, mely-
ből dühtől fűtött elégedetlensége vált nyilván-
valóvá az országunkban dúló jelenlegi állapo-
tok miatt. Udvariasan azt válaszoltan neki: – 
Írd meg! A véleményed, igazságod te tudod 
leghitelesebben a saját szavaiddal, szemszö-
gödből megfogalmazni, képviselni. 

S jött a mentegetőzés: – De hát tudod, 
munkahelyem van, a gyerek az egyetemre jár, 
a férjem köztisztviselő… s folytatta vélhetőleg 
valamiféle félelemből fakadó mentségeit, 
melyekből eredendően okokat keresett arra, 
hogy miért nem meri véleményét leírni. 

Elköszöntünk, s azon gondolkodtam, 
holnap is megyek a demonstrációra, ahol 
kapok / kapunk hideget-meleget, s talán azt 
is rám kiabálják, hogy „… vagy”, de nem 
zavar, s nem azért, merthogy nem vagyok 
majdhogynem túlzottam érzékeny lelkületű, 
hanem én úgy gondolom hittel, azért vagyok 
ott, mert nem akarom, hogy „teljesen” …- 
nek nézzenek. S hiszek az általam helyesnek 
vélt változások szükségességében, melyet a 
demokrácia jogán szándékomban áll ki is 
nyilvánítani vállalva önmagamat, elveimet. 

S ismerősöm talán nem is tudja, hogy 
milyen gyakran a „fióknak” írok, mert gon-
dolataim papírra vetései konzervírásként 
nyugszanak valamelyik szerkesztőség fiók-
jában, vagy az iratmegsemmisítőben lelik 
halálukat. 

Összegzem magamban; az nem is annyi-
ra bánt, hogy eszmefuttatásaimat esetleg 
hiába írtam le, adtam be több helyre, kérve 
szabad véleményem megjelentetését, ha 
politikáról van benne szó. Mert el kell fogad-
ni a cenzúrát jó néhány újságnál, de azt már 
igen méltánytalannak tartom, ha a szépiro-
dalmi írásaim – melyek korábban rendszere-
sen helyet kaptak a T. szegedi neves újság-
ban – mostanában sejtéseim szerint, „egyéb-
kénti” nézeteim miatt kerülnek a süllyesztő-
be. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

OLVASÓI LEVELEK 

Védelmembe veszem az Árpádsávos zászlónkat! 

Az alábbiakban részleteket közölnék 
Orbán Éva: Amit az Árpádsávos zászlóról 
illik tudnunk című, nemrég megjelent köny-
véből. 

Az Árpádsávok számáról és a hármas-
halomról jószándékú elképzelések keltek 
szárnyra. Ezek egyike szerint a vágásos me-
ző négy ezüst sávja négy folyónkat, a Duna-
Tisza Dráva-Száva folyókat jelképezné (de 
akkor hová tűnt Erdély folyója, a Maros ?), a 
hármas-halom pedig a Mátrát, a Fátrát és a 
Tátrát (hol vannak az erdélyi havasok?) 

A másik elképzelés, ill. magyarázat sze-
rint a nyolc sáv a nyolc honfoglaló törzset 
jelképezi, ahol a Kürt-Gyarmat két törzs 
volt, ámde kevés fővel, ezért egy csapattá 
vonták őket össze. Ez az elképzelés némi-
képpen reális, hisz a Képes Krónikával kap-
csolatos tanulmányokban is felvetődik a 
hetek mellet hiányzó nyolcadik kérdése. 

