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HAVI GONDOLAT 

Nehéz lehet azoknak felfogni, akik a hatalmat vélik igazságnak, hogy az igazság a hatalom. 
(GERALD MASSEY) 

Forradalom és emlékezet Dorozsmán 
Március 15-én Kiskundorozs-

mán a hivatalos megemlékezés az 
1848-as forradalomra és az 
1848/49-es szabadságharcra a 
Himnusszal és Hajdú Géza igazga-
tó köszöntőjével kezdődött a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. Ácsné Fekete Ilona Petőfi 
Sándor 1848 című versét szavalta 
el, ezt az Orczy István Általános 
Iskola ünnepi műsora követte. A 
gyerekeket Veres Anikó, Bálint 

Katalin és dr. Kónya Zoltánné 
készítette fel. Perics Annabella 
ünnepi beszédével és Hajdú Eme-
se hegedűs előadásával folytató-
dott a megemlékezés. A dísztéren 
a hagyományos koszorúzást a 
kopjafánál az alábbi személyek 
végezték el: Szeged Önkormány-
zata nevében Tóth József, Fábián 
József önkormányzati képviselők 
és Papp István kirendeltség-ve-
zető, az MSZP nevében Hornyák 

István és Miklósné Gyémánt Má-
ria, a Fidesz nevében Kohári 
Nándor önkormányzati képviselő 
és Atlasz Henrik, A KDNP nevé-
ben Tímár Lajos és Bényi Mihály-
né, a Kiskundorozsmai Egyház-
község nevében Mihálffy Béla és 
Bényi Mihály, az Alkony Nyugdí-
jasklub nevében Kovács Ferenc-
né, Farkas Lajosné és Ócsai Bélá-
né, a Vöröskereszt dorozsmai 

alapszervezete nevében Turcsá-
nyi Imréné, Farkas Sándorné Ter-
hes Anna és Szabó Pálné, az Orczy 
István Általános Iskola tanulói 
valamint a művelődési ház nevé-
ben Máté Mária és Vass József. A 
161 évvel ezelőtt történt forrada-
lom és szabadságharc hőseire 
emlékező ünnepség a Szózattal 
zárult. 

S. G. 

Kis magyar világszemlélet 
HELYZETKÉP A LAIKUS SZEMÉVEL Van vajon abszolút hazafi? Kié az abszolút érdem magát hazafiként 

kiáltani? A nacionalistának vajon, az „éljenek a magyarok és senki más-
nak nincs itt keresnivalója” identitást vallóknak? Tehát tényleg csak az 
maradhat, aki az egyik jelszavát harsogja: „aki magyar, velünk van”? És 
a másik? Aki nincs velünk, de hát talán ő is magyar, az ősei, az otthona, 
a nyelve, a kultúrája, az akarata szerint? Akkor hogy is van ez? Mégse 
magyarok vagyunk mi magyarok? Vagy vannak magyarabbak? Vagy 
csak magyarkodók vannak?  

Akik hangosabbak, talán erősebbek, de hát a történelemben min-
dig az erősebbnek van (volt, lett) igaza. Nosza, engedj az erősebbnek, a 
hangosabbnak, meglátod, neki lesz igaza. Vagy utólag próbáld meg-
mondani neki, hogy nem. De hát itt vannak mások is, mint pl. a popu-
listák: „a nép szava, Isten szava!” Viszont hol van itt már a nép szava, a 
politikusok szavával szemben? Mi választjuk őket, visszahívhatatlan-
ságot szavazva nekik, mert hát ők tudják, mit kell csinálni, az a dolguk. 
S „…a nép, az istenadta nép, oly boldog-e rajt”? Hát azt kérdezzék meg 
talán tőle. 

