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HAVI GONDOLAT 
A legtöbb félreértés a világban az értelmezetlen szavakból ered. 

(Kossuth Lajos) 

ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEINK 

A becsület 
Előző írásomra reflektálva kaptam isme-

rősömtől a kérdést, milyen szándék vezérel, 
mi szükségünk van ezeknek a fogalmaknak 
a közlésére, magyarázatára? Szerinte ezek 
evidenciák, mindenki által ismertek. Részint 
igaza van, az emberek fogalomismeretében 
jórészt „benne vannak” ezek, mégis, akik 
nagyon is jól tudják, miről van szó, azok 
körében sem általános ezeknek az elveknek 
a betartása, aszerinti életvitel. Lepukkant 
erkölcsű világunkban a magasztos emberi 
tulajdonságok külön értékként kezelendők, 
külön figyelemfelhívást érdemelnek, vá-
gyunkat fejezik ki arra, milyen jó is lenne, ha 
mindenkiben megtalálnánk a becsülendőt. 
Mi hát a becsület? Mint szót, grammatikai-
lag nem biztos, hogy érdemes boncolgatni, 
talán felesleges is, valami, amit becsben tar-
tunk, valami, ami drága számunkra, ami 
nem megfogható, nem fizethetünk vele, 
mégis minden anyagi javainknál többet ér. A 
becsület, a mi adott szavunk betartása, 
ugyanannak másoktól való elvárása. A be-
csület a tiszta, egyenes szándék és viselkedés 
szerinti élet. Másokban a jó tulajdonságaik, 
példás magatartásuk, gerincességük megbe-
csülése. Cicero mondta: Tanta vis probitatis 
est, út em in hoste etiam diligimis. (Akkora 
ereje van a becsületességnek, hogy még az 
ellenségben is szeretjük.) 

 
Az ideálisnak mondott embert elsősor-

ban a külcsín és belbecs alapján ítélik meg. A 
szép és a jó párhuzamossága, melyből a 
szépség nem feltétlenül szükséges kellék, de 
a becsület nem maradhat(na) el. Akinél ez 
nem számít, maga sem állja ki a becsület 
próbáját. Vannak országok, ahol a becsületes 
életmódúnak ítélt embert kitüntetik, becsü-
letrenddel jutalmazzák. Mégsem biztos, 
hogy például a bátorságáért, hősiességéért 
stb. élenjárónak tartott ember becsületes is 
egyben, mégis a becsületrend lovagjai sorá-
ba léphet. Persze a kép ennél árnyaltabb, a 
Becsületrendet odaítélő bizottság elég jól 
körbejárja az illető mindennemű tulajdonsá-
gait, nehogy érdemtelennek adják, bár volt 
már arra is példa. Nem vagyunk tévedhetet-
lenek, velünk is megesett már, hogy a fedd-
hetetlen becsületűnek tartott ismerősünkben 
csalódtunk. Betartjuk-e adott szavunkat 
minden körülmények között? Megingathat-e 
ebben bármilyen kényszer, rábeszélés, intri-
ka? Fel tudunk-e áldozni valami nagyon 
fontosat azért, hogy becsületünkön ne eshes-
sen csorba? Tudjuk-e hízelgésre, csábításra, 
ígéretre, vagy parancsra azt tenni, ami nem 
férhet össze a mi becsületkódexünkkel? 
Konfucius azzal érvelt: Érjétek el, hogy a 
becsületesség jobban kifizetődjék, mint a 
lopás, és akkor nem lesz lopás. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Szeresd az Anyád! 
I. Nincs a világon nagyobb szeretet 
Az anyai érzés ami körül vehet 
Örökké teérted dobban a szíve 
Hogy életed jobb cél felé vigye 
Nincs benne soha gyűlölet harag 
Tehozzád örökké hűséges marad 
Gonosz kísértés áradhat feléd 
Két karja gyöngéd ölelése véd 
Mindenki lehet hozzád mostoha 
De jó Anyádban nem csalódhatsz soha 
Szeretni ő téged soha el nem fárad 
Gyermek! Ó kérlek, szeresd az Anyádat! 

II. Megéred még a szomorú időt 
Amikor örökre elveszíted őt 
Temetőbe már késő a bánat 
Ezért amíg ő él, szeresd az Anyádat! 
Gondoskodó szíve aggódóan tele 
Várja, mikor jössz el, simogasson keze 
De sokan tartanák ölelésre karjuk 
Ezt ők nem tehetik, nincsen Édesanyjuk 
Aki mindent eltűr, ki sokat megbocsát 
Az a Mindenható és az Édesanyád 
Ne sajnálj rá időt, aki érted fáradt 
Gyermek! Ó kérlek szeresd az Anyádat! 

Édesanyánk 
Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba 

kerülünk, és ez a láthatatlan kötelék egész életünkben megmarad. Ő az akihez örömünkkel, 
bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára 
mindig mi vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is, ő mindig kisfiamnak szólít. 

Hogy milyen érzés anyának lenni azt akkor érti meg az 
anya, amikor első gyermekét magához öleli. A gyermeke 
néz rá gyönyörű tágra nyílt szemével, cuppog meggypiros 
ajkával, és anyukája simogatja fürtjeit. Nem tud betelni 
gyermeke látványával. El is dönti, hogy ilyen szép orrocská-
ja, fülecskéje, szeme a világon senki gyermekének nincsen, 
és ezek mind egy gyönyörű kis fejen helyezkednek el. Az 
égen ha csak egy csillag gyúlna, fényét a gyermekéhez ve-
zetné. Nincsen a gyermeknek olyan erős vára, mint amikor 
az anyja őt karjaiba zárja. Az első örömhullámot hamar 
felváltja az aggódás. Jöttek az első ovis napok, mennyit 
sírtak anya és gyermeke mire megszokták, hogy minden-
nap ovi, iskola, diploma. Bizony-bizony szépen lassan a 
gyermek felnőtt lesz az anya viszont mindig ANYA marad. 
Így nagybetűvel. Hisz nincsen önzőbb angyal az édesanyá-
nál, éberebb csillag szeme sugaránál. Reggel imám azzal 
kezdem, amivel este végzem, az én édes jó anyámat tartsd 
meg, Uram nékem. Nincs annyi áldás, amennyi sok lenne, 
amennyit az anya megérdemelne. Ha csak egy madár 
szólna, megtanulnék a hangján. 

„Ami csak szép, jó volna, édesanyámnak adnám”. 
A Dorozsmai Napló Szerkesztősége tiszta szívből köszönt minden édesanyát! 

Tőlem-Neked 
A szél ha elvinné fohászom egy részét 
Gyógyítaná lelkem remegését 
Egy fémbe véstem tőlem-neked 
Én felnőtt vagyok, te, H. M. gyerek 
 
Talán lenne erőm mindent felidézni 
De számomra iszonyú emlékezni 
 
Minden fohászom zokogásba torkollik 
Árnyba borul veled 
Hisz öröm voltam neked, s te nekem 

Te vagy az ki mint kitépett szárnyú angyal 
A földhöz ragadva keresed a nagy Őt 
Bízni már nem tudsz, hinni meg félsz 
Hisz lelked koldul a szerelemért 
 
Majd ki-ki megkapván másoktól szerepét 
Szakításunk vétkezésmentes remegés 
Úgy mentem el tőled, hogy búcsút sem veszek 
De tudd, mindig a barátod leszek 
 

É. N. 
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– A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
 
– Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
 
– A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Körforgalom épül Dorozsmán 
Szeged veszélyesnek mondott csomó-

pontja a Dorozsmai út – Széksósi út – 
Negyvennyolcas utca ipszilon keresztező-
dés. Itt még azoknak az autósoknak is óva-
tosan kell vezetniük, akik kis ívben kanya-
rodnak. A csomópontba beérkező autósok 
sokszor nem tudják eldönteni, kinek van 
elsőbbsége, merjenek-e elindulni. 

A forgalom a többszörösére nőtt, amióta 
átalakult a nagybani piac, és a sziksóstói für-
dő is egyre felkapottabb lett. Ráadásul a leg-
több szegedi a Negyvennyolcas utcát választ-
ja, hogy kijusson a Kiskunmajsa felé vezető 
útra. Erre a legegyszerűbb ugyanis eljutni 
Szegedről a Balatonra. A közlekedési szakem-
berek már az ezredfordulón a leginkább bal-
esetveszélyes csomópontok közé sorolták az 
említett kereszteződést. Hat évvel ezelőtt már 
elkészült a terv egy körforgalom megépítésé-
re, de ez forráshiány miatt a mai napig nem 
valósult meg. Ebben az évben viszont állami 
beruházásban elkészülhet a három ágú kör-
forgalom. A tervek már megvannak a Nemze-

ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél, amely az 
állami utak beruházásáért felelős. 

A kivitelezésért a Swietelsky Építő Kft. a 
felelős. A beruházás nettó negyvenhétmillió 
forintba kerül. A munkálatok előreláthatólag 
május közepe táján kezdődnek el, a körfor-
galom megépítésével ez év október 31-éig 
végeznie kell a kivitelezőnek. 

Az építkezés miatt teljes útzár nem lesz, 
Sziksós és Kiskunmajsa felé nem kell kerülő 
utat igénybe venni a munkálatok idején. A 
körforgalmat úgy építik meg, hogy a na-
gyobb teherautók is kényelmesen meg tudja-
nak fordulni. A növényesített belső sziget 
hat és fél méter sugarú lesz, míg az aszfalto-
zott rész szélessége hét méter. A körforga-
lomban mindhárom ágon zebra vezet majd 
keresztül. A városból érkező kerékpárutat a 
Negyvennyolcas utcai ágon vezetik át, és 
ezután csatlakoztatják a Széksósi útba. 

 
(A Délmagyarország 2007. április 3-i 

cikke alapján) 

Ismét a 
vizitdíjról 

A dorozsmai háziorvosi rendelőben 
jártam. A rendelő ajtaja a váró felől ki van 
tapétázva a vizitdíj alkalmazását elrendelő 
kormány- és miniszteri rendelettel. Ezek 
figyelmes tanulmányozása után átfogó 
képet kaphat a beteg ember az orvosi ellá-
tások hozzáférhetőségéről, beutalások 
rendjéről, vizitdíjról és azon betegségekről, 
amelyekben szenvedők mentesülnek a 
fizetés alól. Hogy mely esetek tartoznak a 
sürgősségi ellátás körébe, szintén olvasha-
tó a hirdetményeken. 