Radics Géza magyarság-kutató ezt így 
indokolja: „A legősibb zászlónk a XI. szá-
zadból való. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy e zászló Álmos nagyfejedelem által 
szervezett és létrehozott nemzetszövetség-
nek a központi zászlaja volt, amelyet a Vér-
szövetséggel szentesítettek. A piros az ural-
kodó, míg a fehér a főúri réteget képviselte, 
mert a hatalom e szövetség értelmében meg-
osztott volt (…). A négy piros és négy fehér 
sáv pedig arról tanúskodik, hogy e szövetsé-
get nem hét, hanem nyolc nemzet (törzs) 
kötötte. Erre lehet következtetni a fejedel-
mek számából is: Álmos, Árpád, Előd, Tas, 
Huba, Töhötöm, Ond, Kond. Összesen 
nyolc. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy a szö-
vetség szervezőjének, és választott nagyfeje-
delmének, Álmosnak ne lett volna saját 
nemzete, így katonasága. A legvalószínűbb, 
hogy a Kürtgyarmat nem egy nemzet (törzs) 
volt, hanem kettő; Kürt és Gyarmat, melye-
ket kis lélekszámuk miatt, hadászati célból 
egybe tettek, de a nemzetszövetségben, me-
lyet vérszerződés név alatt ismerünk, teljes 
jogú szövetkezők voltak. Persze, más megol-
dás is elképzelhető, mint például a kabarok, 
vagy már a Kárpát- medencében lévő avarok 
és székelyek, mint a nyolcadik szövetkező.” 

Ezek a történetek azt jelzik, hogy sokan 
keresik az őseinkhez, a gyökereinkhez való 
kötődés lehetőségeit, ami mindenképpen 
jogos. 

A következő néhány gondolatot én sze-
retném hozzáfűzni. A baj jelenleg Magyaror-
szágon az oktatás területén van, különösen, 

amiért a magyar nemzeti történelmet meg-
hamisítva tanítják az általános iskolától az 
egyetemig. Idegen szívű emberek írják tan-
könyveinket, amely tankönyvekből nem-
hogy hazaszeretetet, ősi gyökereinkből faka-
dó, tiszta nemzeti öntudatot tanulna a fiatal-
ság, hanem azt, hogy a magyarság bűnös 
nemzet (ami természetesen szemenszedett 
hazugság), és hogy „tanuljunk meg kicsik 
lenni”. Előbb vagy utóbb kifakadnak a rü-
gyek a magyar nemzeti öntudat fáján és 
megszüli a nemzetét védeni is képes fiait. 

Rendületlenül támadják nemzeti jelképe-
inket, be akarják tiltatni az árpádsávos zász-
lónkat, rendre összekötik a nyilaskeresztes 
mozgalommal. Magyarázat: a nyilas zászlón 
kilenc sáv van, pirossal kezdődik, és pirossal 
záródik, azonkívül tartalmazza még a nyilas 
keresztet, ami Szent László királyunk lovassá-
gának jele, amire sokszor mondták elődeink 
„a Szent László kereszt elpusztítja az ördö-
göt”. Nemrég bukkantam rá erre a cikkre egy 
magyar nemzeti szellemű lapban, és nagyon 
elgondolkodtatott. 1972-ben Nagy Talavera 
zsidó történész tollából megjelent „The Green 
Shirts and the Others” (A zöld ingesek és 
mások) című könyvében így írt Szálasi Fe-
rencről: „Szálasi rendkívül szeretetreméltó 
ember volt, nem volt sem kegyetlen, sem 
megvesztegethető, magánélete ellen nem 
merülhetett fel semmi kifogás. Nem volt ben-
ne beteges zsidógyűlölet, a zsidókat pénzük-
kel együtt hagyta volna kivándorolni. 1944-
ben ellenezte a zsidók elhurcolását és uralma 
alatt nem adott ki rendelkezést ellenük. Mé-
lyen törvénytisztelő volt, és a hatalmat csak a 
nemzet egyértelmű kívánságára és az államfő 
akaratából kívánta gyakorolni.” 

Tehát azt állapíthatjuk meg, az Árpádsávos 
zászló miatt senkinek semmi oka a rossz érzések-
re, akikben meg ilyen rossz érzések vannak, azok 
bizonyára nem az igazság szolgái, tehát nem is 
kell az ilyenek véleményét figyelembe venni! 

Az Árpádsávos zászló volt az Árpád-
házi királyaink, a Turul nemzetség zászlója. 
Tehát nekik köszönhetjük ezt a gyönyörű 
hazát, ne engedjük idegeneknek gyalázni 
nemzeti szimbólumainkat, ereklyéinket! 

Magasra tartsd a zászlót, magyar! 
Éljen a nyiladozó magyar szabadság-

vágy! A magyarok Istenének az áldása száll-
jon minden arra érdemes honfitársamra és 
azokra is, akik mindig ellenségesek vele! 