Aztán itt vannak szocialistáink, kikhez oly nagy reményt fűztek 
sokan, ha eddig nem is, most aztán támadják rendesen. Pedig hát a 
gondolat, az alapeszme jó. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALFOLYTATÁS A 2. OLDALFOLYTATÁS A 2. OLDALFOLYTATÁS A 2. OLDALON ON ON ON ����    

Bölcsek az idősek, ők már régen tudják, amit mi csak most tapasz-
talunk a bőrünkön. Ők már hallották a rég megholtaktól, de megérez-
ték magukon is korábbi idők ugyanilyen kínjait-keserveit. Mi balgán 
azt hisszük, csak mi éljük a világ nagy válságát, pedig dehogy! De mint 
a régi mottó: egy újszülöttnek minden vicc új. Bár viccelődni van most 
legkevésbé kedvünk. A pártok harcát éljük s éli velünk a felnövekvő 
nemzedékünk, akinek világszemléletét majdan a most látottak alakít-
ják. Kinél-kinél mintaként szolgál a család, mint értékalakító kis egy-
ség, de ahol magában is a tanácstalanság, a kiúttalanság a követhető 
példa, vajon mit adunk gyermekeink kezébe? Vándor, avagy koldusbo-
tot? Furkósbotot? Kormánypálcát, vagy járókeretet? Kapkodjuk fejün-
ket, vergődünk a média rabságában, amely zúdítja ránk a legkülönfé-
lébb igazságokat, pláne most, nemzeti ünnepünk évfordulóján. Ott, hol 
a hazafiságnak kellene a középpontban lenni, pont a hazafiság kérdése 
az, melynek hol trikolorját, hol két sávját vitatják ellenkező oldalakon 
és kiáltják elsőbbségét a másikkal szemben. 

Hol áll ma a hazafiság kérdése? Ott, ahol a magyarság az egyik 
szemében hazaáruló, a másikéban kétes honmentőként veri mellét? 

Fotók: Tari Gellért. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 ���� Tóth József: 
2009. április 6. 17 órakor a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban. 
Április 20. 17 órakor a Bölcs utcai Család-

segítő Házban. 
Május 4. 17 órakor a Petőfi Sándor Műve-

lődési Házban. 
 

 ���� Fábián József: 
Április 21-én 16 órakor az Önkormányzati 

Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Álta-
lános Iskolában. Mobil: 06 30/535-0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 
 (névtelenül is tehet bejelentést). 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 
 →→→→  Fábián József képviselő mobilszáma: 
 06 30/535-0056. 

Kis magyar világszemlélet 
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Mármint az olyan dolgok, mint a társadal-
mi egyenlőség, a termelési eszközök fölötti 
társadalmi ellenőrzés, az anyagi javak igazsá-
gos elosztásának gondolata. Hopp! Álljunk 
csak meg e szónál: itt már csak mindezek 
gondolata létezik és valósul meg, az anyagi 
javak elosztásával nincs is baj, csak az igaz-
ság… Hej, csak az a fránya igazság! Azzal van 
itt a baj. Nem hiába mondták: „Meghalt Má-
tyás király, oda…” 

Apropó, ha már a királyoknál vagyunk, 
majd a királyi sarjak! Akik hozzák a bort, bú-
zát, békességet, uniós támogatást. Már a rend-
szerváltás idején gondolkodtak, nem is keve-
sen, a jóságos öreg Ottó bácsit nem kellene-e 
megkoronázni, mert hát a kumunyistáknál 
még a királyság is jobb ötlet, azám! Ha meg 
nem, most szavazzuk be a kis exherceget uni-
ós képviselőnek. Nem vagyunk mi ötletek 
híján, hékám! 

De liberálisaink sem akarnak a véka aljára 
keveredni, mert még azt hinnők, összekeve-
rednek a korpával, azt pedig a népi bölcsesség 
szerint megeszik a disznók. Mit mondjak: szép 
a liberalista alapgondolat is: szabadelvűség, az 
egyén szabadsága, szabad piac, szabad keres-
kedelem, szabad szerelem, senki nem kénysze-
ríthet másokat, semmi köze senkinek, az állam-
nak sem a magánéletemhez-elve. De szép is ez, 
talán ez lenne a legszebb az összes között, ha. 
Bizony ez a ha! ha nem volna. Ha az Unió meg 
nem evett volna bennünket gazdaságilag. Ha a 
mi termékeink iránt is volna kereslet, ha vol-
nának még gyáraink, iparunk. Ha megkérdez-
nék a valódi választ, miért áll annyi széplány 
az utak szélén, lehet, nem azt mondaná: 
„szabad akaratomból”. Ha Juli nénihez nem 
ugrálnának be arra beszélve rá: szabad akara-
tából adja már neki minden kuporgatott pén-
zét, tyúkocskáit. Ha beavatkozna az állam a 
tolvaj bankvezérek, nagyvállalati igazgatók, 
milliárdos házak, birtokok tulajdonosai va-
gyonszerzésének körülményeibe, ha… 