 
Az április elsejétől bevezetett vizitdíjról 

kérdeztem dr. Bindics István háziorvost. 
– Doktor úr, hogyan működik a vizitdíj in-

tézménye, és hogyan hatott a napi betegszám 
alakulására? 

– A betegek száma érezhetően nem vál-
tozott. A vizsgálat és gyógyszerfelírás előtt 
az előírt esetekben beszedjük a betegtől a 
vizitdíjat. A médiából bizonyosan ismert a 
beteg előtt, mikor kell, és mikor nem kell 
befizetnie a 300 forintot. Fontos tudni, hogy 
a háziorvosnál beszedett vizitdíj adózás után 
megmaradó részét az orvos vállalkozása 
költségének fedezetére használhatja fel. 

– A média naponta számol be a vizitdíj beve-
zetése óta kialakult negatív esetekről: beutalási 
rend változása, volumenkorlát, várólisták kiala-
kulása, sürgős esetek felülbírálata. A háziorvos-
nál a betegek szakorvosi, ill. kórházi ellátásra való 
irányítása hogyan történik? 

– Mivel általánossá vált az ellátandó 
betegek számának egy-egy szakrendelőben 
való növekedése, várólisták alakultak ki. 
Mi, háziorvosok beutalót adunk a vizsgála-
tok elvégzésére azokba a szakorvosi rende-
lőkre és kórházi osztályokra, amely nélkül 
nem fogadják a beteget. Időpontot a beteg-
nek kell kérnie. A sürgős esetet a beutalón 
jelezzük, indokolt esetben mentőt hívunk. 
A lényeg, hogy a sürgős eset mindenkép-
pen előnyt élvez a kevésbé sürgősökhöz 
képest. A háziorvos feladata annak ellenőr-
zése, hogy a beteg rendelkezik-e társada-
lombiztosítással, érvényes-e a TAJ-kártyája. 
Ezt az OEP által rendelkezésünkre bocsátott 
adatbázis alapján tudjuk megállapítani. 
2007. decemberig kapnak ellátást azok a 
betegek, akiknek nincs érvényes TAJ-
számuk. Továbbá nekünk kell tájékoztatni a 
betegeket a társadalombiztosítási járulék 
befizetési rendjéről. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 
vizitdíj jelenlegi formájában nem segíti a 
háziorvosi feladatot egyik legfontosabb mo-
mentumát, a betegségek megelőzését. 

 
TÍMÁR L. 

Közérdekű Fogadóórák 
– Fábián József fogadóórái 
Május 16. szerda 
16.00, Önkormányzati Kirendeltségen 
17.30, Jerney Iskolában. 
Tel.: 06-30-535-0056 
– Tóth József fogadóórái: 
Május 7. 17 óra, művelődési ház 
Május 21. 17 óra, Családsegítő Ház 

Pályázati felhívás 
A Kultúr PRESS hír- és programügynök-

ség pályázatot ír ki „Irány a pálya 2007” cím-
mel. A tehetségkutató versenyre olyan 15–25 
éves szegedi és szeged környéki fiatalok 
jelentkezését várja, akik 3-4 perces produkci-
ójuk által szeretnék megmutatni magukat a 
nagyvilágnak.  

A versenyre a következő kategóriákban 
lehet jelentkezni: ének, tánc, előadóművész – 
színész, bűvész, kabaré valamint minden 
olyan produkcióval, amely különleges, meg-
lepő és érdekes lehet a nagyközönség szá-
mára. Nevezni csoportos produkcióval is 
lehet (maximum: 5 fő).  

Jelentkezési határidő: 2007. május 31. 
Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, a 

jelentkező és produkció rövid bemutatásá-
val, a következő címen:  

kulturpress@index.hu. 
 
A jelentkezők az előválogatást követően 

egy elődöntőn, majd a továbbjutott tehetsé-
gek részt vesznek a döntőn. Az elődöntő és a 
döntő egy nyilvános gála keretein belül ke-
rül megrendezésre. Minden elődöntőbe ju-
tott versenyzővel a szervezők szerződést 
kötnek, amely biztosítja a gálák pontos kivi-
telezését, valamint a menedzsment munka-
végzését. 18 éven aluli jelentkező esetén a 
szerződés megkötéséhez a szülő/gondviselő 
beleegyezése szükséges. 

További infó: kulturpress@index.hu. 

Kötelező eboltás 
– 2007. május 3. csütörtök 10-11.30, 

Kis Piac mellett (STOP Cukrászda mö-
gött). 

– 2007. május 9. szerda 17-19.30, Fara-
gó tér. 

– 2007. május 16. szerda 16-18, Új tér. 
– 2007. május 24. csütörtök 15-16 

Sziksós fürdői buszforduló, 17-18.30, 
Kulipintyó Csárda. 

– 2007. május 25. péntek 17-19 Kis 
Piac mellett (STOP Cukrászda mögött). 

 
Az oltás mellett a féregtelenítő tablet-

ta is kötelező. Az oltási és féregtelenítési 
díj az összevezetéses eboltásra Szeged 
város területén csak lapzárta után lesz 
meghatározva. 

DR. FARKAS ATTILA 

A 60 éves Tandi Lajos köszöntése 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és az 

Új Dorozsmai Napló szerkesztősége 2007. 
április 13-án 17 órakor a Dorozsmai Kávéhá-
zi Esték keretében köszöntötte Tandi Lajos 
újságírót, művészeti írót születésnapja alkal-
mából. Az est műsorvezetője a Kiskun-
dorozsmán élő dr. Molnár János író, költő 
volt. Máté Mária köszöntője után Farkas 
Dezsőné és Lukovics Gabriella dallal köszön-
tötte az ünnepeltet. Molnár úr felmérve a 
hallgatóság érdeklődési igényét, azt kérte 

Tandi Lajostól, hogy meséljen jó és vidám 
katonasági történeteket. A hallgatóság 90%-a 
nő volt. Ők jót kacagtak a beszélgetés alatt, 
hisz ők nem voltak a seregben, csak látoga-
tóban. A beszélgetés végén a Művelődési 
Ház ajándékát Máté Mária és Militár Miklós 
(Révész Ferenc Andrásné nem tudott jelen 
lenni más irányú elfoglaltsága miatt) adta át 
Tandi Lajosnak, kívánva békés, egészséges 
nyugdíjas életet. 

MILITÁR MIKLÓS 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
 
Énekelhetjük együtt: az ismert slágeríró-

val: „a becsület ennél mégis többet ér”. 
Sok keleti nomád népnél, ha valaki becs-

telenséget tesz, az a közösség előtt lenulláz-
za magát, „elveszíti az arcát”. Manapság 
nálunk is egyre kevesebbet ér ez a tulajdon-
ság. Nem volt ez mindig így. Még ismertek 
előttünk ezek a jelszavak: „a becsületen esett 
foltot csak vérrel lehet lemosni”, vagy szólá-
sainkban köszön vissza: „becsületére legyen 
mondva”, „eladta, eljátszotta a becsületét”, 
„becsületébe gázol”. Extrém megoldások 
születtek a „sértett becsület” helyreállítására, 
mint a párbaj, amelyre külön kódexet is 
megalkottak, mit lehet becsületsértésnek 
tulajdonítani, hogyan és miként lehet ezért 
elégtételt venni. Az emberi becsületet sértő 
cselekményeket ma már a polgári jog mellett 
a büntetőjog – becsületsértés  – és a szabály-
sértési jog is szabályozza. 

A legkevesebb, hogy a becsületét vesz-
tett ember „nem mer mások szemébe nézni”. 
Egykor kiközösítés, egyházi átok is sújtotta a 
becsület szabályait megsértőket. Ma vajon 
tudjuk-e szankcionálni az árulót, a becste-
lent, a csalót, hamisat, hazugot az erkölcs 
eszközeivel? Már történelmünk része, de 
sokakban még gyötrő emlékezete van a kon-
cepciós pereknek, ahol addig tisztességes, 
erkölcsös, igaz embereket fosztottak meg 
becsületüktől (Rajk-per, Nagy Imre-per stb.). 
Szerencsére más korok más emberei helyre-
állították ezeknek az áldozatoknak a becsü-
letét, de már az életüket nem adhatták visz-
sza. Mindezért: csínján az ítéletekkel, az 
azonnali kiátkozással, a befeketítéssel, mert 
mint az egyház is vallja: minden kereszt 
mögött ott bújik meg a gonosz is, aki árnyé-
kot vethet a keresztre! Ne ítélj, hogy ne ítél-
tessél!   

A becsületet sokan, sokféleképpen értel-
mezik. Egykor az SS katonák derékszíjcsatját 
díszítette a jelszavuk: „Becsületem a hűség”. 
Kétes becsületfogalom. Akinek a becsület 
csak a valami, vagy valaki iránti hűség be-
tartásáig terjed, annak becsülete soványka. S 
kikből is állt ez a szervezet, miket is követett 
el? Kikből is áll, milyen programot hirdet 
egy másik, aki magát a „Vér és becsület” 
névvel nevezi? Ki iránt is ontja vérét, kit is 
illet becsületével, és nem mellékesen ki el-
len? Vajon a közfelfogás milyen „becsület-
nek” tartja ezt? Nyitott kérdések ezek. De 
nem is az a lényeg, kérdést csinálunk-e 
mindebből, inkább, hogy vissza tudjuk erő-
síteni a köztudatban, a közjó érdekében, 
hogy mindenki becsületes módon tudjon és 
akarjon viselkedni. Ezt pedig ne csak a maga 
vélt becsületfelfogásában élje meg, hanem 
mások lássák meg benne.  

Egyszer valaki azt akarta tudni, mi a 
becsület? Egy bölcstől kapott rá választ: ezt 
csak önmagától kérdezheti meg az ember. 
Aki szembe tud nézni önmagával. 

 
TÓTH GYÖRGY 

A becsület A Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 

májusi programjából 
+ Kiállítás - megnyitó 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház szere-

tettel meghívja Önt és kedves családját 2007. 
május 4-én, pénteken 17 órára Barta András 
és neje Bartáné Papp Andrea Harmónia című 
kiállítására. A kiállítást megnyitja ifj. Szi-
lágyi Árpád. 