 
FODOR ANTAL 
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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 

Szobafestő-mázoló 

MOLNÁR ANTAL 
 

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

TÁJÉKOZTATJUK LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT, HOGY MEGNYITOTTUNK! 

Sertéshúsok; marhahúsok; birka; 
borjú; vadhúsok és húskészítmények 

nagy választékban kaphatók. 

Rendezvényekre előrendelést felveszünk! 
Nyitva tartás: kedd-péntek: 600-1800 
szombat: 530-1300; vasárnap: 530-1130 

hétfő: ZÁRVA 
Cím: Dorozsmai út 189. (Postával szemben) 

Tel.: 06-30-215-9808; 06-70-326-8115 

 

AUTÓBÉRLÉS 
EGYEDI 
ÁRAK! 

 

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

 
Érd.: Kiskundorozsma, Balabás u. 5. 

Tel.: 06-30-310-8655 
Honlap: www.lobotrade.hu 

Minden kedves vendégünknek 
boldog húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
Újváriné Marika és Brigitta 

Z S I T E X 
Munkaruházat-gyártás és 

-kereskedelem 
Kaphatók: férfi és női munkaruha, 

cégeknek feliratozva is. 
Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. sz. 

(Bejárat a Vadliba utca felől) 
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig 

Tel.: 06-20-346-8176; 06-70-568-8308 
Minden kedves vásárlómnak 

kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! 

Öltönyvásár akció! 
50-60 % árengedmény 

Öltönyök+ajándék mellény 6500 Ft-tól 
Zakók 4500 Ft-tól 
Nadrágok 4900 Ft-tól 
Női kabát 6500 Ft-tól 

Panoráma üzletház 
Kiskundorozsma 48-as u. 14. 

Művelődési Ház mellett 
Tel.: 62/461-733 

Nyitva: H-P: 8-18; Szo: 8-13 óráig 

KISKUNDOROZSMÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
 

6791 Szeged, Dorozsmai út 196. 
Alapítva: 1991-ben 

Minősítése: közhasznú szervezet. 
Adószáma: 19083807-1-06 

Köszönet, ha erre gondol! 

Olvasói észrevétel 
Többen jelezték azt a nemes gesztust, 

amit a Vásártéri húsbolt új tulajdonosa tett 
nőnap alkalmából. Minden női vásárlónak a 
nőnapon egy szál szegfűvel kedveskedett. 
Ilyet ritkán tapasztal a vásárló üzletben. 
Szép volt Sanyi! 

 
* 

 
Az önkormányzati választások óta hat 

hónap telt el, a 2007. évi költségvetés is meg-
született. Mikor lesz Dorozsmán részönkor-
mányzati választás? 

PAUDITS ZOLTÁN 

Az Igazat… 
 
Az Igazat tudni, 
látni és érezni 
egyedül, magában 
még nem elég, 
az Igazat ki is 
kell mondani, 
akkor is, ha ezért 
a bér a vég. 
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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 a leveseket, frissensülteket és 
pörkölteket az Önök igényei szerint 

készítjük el. A rendezvényeket 
bármilyen időpontban lebonyolítjuk, 
a desszert vagy az ünnepelt tortája 

a cég ajándéka. 
Húsvétra előrendelést felveszünk 

 

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

 
 
 

48-as u. 94. 
C. t.: Rózsa Sándor 

 

AKCIÓ HÚSVÉTRA: 
 
Füstölt parasztkolbász 849 Ft/kg Nyitva tartás: 
Füstölt kötözött sonka 899 Ft/kg K-P: 7-16, Szo: 7-13 
Házi füstölt sonka 1279 Ft/kg Kellemes húsvéti ünnepeket 
Füstölt hátsó csülök 929 Ft/kg kívánok! Rózsa Sándor 

Előrendelést továbbra is felveszek. Tel: 06-30-488-0254 

Szépüljön a nyuszival! 
Szeretteit ajándékozza meg 

KOZMETIKAI ajándékutalvánnyal! 

Minden kedves vendégemnek 
boldog húsvéti ünnepeket kívánok! 

 

Pál Éva 
kozmetikusmester 

Tel.: 451-075 

WOMA KFT. 
 
Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 
 
Konténeres törmelék, 
szemét, föld, vályog 
szállítása. 
Tel.: 06 20/337-9102 
 
 
Gurulókerekes 
szemeteskukák 
árusítása. 
Tel.: 06 20/375-1411. 
 
 
Kellemes húsvéti ünnepeket 

kíván a WOMA KFT! 

Még mindig tart 4-et fizet 
5-öt kap akciónk! 
06-20-470-6587 
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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 l Vénusz étolaj .......................279,- 
1 kg kristálycukor .......................219, 
3 kg Németh mosópor .................399,- 
250 g Tchibo Family kávé.............349,- 
Nescafé 3 in 1 (10 db-os) .............364,- 
0,5 Amstel üveges sör ........... 119,- + ü. 
0,5 Adambrau dobozos sör ...........109,- 
0,5 Prince dobozos sör ................109,- 
0,5 l Sally krémlikőrök ................899,- 

 
Nyári nyitva tartás: 

H-P: 7-19, 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 

 
Telefonok 400 Ft-tól 

 Aljzatok, moduláris csatlakozók, 
vezetékek nagyker áron kaphatók 

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

kiárusítása a készlet erejéig 
 

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

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

 

 
ANDI DIVAT 

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

 
Nyitva: H, Sz, P: 11-19, K, Cs: 8-16, Szo.: 8-12. 

Cím: Dorozsma, Szent János tér 3. 
Mobil: 06 30 904 0462 

Huszár Jánosné Inci 
fodrász 

 

AKCIÓ! 
Április hónapban is 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 

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! 

Új csövekkel üzemel a szolárium a 
Zöld Sziget 

Gyógynövény üzletben! 
Szolizzon MOST! 

Tel.: 460-627, 30/573-9235 
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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. 

Mindennemű asztalosmunkák 
Konyhabútorok — Belső lépcsők 

Ingyenes helyszíni felmérés 
Szeged, Balabás u. 51. 

 20 9493-408 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Csomagolóanyagok 
– Húsvéti képeslapok 
– Bizsuk, csokoládék. 

 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés, 

gravírozás. 
Busz- és parkolójegy értékesítés. 

Déli apró, Délmagyarország kapható. 
 

Minden kedves vásárlónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

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.fw.hu 

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

Bababazár 
 

Tavaszi nadrágok, 
együttesek érkeztek! 

Kombidresszek 680 Ft-tól 
kaphatók! 

Bizományos értékesítésre 
mindenféle, még jó állapotú 

gyermekholmit 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. 

Méry-vegyidiszkont 
áprilisi ajánlata 

 
Habfürdők, tusfürdők 185 Ft-tól 
Dosia 10 kg 2450 Ft 
Baba tusfürdő 400 ml 399 Ft 
Vanish folttisztító 1 l 599 Ft 
Finom kozmetika, körömlakkok 130 Ft-tól 

Hajfestékek: Palette, Kallos, Londa, 
Mysticcolour 

Avon termékek rendelhetők 
Filmelőhívás, elemek, parfümök 

Locsolókölnik Húsvétra nagy választékban 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! 

Marika 
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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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U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

ÁRUKÉSZLET BŐVÍTÉS! 
 

— Háztartási üvegáru 
— Ajándéktárgyak 
— Konyhai felszerelés 
— Porszívóhoz papír porzsák 
— Villanszerelési anyag 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási kisgépek árusítása 

 

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

* 

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 
 

Új tavaszi áruk érkeztek! 
Minőségi török felsők folyamatosan. 

AVON tanácsadás. 
Tel.: 06 30/254-1440 

 

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

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

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
AKCIÓ! B-30-as falazóblokk 92 Ft/db, válaszfaltégla 30x23,5 x 10 140 Ft/db 

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 20 949-3779 

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. 

Háztartási gépszerelő 
GYURIS GÁBOR 

elektroműszerész 
 

Mosógépek: 
Hagyományos gépek javítása. 

Bojlerek javítása, vízkőtelenítése. 
Centrifuga, hőtárolós kályhák, 

mosogatók és porszívók, vasalók 
stb. javítása. 

 

Szeged, Erdőstarcsa u. 24. 
Telefon: 461-437, 06-30-310-9040 