Ha… hazafiságnál tartottunk. Akik március 
idusán mellükön leveses tányérnyi kokárdá-
val, düllesztett mellel osztják az észt, ki mit 
rontott el ebben az országban, a másik téren 
egy másik csoport hordószónoka fröcsög 
ugyanerről, mellén kétkilós aranykereszttel, 
vajon ők-e a hazafiak? Mikor egyet innen kér-
deztem, mondja el már nekem a Nemzeti dalt, 
bevallotta, hogy ő Arany Jánostól (sic !) csak 
az Anyám tyúkját tudja. Másikukat amonnan 
szólítva fel: mondjunk el egy Miatyánkot a 
hősi halottakért, mindjárt azok közé akart 
engem besorolni. De vajon az iskolák, azok 
hogyan állnak a hazafiságra, hazaszeretetre 

nevelés terén? Minden középkorú pedagógus 
tegye szívére a kezét: úgy-e, ahogy annak 
idején őt is tanították a tanítók? Szép az, hogy 
manapság betanítanak történelmi szerepjáté-
kokra (arra még vállalkozó) gyerekeket és 
szépen előadják az utolsó két rajz, vagy tesi-
óra terhére megrendezett Tizenötödikei Ün-
nepségeken, s aztán siet, ki merre lát.  

Az meg még érdekesebb, amikor a politi-
kai vezetők a demokrácia és változatosság 
álszent ötletével ünnepi beszéd pályázatot 
hirdetve az iskolákban, a legjobban befutott 
tanulóval mondatják el azt a Nagy Tribünön. 
Biztosítva ezzel a sikert, teret adva az önmeg-
valósítás élményének és két legyet ütve egy 
csapásra, kiküszöbölték a tojászáport is. Tehát 
a helyzetkép: bölcsek az idősek, ők már régen 
tudják, amit mi csak most tapasztalunk a bő-
rünkön. De milyen jó volna nekünk is bölcs-
nek és öregnek lenni, mert talán túl lennénk 
ezeken a szerencsétlen időkön, szerencsétlen-
kedő embereken, helyzeteken. Nem attól kel-
lene félnem, hogy melyik szomszédom vonja 
kétségbe a magyarságomat, vagy ütnek az 
utcán a képembe, mert nincs a mellemen sze-
kérkeréknyi kokárda, mert én a szívemben 
érzem azt. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Emlékeztetőül: 
A 12 pont 

 
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, 

censura eltörlését. 
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten. 
3. Évenkinti országgyűlést Pesten. 
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári 

és vallási tekintetben. 
5. Nemzeti őrsereg. 
6. Közös teherviselés. 
7. Urbéri viszonyok megszüntetése. 
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség 

alapján. 
9. Nemzeti Bank. 
10. A’ katonaság esküdjék meg az 

alkotmányra, magyar katonáinkat ne 
vigyék külföldre, a’ külföldieket 
vigyék el tőlünk. 

11. A’ politikai statusfoglyok szabadon 
bocsáttassanak. 

12. Unio. 
 

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség! 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Márciusi sorok... 
 

Ne félj e hazában, 
hol szikla szilárdan, 
kövül a harcos, büszke múlt. 
 
Mért félne honában, 
nem lehet hazátlan, 
ki idegenné nem vadult. 
 
Ki hisz valótlan csodában, 
hogy a fényes palotában, 
csalással trónra ült... 
                 félhet csak az! 
 
Ki halászva zavarosban, 
hogy csalival halra bukkan, 
honnan étke már menekült, 
                 félhet csak az! 