 
+ Szomszédoló Üllésen 
Az idén Üllésen mutatkoznak be a do-

rozsmai művészeti csoportok 2007. május 11. 
péntek 18 órakor a művelődési házban. Fel-
lépnek: a Székivirág népdalkör, Zene az éle-
tünk musical klub, Jerney János Általános 
Iskola tanulói, Jakus Gábor. Különbusz indul 
a művelődési háztól május 11-én, pénteken 
16. 45 órakor. Várható visszaérkezés 21 óra. 

 
+ Szomszédoló Dorozsmán 
2007. május 18-án, pénteken 18 órakor az 

üllési csoportok mutatkoznak be a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt az üllésiek bemu-
tatkozására!  

 
+ II. Országos Molinológiai Találkozó 

és Családi Vasárnap a Dorozsmai Szélma-
lomnál: 2007. május 26 - 27. 

„Műemlékek-értékek” - Molinológiai 
találkozó  

Május 26.  
10 óra Megnyitó - helye Petőfi Sándor 

Művelődési Ház 
10-től 13 óráig szakmai előadások 
- Dr. Juhász Antal néprajz-kutatató 
- Dr. Ozsváth Gábor Dániel etnográfus 
- Dr. Balázs György Néprajzi Múzeum 

főigazgató h. 
- Sisa Béla építész N. K. Ö. M. 
- Alein Guillon (Franciaország) malom-

tulajdonos 
- Raj Rozália (Szabadka) néprajz-kutató 
- Vass József a dorozsmai malom szél-

molnára 
 
+ Családi Vasárnap 
Május 27. 14-17óráig: 
Játszóház, ügyességi játékok, erőpróba a 

„Dorozsma legerősebb embere” címért. 
17 órától: Székivirág Népdalkör műsora 
17. 30 órától: Péter és Pán duó koncert 
A szélmalom 10 órától 19 óráig ingyene-

sen látogatható. 
Az ügyességi játékokra a helyszínen 

lehet nevezni! 
 
+ IX. Dorozsmai Napok 2007. június 21-24. 
Az idén is megrendezésre kerül a Do-

rozsmai Napok rendezvénysorozata. 
Az idei Dorozsmai Napok sztárvendége 

a DOLLY-ROLL együttes lesz, koncertjük 
2007. június 23. szombaton este 9 órakor lesz 
a Dísz téren. 

Mint minden évben, most is pénz szűké-
ben vagyunk, ezért kérem a vállalkozókat, 
magánszemélyeket, segítsék rendezvényein-
ket. Reklámszerződésekkel, szponzori támo-
gatásokkal az idén is sikeres és magas szín-
vonalú programokkal tudjuk a dorozsmaia-
kat szórakoztatni.  

Tisztelettel várom jelentkezésüket! 
RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 

művelődési ház igazgatója 

Szélmalmunk 
háza tájáról… 

Ez év márciusától a dorozsmai szélmalom 
a művelődési ház kezelésébe került. Vass 
József szélmolnár így a művelődési ház alkal-
mazásában a malom gondnoki feladatait látja 
el. A malom fenntartására SZMJV Önkor-
mányzata biztosít fedezetet, de bevételek is 
szükségesek a további munkákhoz. Így a 
malom látogatása is belépődíjas lett, kivéve a 
Családi vasárnapokat: május 27., június 24., 
augusztus 5., szeptember 16. és október 14. 

Belépődíjak:  
Diák és nyugdíjas csoportoknak 100 Ft/fő. 
Egyénileg: 150 Ft 
A malomban szakszerű tárlatvezetést 

kapnak az érdeklődők! A Malomban megte-
kinthető a „Kalásztól a kenyérig” c. néprajzi 
tárgyak kiállítása. 

A malom nyitva: kedd-vasárnap 13-17 óra. 
Előzetes bejelentkezés Vass József szél-

molnárnál lehetséges: 06 30 913-7887. 

Pünkösd: 
a Szentlélek ünnepe 

bennünk 
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelével 

Isten jelenlétét ünnepeljük az életünkbe. 
Jézus maga buzdít bennünket arra, hogy 
éljünk Szentlélekkel egyesült életet, amikor 
ezt mondja: „… mennél inkább adja Mennyei 
Atyánk a Szentlelket azoknak, akik kérik tő-
le.” (Lk 11,13) 

Jézus azért küldte el Pünkösdkor a 
Szentlelket a tanítványainak, hogy az életük 
olyan boldog lehessen, mint az övé. Hiszen a 
Szentlélek kapcsol össze bennünket Istennel 
– és annak mindhárom személyével. 

Pünkösdkor a Bábeli torony történetének 
az ellenkezője valósult meg. A Bábeli torony 
építésekor az emberek olyan magas tornyot 
akartak építeni, hogy az égig érjen, és így 
szabadon járhatnak, jöhetnek-mehetnek a 
mennyországba. Isten összezavarta a nyel-
vüket, hogy ne értsék egymást. Pünkösdkor 
viszont a nyelvek egyesültek, hiszen min-
denki úgy hallotta, a saját nyelvén beszélnek 
hozzá az apostolok. 

A Szentléleknek közösségteremtő ereje 
van. Összefogja mindazokat, akik hajlandók 
Istennel együtt élni. Azokat tudja vezetni, 
akik elfogadják a segítő kegyelmét. Így vá-
lunk igazán Isten fiaivá. „Azok az Isten fiai, 
akiket Isten Lelke vezérel.” (Róm 8,14) 

Persze, akik Lélekből újjászülettek, azo-
kat a Isten arra vezérli, amerre csak akarja. 
Ugyanis Isten rajtuk keresztül és az ő bele-
egyezésük által akarja a világnak megmutat-
ni önmagát. Ahogy annak idején Jézus is 
azért lett emberré, hogy emberközeli legyen 
az örömhír, (a megváltás, Isten szeretete) 
úgy ma is Jézussá válhatunk Isten kezében, 
hogy rajtunk keresztül szintén emberköze-
libb lehessen Isten örömhíre és ő maga. 

A mostani Pünkösdön határozzuk el 
magunkat, hogy a Szentlélekkel is élő kap-
csolatba akarunk lépni, és ugyanúgy akarjuk 
„dicsőíteni, mint az Atyát és a Fiút.” Hiszen 
Isten a Szentlélek által képes élővé válni az 
életünkbe. Ezáltal lesz igazán élő a hitünk és 
az életünk. 

SZABÓ ZOLTÁN JENŐ 

A Dorozsmai Napló 2007-es számait 
ezentúl a Webrádió honlapján 

is olvashatja! 
Cím: www.webradio.hu 
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Mit kapunk idén? 1. 
– Nem marad Dorozsma most sem át-

adások nélkül! – nyugtatott meg Tóth József 
önkormányzati képviselő, miközben hellyel 
kínált teraszán a szép lila akác árnyékában. 

– Mit kapunk idén, mire számíthatunk az 
Önkormányzat jóvoltából, na meg a képviselők 
akaratából? 

– A tavalyi év felülmúlásával még egy 
keveset várni kell, ez az idén nem ismételhe-
tő meg. Az sokat kivett a város zsebéből. 
Sokat költöttünk beruházásokra, kulturális 
és iskola-óvodafejlesztésre. Azért a képvise-
lők most is csak kilobbiztak bizonyos össze-
geket és elmondhatom, hogy az idei is még 
mindig több az elmúlt négy év átlagánál. 
Próbálok reflektálni a kérdésre, mivel az 
hallik, a képviselők nem dolgoznak meg a 
pénzükért, nem látni működésük eredmé-
nyeit. Ha nem is olyan látványos a mun-
kánk, ez évben azért két átadást mégis terve-
zünk, az egyik a nagybani piacon épült hű-
tőház, a másik a várhatóan elkészülő körfor-
galom a templomnál. A Floratom saját beru-
házása a hűtőház, amely lehetőséget teremt 
a forgalmazott termékek tartós tárolására. 
Korszerűsítettük a Nagybani piac világítási 
rendszerét, a lakossági parkoló elkülönítése 
is megtörtént, mint azt a kirakodó vásárra 
látogatók már láthatták. 

A körforgalom megvalósítása régi igé-
nye a helyieknek, egyre sürgetőbb volt meg-
oldást keresni, a háromirányú kereszteződés 
forgalmi anomáliáit kiküszöbölni. Sok javas-
lat közül a körforgalom kialakítása a legélet-
szerűbb. Igaz, a Közúti Felügyelet sokáig 
hátráltatta a kivitelezési szándékot, hatás-
vizsgálatokat tartva azt állapította meg, 
hogy a baleseti helyzet nem valós, hanem 

csak potenciális. 
Az itt átközle-

kedőknek 
m é g i s 

renge-

teg problémát okoz a néha átláthatatlan 
elsőbbségi viszonyokban való tájékozódás, 
határozatlanság, amely folyamatosan torló-
dásokhoz vezet. A lakosság pedig bizonyta-
lan az úttesten átkelésnél. 

Ez az év az erőgyűjtés éve. Megpróbá-
lunk forrásokat keresni, ezért már most Uni-
ós pályázatokkal próbálkozunk.  

– Fejlesztésre milyen lehetőségek adódnak? 
– Egy 25 millió forintos lehetőséget kap-

tunk az amortizált tűzoltó szertár korszerűsí-
tésére, és a mellette lévő raktárhelyiség lebon-
tás utáni újjáalakítására, kiszolgáló épület 
létesítésére, ezt a Kőbárány utcai telken, nem 
messze a Művelődési Háztól. Ebben helyet 
kap a Művelődési Ház raktára, a Deák-család 
által felajánlott, a bontás óta „hazátlan” ko-
vácsműhely, a közmunkások kéziszerszám és 
üzemanyag raktára, két beállású garázs tűzol-
tó szerkocsik részére és egy 30 m2-es melege-
dő a közmunkásoknak szociális blokk (tusoló, 
WC) létesítésével. Tehát nem irodai célra. 

– Számon kérem egy régebbi ígéretét az ifjú-
sági klub létesítésére, azóta nem haladt előre egy 
tapodtat sem a helyzet. 

– Ha már a fejemre olvassa, válaszolok. 
Prezentáljanak nekem egy klubra való tettre 
kész, hasznos programmal jelentkező aktív 
fiatalt, ígérem, megvalósítom. Biztosítom a 
lehetőségeket. Senki nem jelentkezett még 
ebbéli szándékával, jelenleg is 3 pályázata 
van a Városnak, amelyre jelentkezhetnének, 
eddig senkit sem érdekelt, nem kerestek meg 
iránta. Pedig erre az ifjúsági alap is rendelke-
zésre áll. A Művelődési Házba, Könyvtárba 
telepített számítógépek is kihasználatlanok, 
ki kellene találni programokat, pl. gitársuli – 
szerzek gitárt –, társkereső klub, bármi egyéb, 
de nincs ötletük, én nem adhatok. 

– A civil szerveződések támogatása? 
– Ígérem, a civil 

szerveződések, a 
teljesség igénye 
nélkül sorol-
va, mint pl. 
a nyugdí-

jas klubok, Családsegítő ház, Népdalkör és 
citera zenekar és a többiek idén is megkap-
ják legalább ugyanazt a támogatást, amelyet 
az elmúlt évben is kaptak. 

– A közterület gondozása, zöldövezet? 
– Fásítási programomat folytatom, sajnos 

az elmúlt évi több száz szilfacsemete a nyu-
lak „martaléka” lett, idén 11 hársfát, két 
mocsári tölgyet ültettünk a futballpályán, 
ápolását, gondozását a közmunkások látják 
el. A Faragó téren pedig 30 hársfacsemetét, 
amelynek gondozását Takács Mihály vállalta 
társadalmi munkában. A csemeték beszerzé-
se, ültetése darabonként 5000 forintba került. 

– A Részönkormányzat megalakítása régóta 
várat magára, van ebben előrelépés? 

– A Szegedi Önkormányzat gyűlése 
most, áprilisban hagyta jóvá a Szervezeti és 
Működési szabályzatát. A jegyző feladata 
ezután kijelölni Tápé, Szőreg, Kiskundo-
rozsma számára a megalakítást. Szerintem 
ennek májusban meg kell lennie. 

– Szintén régi probléma Dorozsma bővítése, 
új lakóterületek kialakítására való telkek kijelölése. 

– Számtalan fórum foglalkozott már ez-
zel a témakörrel. Most sem mondhatok mást, 
mint azt, erre reális lehetőség jelenleg nincs. 
A Zsilip-csatorna Szeged felőli oldala a repü-
lőtér védőzónája, építési tilalom alá eső terü-
let, ott ezt nem lehet megvalósítani. A vasút 
mentén, a Hizlalda felé, nos, kíváncsi lennék, 
akadna-e jelentkező a szag, illetve a már 
működő autópálya zaj miatt. De ha lenne is: 
a termelés alatti földeket előbb rendelettel ki 
kellene vonatni ez alól, ami már kevésbé 
valószínű, emellett közművesíteni kellene, 
ami víz, villany, szilárd útburkolat előzetes 
kiépítését teszi szükségessé. Nos, ha a földtu-
lajdonosok megorrontanák ezt az üzleti lehe-
tőséget, hogy telkekre sajátít ki a város, hát, 
biztosra veszem, aranyáron válnának meg 
tőlük. Kinek telne erre? Talán volna lehető-
ség Sziksósfürdő területeinek felszabadítá-

sára, de az elkövetkező 5-10 évben ennek 
nem látom reális esélyét. Ráadásul itt az 

infrastruktúra hatalmas arányú kiépí-
tésére is szükség lenne.  
– A nem látható képviselői munkáról 
mit mondana el? 
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2. A ciklus elején 
Immár hat hónapja megválasztott kép-

viselőnket, Fábián Józsefet faggattam arról, 
hogy a terveik megvalósulásához hozzá-
kezdtek-e már a részönkormányzat egy-egy 
területén. Őt a 17-es választókerület fejlesz-
téséről kérdeztem. 

 
– Először is azt kérdezném a Képviselő Úrtól, 

hogy mikor alakul már meg végre az új részön-
kormányzat? 

– A módosított és elfogadott működési 
szabályzat nem tette lehetővé a részönkor-
mányzat megválasztását. Mindez rövidesen 
megtörténik. 

– Dorozsmát Szeged évente mennyivel támo-
gatja fix összeggel? 

– A támogatás rendszere alapvetően 
megváltozott. Most rendelkezünk egy képvi-
selői alappal a nem várt eseményekre. Ez 
800 ezer forintot jelent évente. A civil szerve-
zetek pedig pályázhatnak támogatásért. A 
város a pályázóknak az erre fenntartott alap-
ból adhat. A civil szervezeteknek folyamato-
san figyelniük kell a pályázatokat a városi 
honlapon. A polgárőrség, a helyi újság tá-
mogatása, nyugdíjas szervezetek megsegíté-
se stb. ezáltal lehetséges. Egyes megindult 
dolgokhoz is besegít a város. Például a belvi-
zes árkok, esővíz elvezetése, parkolók építé-
se, központi építkezések fejlesztése. 

– Mi hír a telekosztásokról? 
– Ma még nem látjuk megoldott-

nak. Tárgyalunk róla. A vásártérnél 
levő ingatlan vásárlása meghiúsult. 
A lakosság kezdeményezését várjuk 
ezen a téren. Állami beruházásból 

készül el a templom körüli körforgalom, a 
belvizes árkok rendbetétele, tisztítása. Jelen-
leg tervezés alatt áll a körforgalom, ha ké-
szen a terv, valahová, látható helyre ki-
függesztjük. 

– Subasa helyzete, építkezés lehetősége? 
– A jelenlegi szabály szerint 3%-os beépí-

tettség lehetséges. Ez a besorolás nem enged 
ennél nagyobb beépítettséget, a kölcsönfel-
vételt is nehezíti. A belterületi besorolást a 
város vezetősége nem támogatja. Szorgal-
mazzuk az üdülőteleppé való átsorolást. Így 
15%-ra emelkedhetne a beépítettség. 

Lassabb tempóban halad a közvilágítás 
kiépítése és az önerős útkarbantartás is. Ko-
rábban említettem a fürdő fejlesztését. Erre 
beruházót keresünk. 

– Az elhanyagolt, lepusztult Sziksós úti 
benzinkút sorsa megoldódott-e már? 

– A benzinkút a Zöldút Kft. tulajdona. A 
Kft. tagjai ígéretet tettek a monstrum lebon-
tására, így talán megoldottnak látszik e ro-
mos épület sorsa. 

– A Liget sorsa megoldódik-e? A 2006. de-
cemberi beszélgetésünk alkalmából ültetendő 
facsemetékről, játszóterekről, stációképek rend-
be hozásáról, pihenőhelyek kialakításáról be-
szélt. Mi újság ezen a téren? 

– Ezt mindenképpen az egyházzal 
egyeztetjük, és ezeket az ígéreteinket fenn 

is tartjuk. Dolgozunk 
a terveken és a 
kivitelezésen. Sok-

sok elmaradt munkát kell pótolni. Például a 
szennyvízcsatorna építésének utómunkála-
tai, utak, bekötések, lejáró utak rendbetétele, 
sittek elhordatása. 

– Mi újság a kerékpárutak fejlesztésével? 
Van-e elképzelés? 

– Elképzelés van. Sziksóstótól Bordányig 
közösen a Bordányi Önkormányzattal ter-
vezzük megépíteni a kerékpárutat. Ennek a 
négyéves ciklusba bele kell férnie. Tudomá-
som szerint a nagybani piacig is ki kívánjuk 
építeni a kerékpárutat. 

– Nem véletlenül hagytam utoljára a Dobos 
utcai busz beindulásának a kérdését. Mikor indul 
a busz el a Dobos utcán? 

– A válaszom, hogy rövidesen. A pénz, 
15 millió forint, a megállók kiépítésére meg-
van. Két megálló terve (az iskolával szembe-
ni) készen van. A harmadik (Jerney u. vége) 
tervezése a Közlekedésfelügyelet előtt van. 
Ha ez is készen lesz, utána a kiépítés kezdete 
júliusra tehető. A buszközlekedés elindulása 
ősz fele lehetséges. Ez már tényleg nem raj-
tunk múlik. Végezetül megjegyezni kívá-
nom, a négyéves ciklusból még három és fél 

év hátra van. A munkák elkezdődtek, a 
késések azonban nem rajtunk múlnak. 
– Köszönöm, hogy tájékoztatott 
minket a megkezdett munkák me-
netéről, lehetőségekről. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

– Ma tettünk pontot egy tervezett képzé-
si program kialakításának előmunkálataira. 
Igen nagy befektetést, koncentrációt, össze-
fogást igénylő feladat. A szakképesítést adó 
lehetőségek tárházát kívánjuk ezzel bővíteni, 
mégpedig olyan rétegek számára, amelyek 
eddig nem, vagy csak korlátozott lehetősé-
gekkel tudtak hasonlóban részt venni. Elsőd-
leges célunk kiemelten a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásban a munkáltatók által fog-

lalkoztatottak részvételét a szakképzésbe 
integrálni. A kört még jobban szűkítve, lehe-
tőséget kívánunk ebben biztosítani a nehéz 
és hátrányos helyzetben lévő, és nem mellé-
kesen a csökkent munkaképességű emberek-
nek, a roma etnikumhoz tartozóknak is. 
Pályázati formában lehetne ezeknek a vállal-
kozásoknak olyan állami forrásokhoz jutni, 
amelyekkel megteremthetik ennek anyagi 
alapját. Erre a régióban (Bács-Kiskun, Békés 

és Csongrád megyében) 880 millió Ft áll 
rendelkezésre. A pályázaton nyerteseknek, 
melynek eredményét pontozásos elbírálás 
adja, OKJ-s képzettséget biztosítanak. Szó-
val, ha nem is építünk látványos felhőkarco-
lókat, megdolgozunk a pénzünkért, hátha 
elfogadják, azért, mert nem mindig látszik, 
talán mást is sikerül az asztalra tenni… 

 
TÓTH GYÖRGY 
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Magyar politikai paradigmák apóriái 
Avagy mi történt 1989 után? 