OLAJOS ÁGNES 

Locsolóvers lányok-
nak 

 
Piros húsvétnak reggelén 
én várok hozzám sok legényt, 
aki megöntözi copfom, 
hogy érte tojást kaphasson. 
 
Piros a kalács, foszlós. 

OLAJOS ÁGNES 

Dúdolni kellene… 
 
Dúdolni kellene 
egy igaz dallamot, 
ami a szívünkben 
mély nyomokat hagy ott. 
 
Vérvörös szívünkben 
csillagok ragyognak 
melyek minden áron 
kigyúlni akarnak: 
 
az emberi szívet 
bevilágítani 
őszinte imával 
néven szólítani. 
 
Boldog ekkor lenne 
az emberek szíve 
beteljesedhetne 
az Úr mennyei hite. 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 
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TÓTHÉK 

– Írjunk az egészségedről? 
– Írjunk. Két éven át mellkasi fájdalmaim 

voltak. Féltem a lehetséges következmények-
től, a velejáróktól, az orvosi kezelések rémké-
pétől. Aztán mégis megtörtént. Kilenc beavat-
kozáson, értágításon vagyok túl, de remek a 
közérzetem, s üzenem, aki hasonló gondokkal 
küzd, ne féljen, vesse alá magát bátran! Bár 
féltem, mi történik majd bennem, de jótéko-
nyan csalódtam. Kicserélődtem. Az ajándék 
tévékkel kapcsolatban: az orvosoknak a hála 
ilyetén módon való lerovása nem az én stílu-
som. Nincs itt semmi összefüggés. Ki mit gon-
dol, nem érdekel, nem bocsátkozom kisstílű 
magyarázkodásokba, ide nem alacsonyodom. 

– Az a kósza hír járja, hogy roma etni-
kumhoz tartozókat telepítenek Dorozsmá-
ra. Kommentálod? 

– Kb. 200 telefon, ismerősöktől, barátok-
tól, ismeretlenektől, fogadóórámon, minden-
ünnen ez folyik a csapból is ősz óta. Sietek 
leszögezni: oktalan, jogtalan gondolat. Rossz-
indulatú rémhírterjesztés. Sehol formálisan, 
vagy informálisan, az Önkormányzatnál erről 
szó nem volt! Kérdezték, igaz-e, hogy a Csere-
pes sori romákat ide telepítik át? Hangsúlyo-
zom, soha, semmilyen formában nem tárgyal-
ta semmilyen önkormányzati fórum, vagy 
akár műhelymunka, hogy erről szó lenne. 
Nyomoztam a hír gyökere iránt, nem értem le 
a hírforrás aljára. Nem vagyok oknyomozó. Ez 
egyébként is több törvényt és egyéb jogsza-
bályt sértene, tiltja a szegregációt, valamint 
EU jogszabály, hogy 2015-ig nemhogy növelni 
lehetne, hanem fokozatosan fel is kell számol-
ni a roma telepeket. Fábián képviselőtársam-
mal felkerestük a polgármester urat is, bizto-
sítana be bennünket, hátha elkerülte valami a 
figyelmünket. Megnyugtatott, hogy a dorozs-
maiak ebbéli félelme alaptalan. Megjegyzem: 
magam teljesen elzárkózom ennek a gondola-
tától is. Tisztességtelen. 

– Tekintsünk kissé vissza. Mi jött létre 
tavaly? 

– A 2008-ban előirányzott dolgok elké-
szültek. A kerékpárút elért a sportpályáig. A 
nagyobb tételek is – közösségi ház melletti 
építmények, a művelődési ház raktára, a köz-
munkás és a polgárőrségi pihenő. Tovább 
bővült a Nagybani, szociális blokk létesült, a 
Floratommal raktárbázis, hűtőház elkészült. 