John Lukacs, a magyar származású amerikai történész a követ-
kezőket írja A XX. század és az újkor vége című 1993-as könyvének 
első oldalain: „A huszadik századnak immár vége. Rövid évszázad 
volt. Hetvenöt esztendeig tartott – 1914-től 1989-ig. Két fő eseménye 
a két világháború volt. Ez a két hatalmas hegyvonulat határozta 
meg az egész század arculatát. Az orosz forradalom, az atombom-
ba, a gyarmatbirodalmak vége, a kommunista államok létrejötte, a 
világ két szuperhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió dön-
tő befolyása, Európa és Németország kettéosztása – mindez a két 
világháború következménye volt. Ezek árnyékában éltünk. Mosta-
náig. (…) A huszadik század vége sem abszolút. A két világháború 
árnyéka még nem tűnt el. De visszavonulóban van: már nem meg-
határozója a történelmi tájképnek.” 

A magyar nép XX. századi történelmének fordulópontjai – 
hegycsúcsai a történelem térképén – a két világháború, a trianoni 
békeszerződés, a fasiszta hatalomátvétel, a kommunista hatalomát-
vétel, 1956, 1968 és 1989. A rendszerváltással nálunk is véget ért a 
XX. század. Mikor kezdődött a XXI. század? Számunkra a Varsói 
Szerződés felmondásával, a NATO-ba és az EU-ba való belépésünk-
kel. Előző századunk egy irtózatos háborúval kezdődött és egy 
demokratikus forradalom reményével zárult; a mostani mély társa-
dalmi sokkal indult, amely letargiába csapott át… és ki tudja, mivel 
folytatódik. 

 
1989 előtt 
Agresszorként léptünk be az I. Világháborúba, vesztesen kerül-

tünk ki belőle. Az agresszorok oldalán harcoltunk a II. Világháború-
ban, vesztettünk. Először a németek, majd a szovjetek szállták meg 
az országot, 1956-ot leverték. A kétpólusú világot elválasztó Vaska-
pu szovjet tömbjében nyomorogtunk 1989-ig. 

A címben szereplő „paradigma” a valóság látásának és értelme-
zésének egy sajátos módját jelenti. Identitásunkat, viselkedésünket 
is meghatározzák azok a paradigmák, amelyeknek bűvkörében 
élünk. Rekonstruálva Hankiss Elemér gondolatmenetét a Proletár 
reneszánsz című, 1999-es könyvéből, 1989 súlyos dátum: két paradig-
ma közti éles választóvonal. A Fal innenső oldalán lakókra a Rab 
Paradigmáját kényszerítették. Nyugati ellenpárja pedig a Misszionári-
us Paradigma volt. Ez a kettősség 1989-ben megszűnt. 

A Rab Paradigma rezignációra, közönyre ítélte a társadalmat. Az 
emberek próbálták kitölteni maguk körül azt az ürességet, amelyet a 
diktatúra tett azzá. Felerősödött az ezeréves alattvalóság, szolgaság 
és alázat szerepkörének betöltési kényszere. Habár nyomorúságos és 
ocsmány, ugyanakkor kényelmes is volt ez a rablét: infantilizálta, 
gyermeki felelőtlenség állapotába süllyesztette a társadalmat, ahol 
tehát megszűnt a közérdek, az igény a döntések megvitatására, a 
helyzet átérzésére, a kiutak keresésére. Ehelyett divattá vált az önsaj-
nálat és a mártírtudat rögzülése; a remény, hogy ha a kommunisták 
eltűnnek, itt minden jó lesz, paradox módon némely méltóságot még-
is kölcsönzött az iga alatt szenvedőknek. 

Amikor pedig eljött a szabadság 1989-ben, és az emberek prob-
lémáinak többsége nem tűnt el az utolsó kivonuló szovjet katonák-
kal együtt, mindenki becsapva érezte magát. Magyarország meg-
döbbent, hogy egy szabad és demokratikus társadalomban is lehet-
nek problémák, hogy itt is lehet szenvedni, iga alatt nyűglődni. A 
„szabadság sokkja” abból eredt, hogy túl gyorsan kellett levetni a 
Rab Paradigmáját. Mást meg nem vett fel helyette a társadalom. Sőt, 
némelyek mind a mai napig nem képesek felhagyni harcias kom-
munistaüldöző szólamaikkal. De igazából a forradalmár- és mártír-
tudat hirtelen csak elévült, a múlt rendszer dolgává vált. A békés 
átmenet sokakban csalódottságot szült. Másokban tehetetlenséget. 
Mert megmaradtak ugyanolyan infantilis alattvalónak, és csak vé-
letlenül sem merült fel a többségben, hogy azt a tévhitet, hogy az 
emberek tehetetlen rabok, akik nem felelősek semmiért, még az 
életükért sem, elvessék. Zűrzavar és káosz lett a fejekben: a kommu-
nizmus után a demokrácia hozta el nekik a maga igazságtalansága-
it. Sőt, világba kiáltó botrányként élték meg, hogy meg kellett ta-
pasztalniuk, a szabadság egyáltalán nem gyógyír a problémákra. 

S hogy mit tett a politika mindeközben? A kormány és a Parla-
ment túlságosan elfoglalt volt az új intézményrendszer kiépítésével, 
a hatalmi játékok lejátszásával, az érdekek ütközésével, így nem 
jutott ideje arra, hogy elszámoljon az előző rendszer maradványai-
val. És mostanra, 2007-re mi változott? Mit lehet leszűrni az elmúlt 
18 év eseményeiből? Az összkép egyszerű, de mégis zavaros. 

 
A liberális értelmezés: sikertörténet 
A liberális alapelvek széles körben érvényesültek. Parlamenti 

választások, kormányváltások zajlottak le. A szélsőjobb- és baloldali 
veszély fokozatosan csökkent. Megerősödtek a piacgazdaság intéz-
ményei is. Működik itthon a bankrendszer, a tőzsde, leépültek a 
szabad kereskedelem korlátai. A mérleg, habár nem minden cél 
teljesült, alapvetően pozitív. 

 
A konzervatív értelmezés: elmaradt az igazi rendszerváltás 
1989 nem hozott igazi változást. A kommunizmus szétverte a 

hagyományos intézményeket, felbomlasztotta a társadalmi szerke-
zetet és a kapcsolatrendszert. Lehetetlenné vált a tisztes polgári élet, 
a diktatúra magányos szétzilált tömeget hagyott maga után. 1989 
tovább folytatta eme rombolást. Átvette hazánkban az uralmat a 
neoliberalista gazdasági rendszer, az embereket kifosztotta a vadka-
pitalizmus: a Nyugat túl gyorsan tört be az országba, jócskán meg-
előzve a sebek begyógyulását, így nem tudott visszaállni a tradicio-
nális kultúra, a hagyományos értékek és erkölcsök rendszere. 

 
A szociáldemokrata értelmezés: siker és vereség 
A rendszerváltás átmenete súlyosan eltorzult, az új hatalmi elit 

brutálisan átalakította a politikai és gazdasági intézményrendszert, 
nem törődve ennek társadalmi következményeivel. A kerekasztal és 
az új kormány abban bízott, hogy ha a gazdaság jól megy, akkor 
majd előbb-utóbb mindenki jól jár. A társadalom viszont veszélybe 
került: érdekvédelmi rendszere felbomlott, nincs civil kurázsi, társa-
dalmi érdekérvényesítés. Ehelyett növekvő munkanélküliség, élet-
színvonal-csökkenés és gátlástalan politikai elit rombolja az országot. 

 
Az újmarxizmus értelmezése: burzsoá ellenforradalom 
1989-ben nagy történelmi lehetőséget szalasztottunk el, hisz 

lehetőség lett volna egy igazi szocialista forradalomra, ehelyett te-
hetetlenül tűrtük, hogy az imperialista rablótőke és a javakat a 
neoliberalista vállalkozások kezére játszó privatizáció keleti 
gyarmatországokat szerezzen a Nyugat számára. Nem privatizálni, 
hanem társadalmasítani kellett volna a nemzeti vagyont. 

 
A nacionalista értelmezés: idegen érdekek igájában 
A hazai kommunista rendszer bukása ellenére vesztesen került 

ki hazánk a rendszerváltásból: elmulasztotta az alkalmat, hogy vég-
re a maga ura legyen. A fordulatot nemzetietlen, nemzetellenes, 
idegen erők sajátították ki. A volt kommunista oligarchia átmentette 
hatalmát, összefonódott a gátlástalan vállalkozók hadával. A kor-
mány szolgájává vált a Világbanknak, alattvalójává a globalizmus 
eszméjének. Szenved és pusztul a nemzet és a nemzeti kultúra. 

 
Súlyos hibát követ el az, aki bármely értelmezést kizárólagosan 

fogad el. Az elmúlt 18 évben nemzeti konzervatív és liberális–
szocialista kormánya egyaránt volt Magyarországnak. Amellett, 
hogy mindegyik értelmezés jogos, tévedéseken, előítéleteken alapul-
nak és szűklátókörűségben szenvednek hívei. 

A liberalizmus vereséget szenvedett az emberi és állampolgári 
jogok kiterjesztésének és védelmének területén. Nem tudta érvénye-
síteni az esélyegyenlőséget. A társadalmat nagyfokú intolerancia és 
türelmetlenség jellemzi. A liberális és szocialista pártkoalíciók 
kompromittálták a liberális értékeket. 

A konzervativizmus, amellett, hogy már évek óta nem tudja 
önmagát pontosan definiálni, tekintélyelvűséget hangoztat és a 
múltban él. Ráadásul manapság az a párt képviseli a nemzeti kon-
zervatív értékeket, aki a rendszerváltás során a liberalizmust. 

A szociáldemokrata eszmék hatalmas válságba kerültek egész 
Európában. Hazánkban nagyon gyenge lábakon áll, az általa szor-
galmazott társadalmi szerződés megkötésének társadalmi konszen-
zusának még csak a feltételei sincsenek megteremtve. 

Habár a neomarxista ideológusok is üdvözölték a Szovjetunió 
felbomlását, még mindig egy olyan társadalomelméletben hisznek, 
amely alapvetően egy nagy tévedés. Kevés népszerűségre azért 
tehetett szert mégis, mert a nemzeti konzervatívokkal együtt szidta 
a Nyugatot, amely kisajátította a nemzeti vagyont. 

A nacionalista pártok „harmadik útjára” a társadalom elenyésző 
része akar jelenleg rálépni. A választásokon tapasztalható egyre 
nagyobb leszerepléseik ellenére nem képesek belátni, hogy egy 
modern, 21. századi irányzatnak ki kell magából irtania a nyilas-
hungarista-fasiszta mamutokat. Miután a szavazatok egyre kisebb 
hányadát kapták meg, és évek óta a Parlamentből kiszorultan politi-
zálnak, érdemes lenne elgondolkodniuk azon, hogy szószólóik reto-
rikája mennyit lökte önmagukat egyre hátrább. 

SOMOGYI GÁBOR 
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Alapítványi est 
2007. március 24-én, szombaton rendezte 

meg iskolánk, az Orczy István Általános 
Iskola alapítványi gálaműsorát. 

Diákjaink már hosszú ideje kitartóan 
készültek a pedagógusokkal, hogy valóban 
értékes, színvonalas műsort nyújthassanak a 
közönségnek. 

Az est folyamán bemutatott táncok, da-
lok, versek – úgy gondoljuk – valóban hűen 
tükrözték, hogy a diákok és a tanárok mun-
kája eredményes, a produkciókat megtekin-
tő szülők pedig reméljük, kellemes élmé-
nyekkel gazdagodtak. 

 
Az est támogatói voltak: 
 
6.A osztály, ALEX divat, Ancsányi Zol-

tán, Bababazár, Bakó Mihály, Bakos Péter, 
Bálint Antal, Bálintné Ács Anna, Balogh 
Józsefné, Bányai Cukrászda, Barna Szabolcs, 
Bata Antal, Bencsik Ildió, Bóka Edit, Bönde 
Angéla, Csányi Lászlóné, Csebella Attila, 
Délmagyarország, Dicső Zoltán, dr. Oláh 
Julianna, Dudás László, Dudás Nándor, 
Erdélyi Anita, Farkas Kálmán, Félegyházi 
Ferenc, Fodor Csaba, Fodorné Kardos Judit, 
Fövényes Zsolt, Francia Edit, Gabona Attila, 
Gáborné Katona Szilvia, Gáspár Olga, Guba 
Pál, Hódi Antal, Horváth Csaba, Horváth 
György, Huszár Jánosné, Hutter Istvánné, 
Jójárt György, Joóné Muhi Piroska, Kádár 
Németh Attila, Kálmán Napsugár, Kasza 
Zoltán, Kátai Ferenc, Keresztúri Éva, 
Kocsisné Pásztor Ágnes, Kolompár Károly, 
Komáromi Sándorné, Kondász Zoltán, 
Kószó Lászlóné, Kovács Éva, Kovács 
Lajosné, Kovácsné Szabó Edit, Lajkó Mihály, 
Lakatos Zoltán, Lakatos Zoltánné, Lelkes 
Attila, Lévai Márta, Magyar Csaba, 
Makkosházi Általános Iskola Alapítványa, 
Mánik Zsoltné, Maróti József, Miksi István, 
Molnár László, Móricz József, Mukus Ro-
land, Mukus Vilmos, Nacsa Imre, 
Nagymihály Zoltán, Nagyné Berényi Éva, 
Nagyné Gubola Brigitta, Németh Ildikó, 
Nógrádi Károly, Palatinus Ervin, Papp Lász-
ló, Péter Zsolt, Pető Melinda, Püskiné 
Dancsó Renáta, Rehákné Gyarmati Márta, 
Sárközi Anikó, Sebestyén Éva, Simon Fe-
renc, Simon Róbert, Simon Róbertné, Sós 
Edit, Sós Tamás, Szabó Edit, Szabó János, 
Szabóné Dankó Csilla, Szász Sándor, Szélpál 
Attila, Szélpál János, Szénási Péter, Szilágyi 
Tibor, Tahi János, Tajti Csaba, Tanács 
Attiláné, Tapodi Endréné, Tapodi Mihályné, 
Tapodi Péter, Temesvári Lászlóné, Tóth 
György, Tóth József, Zombori István, Zsiga 
Sándor. 

 
Köszönjük, hogy támogatták iskolánkat! 
 

* 
 
Kedves szülők és támogatóink! 
Kérjük, hogy Alapítványunkat továbbra 

is támogassák adójuk 1%-ával is a következő 
adószámon: Orczy István Általános Iskola 
Alapítványa: 18455120-1-06 

A befolyt összeget tanulmányi versenyek 
rendezésére, díjazására és iskolai fajátszótér 
építésére szeretnénk fordítani. 

Támogatásukat előre is köszönjük, az 
Alapítvány Kuratóriuma nevében: 

 
 

GUBA PÁLNÉ 

Orczys 
sportsikerek 

+ ATLÉTIKA 
 

Szeged Város Terematlétikai Bajnoksága: 
30 m síkfutás: 
Molnár Gábor 1997 III. hely 
Sárkány Roland 1997 IV. hely 
Ottlik Márk 1997 V. hely 
 
Helyből távolugrás: 
Borbély Evelin 1997 IV. hely 
 
Medicinlabda dobás: 
Borbély Evelin 1997 III. hely 
Dömötör Adrienn 1997 IV. hely 
 

Csongrád Megye Terematlétikai Bajnoksága: 
30 m síkfutás: 
Kálmán Dzsennifer 1997 IV. hely 
Móricz József 1994 V. hely 
Dudás Bálint 1997 V. hely 
 
Helyből hármasugrás: 
Móricz József 1994 II. hely 
 
Medicinlabda dobás: 
Bata Roland 1993 I. hely 
Borbély Evelin 1997 I. hely 
 

NAP-os Iskolák Felmérő Versenye: 
30 m síkfutás: 
Petrov Ákos 1998 I. hely 
Bálint Dániel 1998 II. hely 
Lengyel Norbert 1998 III. hely 
Lakatos Péter 1998 IV. hely 
Maróti Enikő 1998 II. hely 
Kovács Enikó 1998 III. hely 
 
Medicinlabda dobás: 
Bálint Dániel 1998 I. hely 
Simon Róbert 1998 II. hely 
Szilágyi Viktor 1998 IV. hely 
 
Helyből távolugrás: 
Maróti Enikó 1998 I. hely 
Gabona Kinga 1998 IV. hely 
 
Váltófutás 4x30 m: 
 
Fiúcsapat  I. hely 
(Bálint, Petrov, Lengyel, Lakatos) 
Lánycsapat III. hely 
(Maróti, Kovács, Rehák, Gabona) 
 

Szeged Város Diákolimpia Mezei Futóverseny: 
I. kcs. fiú csapat  VII. hely 
Egyéni: Petrov Ákos  III. hely 
(Lakatos Lengyel, Bálint, Petrov, Nagy) 
I. kcs. lány csapat VI. hely 
(Kovács, Kiss, Mukus, Kondász, Horváth) 
II. kcs. fiú csapat IX. hely 
(Lobozár, Molnár, Lengyel, Molnár) 
II. kcs. lány csapat V. hely 
(Kálmán, Szélpál, Huszár, Nagy, Borbély) 
III. kcs. fiú csapat IX. hely 
(Nagy, Pink, Nagymihály, Veszelovszky) 
III. kcs. lány csapat IX. hely 
(Bonus, Bonus, Bonus, Lakatos) 
IV. kcs. fiú csapat  II. hely 
(Judik, Szabó, Komáromi, Sepp, Sepp) 
 
Csongrád Megye Diákolimpia Mezei Futóverseny 

IV. kcs. fiú csapat V. hely 
Egyéni legjobb: Judik János és Szabó Ferenc 
 
+ KÉZILABDA 
 
Szeged Város Diákolimpia Kézilabda Bajnoksága: 

III. kcs. lány csapat II. hely 
(Bali, Bonus, Bonus, Bonus, Kiss, Komáromi, 
Püski, Szilágyi, Farkas) 
III. kcs. fiú csapat IV. hely 

(Bakos, Jenei, Lobozár, Kunz, Molnár, Miksi, 
Nagy, Lengyel, Péter, Sárkány, Jójárt) 
IV. kcs. lány csapat V. hely 
(Bali, Bonus, Bonus, Bonus, Gyapjas, Kiss, Komá-
romi, Kvakk, Lajtár, Molnár, Péter, Püski, Szil-
ágyi, Farkas, Bala) 
 

Csongrád Megye ADIDAS KUPA Szivacskézilabda 
Bajnoksága: 

I. kcs. fiú csapat IV. hely 
(Kádár, Bárdos, Mészáros, Kolompár, Ottlik, Ba-
logh, Molnár) 
I. kcs. lány csapat VIII. hely 
(Mukus, Mukus R, Lekes, Veres, Újfalusi, Borbély, 
Dömötör, Kálmán, Szélpál) 
 
A csapatokat és az egyéni versenyzőket felkészí-
tette: 
Guba Pálné, Kádár Mihályné, Szalkanovics Gábor. 

Az én Olaszországom 
A budapesti Olasz Kultúrintézet ebben a 

tanévben is meghirdette a „La mia Italia” 
című festészeti versenyét. Azok a diákok 
nevezhetnek, akiknek az iskolájában tanítják 
az olasz nyelvet. 

Az Orczy István Általános Iskolában 
mintegy 50 gyerek tanul olaszul. Közülük 
sokan kaptak kedvet, hogy elküldjék művei-
ket erre az országos festészeti versenyre. A 
diákok rendkívül sokat dolgoztak, hogy 
rajzaik, festményeik minél szebbek legye-
nek. Ennek meg is lett az eredménye, tanuló-
ink közül 10 gyermek részesült díjazásban, 
elismerésben. Ők mindnyájan szüleik, vala-
mint felkészítő tanáruk, Kiss Mónika kísére-
tében ellátogathattak Budapestre, az Olasz 
Kultúrintézetbe. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
jelen volt Arnaldo Dante Marianacci, az 
Olasz Kultúrintézet igazgatója, aki már több-
ször is járt nálunk, valamint a televízióból 
ismert Gianni Annoni. 

A gyerekek műveit kiállították az Inté-
zetben, majd nyáron Olaszországban ren-
deznek belőlük tárlatot. 

A következő diákjaink kaptak jutalmat 
színvonalas munkájukért: 

Kasza Dóra, 1. a , Kovács Vanda, 1. a, 
Péter Gergő, 1. a, Tapodi Anita, 1. a, Francia 
László, 2. osztály, Dudás Fanni, 3. a , Magyar 
Nikolett, 3. a , Sós Krisztina, 3. a , Veres An-
na, 3. a. 

Nagy öröm számunkra, hogy Zsiga Ka-
ta, 1. a osztályos kisdiákunk művével az 
országos 2. helyezést érte el, így különdíjban 
is részesült. 

Olaszos sikereink 
2007. március 7-én rendezték meg a városi 

olasz nyelvi vers- és prózamondó versenyt a 
szegedi Dózsa György Általános Iskolában. 

1. osztályosok között I. helyezést ért el 
Zsiga Kata, 1.a osztályos tanuló, III. helye-
zést Kasza Dóra, 1.a osztályos diákunk. 

A 2. osztályosok kategóriájában III. he-
lyezést ért el Lakatos Péter, 2. osztályos ta-
nulónk. 

A 3-4. osztályosok versenyében iskolánk-
ból Papp Napsugár Sissy, 4.a osztályos diá-
kunk végzett a IV. helyen. 

A legnagyobbaknál, a 7-8. osztályosok 
között Csuka Fabióla, iskolánk 8. b osztályos 
tanulója szerepelt kiemelkedően, II. helye-
zést ért el. 

A gyerekeket Kiss Mónika készítette fel a 
versenyre. 
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Észrevételek 
Egyre durvább módszerekkel igyekez-

nek a vandálok tönkretenni ami jó, ami hasz-
nos. 

A negyvennyolcas utcán a volt tüdőgon-
dozó mellett levő épületbe bevezető telefon-
kábelt egyenesen kitépték és tönkretették. A 
szépen elültetett virágokat kitépik a földből, 
összedúrják. Gondos kezek munkáját nem 
értékelik – írják a Vöröskeresztes aktivisták. A 
polgárőrség éjjeli portyázását hiányolják. Jó 
lenne rajtakapni őket „munkálkodásukon”. 

 
Sok lakos kéri, hogy a dorozsmai esemé-

nyeket, amelyet a Kábel TV közvetít, tegyék 
közzé a helyi lapban. 

 
Szeretnék a lakosok tudni, hogy a még 

esetleges hibákat ki ellenőrzi, és mikor lesz 
megnyugtatóan befejezve. Együtt szeretné-
nek örülni a szép és jó utaknak. 

 
A 48-as utca végén lakók kérdezik, hogy 

mikor lesz megoldva a Nagybani Piac lakó-
házak felőli részén a zajvédő fal felépítése, és 
az éjszaka ott parkoló, rakodó teherautók a 
Piac más részére való átterelése, ahogyan ezt 
évekkel korábban megígérték nekik. 

 
Felháborító! 
 
Nemrég történt, két idős asszony az 

utcán beszélgetett. Majd ott haladt el mellet-
tük két 10-11 év körüli fiú, akik az asszo-
nyok szerint ismeretlenek voltak. Először az 
egyik gúnyosan odaköszönt, hogy 
„sziasztok”, majd nagy vigyorgás után a 
másik is ugyanúgy visszaköszönt. Felháborí-
tó, hogy ilyen lekezelően semmibe veszi 
egynémely gyerek az időseket. (Szerencsére 
nem ez a többség.) Belekötnek idős emberek-
be, mi történik ezekkel később? 

Mi gyermekkorunkban szegény sorban 
éltünk, de tiszteletre másokkal szemben, 
elsősorban az idősekkel hogyan kell visel-
kedni, megtanítottak bennünket – mondták 
el az idős asszonyok. 

KNÉ 

A Baba-Mama 
Klub hírei 

6. születésnapját – családi nap keretein 
belül – ünnepli a Dorozsmai Baba-Mama 
Klub 2007. május 19-én (szombaton) 9-től 
17 óráig a Plébánia udvarán és közösségi 
termében. 

A rendezvényen a kisgyermekeket 
ugrálóvár, míg a nagyobbakat logikai játé-
kok várják. A menü között bográcsos és 
palacsinta is szerepel. Várunk minden ked-
ves volt, jelenlegi és leendő klubtagunkat, 
anyukákat, apukákat és nagyszülőket. 

 
ZSUZSIKA NÉNI 

 
A Dorozsmai Baba-Mama Klub elmúlt 3 

hónapjának programjainak ismertetésével a 
leendő klubtagok érdeklődését szeretném 
felkelteni: 

 
Februárban Szilágyi Árpád környezetvé-

delemmel foglalkozó szakember tartott elő-
adást a környezetvédelem fontosságáról. A 
családok szeretnék megőrizni, jobbá tenni 
gyermekeik, sőt unokáik számára a jelenlegi 
környezetük tisztaságát. 

 
Márciusban Thurzó Balázs, orvostanhall-

gató a humán papillómavírusról és annak 
megelőzéséről szerzett tanulmányait osztot-
ta meg a klubtagokkal. 

 
A Klubos gyermekek közül néhányan 

szeptembertől bölcsődébe mennek. Lehető-
ségünk adódott nyílt nap keretében betekin-
teni a Kiskundorozsmai Bölcsőde minden-
napjaiba. A sok bölcsis gyermek és a nagy 
udvar először meghökkentette, majd lekötöt-
te gyermekeinket. A gyerekek beíratása fo-
lyamatban van. 

 
A bölcsődeválasztás során felmerült a 

Családi Napközi alkalmazása is. Az új nap-
közi rendszer megismeréséhez ellátogattunk 
a Domaszéki Csutkababa Hagyományőrző 
Családi Napközibe, mely alapítványi for-
mában működik. Egészen kicsi kortól 12 
éves korig, családi környezetben, kis cso-
portban fogadják a gyermekeket. A bölcső-
dés és óvodás gyermekekkel szintén szak-
képzett pedagógusok foglalkoznak. Fontos-
nak tartják a néphagyományőrzés, a népi 
kultúra szélesebb körben való megismerteté-
sét, mely hatást gyakorol a gyermekre, ala-
kítja a családok szemléletmódját, befogadób-
bá teszi a régmúlt idők tevékenységei, ha-
gyományai iránt. A klubos gyermekek mint-
ha haza mentek volna, azonnal feltalálták 
magukat. 

A fő profil mellett minden hónap 3. 
szombatján családi délutánt tartanak, ahol a 
látogatók új ismereteket szerezhetnek a népi 
kultúrából. A nyári szünidő alatt táborozta-
tást vállalnak. 

Bővebben: www.csutkababa.hu vagy 62-
284-864. 

 
Április közepén a Felsővárosi Baba-

Mama Klub rendezvényén vettünk részt 
néhányan, ahol a gyermekek egészséges 
táplálkozásáról pedagógiai fejlesztéséről és 
szemorvosi vizsgálatról hallgattunk szá-
munkra hasznos előadásokat. 

Előzzük meg 
a lakásbetörést! 

II. 
Az utóbbi időben országszerte megnö-

vekedtek a szélhámosok által elkövetett 
bűncselekmények, amelyeket sok esetben 
meg lehetne előzni. 

 
A következőkben néhány hasznos in-

formációval hívnánk fel a Tisztelt Lakosság 
figyelmét a bűnmegelőzésre: 

 
Ne essenek áldozatul a szélhámosok-

nak! 
 
Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a 

magukat valamilyen hivatalos szerv mun-
katársának kiadó szélhámosok. 

 
A tipikus elkövetési magatartások a 

következők: 
 
– A „trükkös lopások” elkövetői főként 

az idős, nyugdíjas, egyedül élő embereket 
célozzák meg. 

– Magukat valamilyen hivatalos szerv 
munkatársának adják ki, és egy valósnak 
tűnő indokra hivatkozva jutnak be a lakás-
ba. 

– Kifigyelik, hogy a sértett hol tartja a 
pénzt, és figyelmetlenségét kihasználva 
ellopják értékeit. 

– A vidéken élőkhöz, magánházban 
lakókhoz becsöngetve közlik, hogy vásá-
rolni szeretnének, majd tíz-, vagy húszezer 
forintos bankjeggyel fizetnek az általában 
egy-kétezer forintos áruért. A sértettnek 
vissza kell adni, és csak az elkövető(k) 
távozása után derül ki, hogy az átadott 
pénz hamis. 

 
 
Hogyan lehet elkerülni, hogy áldozattá 

váljunk?  
 
– Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

idegeneket semmilyen körülmények kö-
zött ne engedjenek be a lakásukba! 

– Amennyiben valaki hivatalos szerv, 
közüzemi szolgáltató, vagy más szervezet 
munkatársának adja ki magát és bekéredz-
kedik a lakásba, először feltétlenül nézzék 
meg igazolványát, majd kérjék meg, hogy 
várjon az ajtó előtt! Az ajtót zárják kulcsra! 

– Ne váltsanak fel nagycímletű bankje-
gyet idegeneknek! Nem lehetnek biztosak 
abban, hogy a pénz valódi! Inkább ajánlja-
nak egy közeli boltot, ahol felválthatják a 
pénzt! 

 
Mit tehetünk, ha bűncselekményt 

észlelünk, vagy bűncselekmény áldozatá-
vá váltunk? 

 
Kérjük Önöket, hogy azonnal értesítsék 

a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es telefon-
számon! 

Próbálják megjegyezni az elkövető 
ismertetőjeleit, ruházatát, gépkocsijának 
típusát, színét, rendszámát! 

 
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!  
 

SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

NAGY ZOLTÁN ÉS NEJE: 
NAGY ZOLTÁNNÉ szül: 

ZÁMBÓ IDA 
HÁZASSÁGKÖTÉSETEK 40. 
ÉVFORDULÓJÁRA SZÍVBŐL 

GRATULÁL ÉS JÓ 
EGÉSZSÉGET KÍVÁN: 
FIATOK, LÁNYOTOK, 
MENYETEK, VEJETEK, 

UNOKÁITOK, 
MINDEN KEDVES ROKON 

és JÓ ISMERŐS. 

Helyreigazítás 
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 

az előző számunkban keretben közölt rend-
őrségi felhívás, amely telefonos szélhámosok 
tevékenységére hívja fel a figyelmet, hamis-
nak bizonyult. Utánjárásunk során megtud-
tuk, ismeretlen rémhírterjesztő indította el 
az internetező e-mailezők körében a felhí-
vást. Mintha a „nyomda ördöge” figyelmez-
tetett volna bennünket – a cikk bizonyos 
sorait ugyanis olvashatatlanná tette. Köny-
nyen lehet azonban, hogy csak az elhasznált 
nyomtatónk viccelt meg bennünket. 
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U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 
 
 

— Villanyszerelési anyag 
— Háztartási üvegáru 
— Háztartási gép alkatrész 
— Háztartási kisgépek árusítása 

Villanyszerelést vállalunk. 
 

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

 

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 

Meghívó 
 

Tisztelettel hívok miden hazája sorsa iránt aggódó honfitársamat 2007. június 30-án, 
szombaton 15 órakor kezdődő előadásainkra. 

Rendezvényünk színhelye a kiskundorozsmai Művelődési Ház (Polgármesteri Hiva-
tal udvarában) Dorozsma 48-as utca 12. Parkolási lehetőség az udvarban, bejárat a Kő-
bárány utca felől. 

Belépődíj: 800 Ft/fő, diákigazolvánnyal: 500Ft/fő 
„Csak törpe nép feledhet ős nagyságot” –vallotta Garay János. 
Ma, a nemzetrontó erők soha nem tapasztalt térhódításakor csak nemzeti történel-

münk példaképeinek követésére támaszkodhatunk. A Turul Szövetség jelen előadásai-
nak ez a célja. 

Első előadó: vitéz Siklósi András a turulszövetség elnöke, költő lapszerkesztő. 
Előadásának címe: Elhallgatott őstörténetünk kezdetektől Árpádig. (2007: Árpád éve) 
Második előadó: ifj. Tompó László Budapestről bölcsész újságíró.  
Előadásának címe: Szent László, a királyok királya. 
Harmadik előadó: dr. Halász József. Előadásának címe: A Szent Korona aktualitása 
Az előadás rendezője a Turul Szövetség. A helyszínen megvásárolhatóak lesznek 

nemzeti szellemű kiadványok. 
Az előadás házigazdája: Fodor Antal. 
(Bízom benne, hogy az eddigi előadásokhoz hasonlóan mindenki erőt merítve fog az 

előadások után otthonába hazatérni.) 
Szünetekben büfével szolgálunk. 

MEGNYÍLT A SZIVÁRVÁNY 
 

Bálás ruhabutik. Angol bálásruha: felnőtt, gyerek, kilós és 
egyedi áras. 

Lakástextil, cipő és fehérnemű. Teljes árucsere minden 
csütörtökön. Csökkenő árak. 

 
Csütörtök 800 Ft/kg. 
Péntek 600 Ft/kg. Törzsvásárlói kártya! 
Szombat 500 Ft/kg. 
Hétfő 400 Ft/kg. Mennyiségi kedvezmény. 
Kedd 300 Ft/kg. 
Szerda Szünnap. 

 
Nyitva tartás: H-K: 9-17. 

Szerda: szünnap. 
Cs-P: 9-17. 
Szo.: 9-13. 

Cím: Adél köz 1. (a volt trafik helyén) 

Az aloe vera 
csodálatos hatása 

Ginkgo biloba (páfrányfenyő): 
 
Már 200 millió éve, a dinoszauruszok 

korában is létezett. Túlélte az összes földi 
katasztrófát. Legöregebb példánya 1730-ból 
való és Utrechtben található. Akár ezer évig 
is elél! Az ősi kínai orvoslás is alkalmazta: 
asztma, a hörgők és a tüdő betegségeinek a 
gyógyítására, valamint a vérkeringésnek és 
az agy vérellátásának a javítására. Ma is az 
„agy táplálékának” nevezik. Klinikai megfi-
gyelések igazolták, hogy az elbutulás, az 
Alzheimer-kór, a depresszió, a szorongás, a 
pánikbetegség és a stressz elleni kezelések 
hatékony kiegészítője. Segíti az oxigénhiá-
nyos állapot okozta károsodásból a felépü-
lést (érgörcs, agyvérzés utáni állapot). Véral-
vadásgátló hatással rendelkezik. A 
vérlemezkék összecsapzódását gátolja, és a 
vér sűrűségét csökkenti. Kivédi a cukorbe-
tegség érszövődményeit, ami főként a kis 
erek területén alakul ki (szem-, végtag-, ve-
se-, idegi károsodás). 

Szabályozza az immunrendszer műkö-
dését – allergiában és az autóimmun beteg-
ségben a túlzott reakciót visszaszorítja. Jó 
hatással rendelkezik asztmában és allergiás 
eredetű hörgőgörcs oldásában, illetve meg-
előzésében. 

 
Ördögcérna (Lycium Barbarum): 
 
Észak-Ázsiában termő cserje, melynek 

gyümölcsét a kínaiak már az ókorban hasz-
nálták. A hagyományok szerint csökkenti a 
vér sűrűségét, tonizálja a veséket és a májat. 
Olyan betegségeket gyógyítottak vele, mint 
a korai tbc, a cukorbetegség és a krónikus 
légcsőhurut. Kiváló öregedésgátló, látásjaví-
tó, bőrszépítő, vértisztító hatással rendelke-
zik. Égés, fekély, felfekvés, üszkösödés, fa-
gyás, furunkulus kezelésében használják. 
Erős antioxidáns, a kemoterápiás kezelések 
mellékhatásainak az enyhítésére alkalmas. 
19 aminosav, 21 ásványi nyomelem található 
benne, több béta-karotint tartalmaz, mint a 
sárgarépa, ötszázszor több C-vitamint, mint 
a narancs. Mindez társítva B1, B6 és E-
vitaminnal. 

 
Édesgyökér: 
 
A pillangósok családjába tartozik, Euró-

pában, Ázsiában és Amerikában is őshonos. 
Az egyiptomi fáraó sírokban is megtalálták a 
növényt, ami egyértelműen utal értékes 
voltára. Több mint háromezer éve használ-
ják a kínai orvosok az édesgyökeret, mely-
nek 150 aktív összetevője van. Fájdalomcsil-
lapító, görcsoldó, hörgőgörcsoldó, köptető, 
köhögéscsillapító, gyulladáscsökkentő hatá-
sa van. Allergiaellenes, és nyákoldó hatását 
az asztma és az ekcéma kezelésében használ-
hatjuk. Igen erős antioxidáns, immunerősítő, 
vírusellenes szer. Megelőzi a szív- és érrend-
szeri betegségeket. Gyógyítja a fekélyeket. 
Fokozza a nyelőcső és a gyomorfalat védő 
nyák képződését, védi a gyomorsav hatásá-
tól, ezért alkalmas gyomorégés, fekély és 
gyulladásos bélbetegségek esetében. 

 
Kérdéseikre szívesen válaszolok a 

20/471-6842-es mobilszámon. 
VADLÖVŐ ALAJOSNÉ 
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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 

 

Május 2-től bővítjük a pizzéria 
kínálatát, tésztákkal és salátákkal! 

 

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. 
 
 

NYITVA TARTÁS: 
Cukrászda: hétfő-szombat: 7-20, vasárnap: 7-19 
Pizzéria: hétfő-csütörtök: 12-20, 
               péntek-szombat: 12-22, vasárnap ZÁRVA 

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 

 
 
 

48-as u. 94. 
C. t.: Rózsa Sándor 

 

Szombatonként minden árura 10% kedvezmény. 
 

Nyitva tartás: K-P: 7-16, Szo: 7-13 
Előrendelést továbbra is felveszek. Tel: 06-30-488-0254 

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! 

Fizessen négy hónapra és az 
ötödik hónapban ingyen 

megjelentetjük hirdetését! 

Gyermekszáj 
– Kisfiam egyházi oviba jár. Nagyon eleven gyerek, 

egyszer még a türelmes dadus nénit is felbosszantotta. 
„Hogy fogsz így a mennyországba kerülni?” Nagycso-
portos kisfiam kijelentette: „Majd ki-be rohangálok, 
csapkodom a kaput, és Szent Péter ki fog kiabálni, mint 
anya ha mérges, hogy gyere be fiam, mert úgy megru-
házlak, hogy több füled lesz, mint fogad”. 

– Hat hónapos terhes voltam a második gyere-
kemmel, amikor lányommal elmentünk egy kicsit 
vásárolni. Bementünk egy baba-mama boltba is, hogy 
szoknyát vegyünk nekem. A gyerek egy ideig nézte, 
ahogy a tükörben sürgölődöm, majd megjegyezte: 
Nagyon kövér vagy, Anya. Kedvesen elmagyaráztam 
neki, amit úgyis tudott, hogy egy kisbaba van a po-
cimban, attól látszik nagynak. Erre pikírten hozzátet-
te: „És a popsidban mi van?” 
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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.) 

 

3l Persil gél ........................ 2299,- 
2l Coccolino öblítő.................. 820,- 
1kg Kristálycukor.................... 219,- 
0,5 Arany ászok sör üveges.. 129,- + ü. 
0,5 Soproni sör 1895................ 159,- 

 
ÚJ TERMÉK: 50%-os valódi ágyas 

pálinka nagy választékban 
 

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 

 

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! 
A készlet erejéig! 

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

Szeged, Dorozsmai Nagybani 
piaccal szemben 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Szobafestő-mázoló 

MOLNÁR ANTAL 
 

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

S  
Értesítjük Tisztelt 

Partnereinket, hogy 
Szeged, Móra u. 38. alatt 

megnyitjuk 
számítástechnikai üzletünket. 

 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan: 
461-854, 462-854 

Bababazár 
 

Folyamatosan megújuló, 
tavaszi-nyári árukkal állunk 
vásárlóink rendelkezésére! 

 

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. 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon- és háziállatok gyógykezelése, védőoltása, 
műtétek, szaktanácsadás HÁZNÁL. 

Hatósági igazolások intézése. Mikrochip 
beültetés, állatútlevél kiállítás. Rendelés: a 

Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal 
kirendeltségén: H, Sz, Cs: 8.30-9.30, K, P: 16-17. 

Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 

Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 
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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 
 

Fürdőruha, törülköző, papucs, 
minden, ami a nyárra kell... 

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. 

Akció a 
Zsuzsi Divatban! 

 
Jöjjön be hozzánk! Érdemes! 

 

Alkudni kötelező! 
 
Cím: Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 

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

 

Ballagási arany, ezüst akció 
a dorozsmai ékszerüzletben! 

 

20-30% árengedmény! 
 

Törtaranyát 2000 Ft/g áron 
beszámítjuk, ha üzletünkben 

vásárolja le! 
 

Hozott anyagból készítés, javítás, 
átalakítás. 

Tisztítást, vésést vállalunk. 
 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-12. 