– A 2009-re tervezettek? 
– Már két létesítményt is átadtak: az or-

vosi rendelőtől a futballpályáig a kerékpárút, 
a 48-as utcai óvoda előtt a kiépített buszmeg-
álló és gyalogátkelőhely készen van. A kerék-
párút 40 millióba, a gyalogátkelőhely 2 millió 
forintba került. Megkezdődött a Domaszéki 
átkötő út szilárd burkolattal ellátása, aszfalto-
zott út készül, az ottaniak régi vágya teljesül 
ezzel. Olyan burkolat, amelyen akár mezőgaz-
dasági vontatóval is lehet majd közlekedni. Ez 
lerövidíti a piacra igyekvők útját. 

A Sziksósfürdőnél az aljnövényzet kitaka-
rítása kezdődik meg, a közmunkaprogram 
keretében (ez nem a strand területe). 

A fürdő fejlesztése is elkezdődik, a gyer-
mekpancsoló újracsempézése van tervezve, 
családi csúszda építése, aztán egy nagy 
„anakonda” csúszda, kb. 30 méteres, az épüle-
teken tisztasági festés. a camping területén 
erdei kötélhálós ügyességi mászópálya épül 
ki, gyermekeknek-felnőtteknek. Szeretnénk a 
nagymedencében nyakmasszírozó vízzuhanyt 
kialakítani, szivattyúval. 

Subasában 7 db tűzi-vízcsap kiépítése 
kezdődik, ez 13 millió forintból valósul meg. 

A nyugati elkerülő út építése is elindul, 
nem kell ecsetelnem ennek hasznát, sok jármű 
áthaladásától – terhelésétől mentesíti majd 
Dorozsma belterületét. 

Régi probléma a rendkívül keskeny Kun 
utca csapadékvíz-elvezetése. Ez évben cirka 
20 millió Ft-ból szeretnénk legalább a közép-
ső legmagasabb rész csapadékvíz-mentesí-
tését megoldani, vegyes – fedett, nyílt, folyó-
kás – kialakítással. A bánomkerti részen is 
nagyon fontos egy teljes vízrajzi felülvizsgálati 

mérés elvégzése, ez is a terv része, mély a 
terület és a csapadékvíz–talajvíz összefüggé-
sében a Nagybanival együtt rendeznénk. Hogy 
a Nagybaninál, majd annak puffer-parkolója 
szilárd burkolattal ellátása esetén az onnan 
lefolyó víz ne a házak alá folyjon. Ezek már 
mind letárgyalt dolgok. A város költségvetés-
ében önálló tárgyként az előirányzatok között 
szerepelnek. Bár minden városrész szeretett 
volna önmagának többet kikanyarítani, ne-
künk ennyire tellett. Szerepel még önálló té-
telként a dorozsmai szélmalom vitorlázatának 
rendbehozatala 1,8 millió Ft-ból. Emellett 
eligazító táblákat is kihelyezünk az idelátoga-
tók részére. 

A focipálya legjobban igénybevett edzőpá-
lyája felújítása is elindul, ennek fele már kész, 
fele tervezetben.  

A közmunkaprogram keretében 400 em-
berrel beszéltünk, takarítási, parkrendezési-
kertészeti munkák elvégzésére. 

Végezetül fontosnak tartom az alábbiakat 
közzétenni: furcsa a dorozsmai ember. Milyen 
nagy volt az igény a szelektív hulladékgyűjtők-
re. Hát meglett. Katasztrofális az állapotuk, a 
kezelésük. A gyűjtők környékén a lakosság 
viselkedése nem éppen példaértékű. Van ott 
minden: elhullott állatokat hordanak ki, rotha-
dó zöldség-gyümölcs halmokat pakolnak le 
mellé, autógumit, rossz akkumulátort, szét-
esett elektronikai eszközöket, géproncsokat, 
leroskadt kanapét stb. Kizárt, hogy ezeket más 
vidékről szállítanák ide. Ez az ittenieket 
„dicséri”. Önmagunk és gyermekeink védelme, 
egészséges jövője érdekében kérem, tartsuk 
be az előírásokat! Ne feledjük, ezzel nem csak 
környezetvédelmi szabálysértést, de a veszé-
lyes anyagok kirakásával bűncselekményt is 
megvalósítanak. Nem fenyegetni kívánok, 
csak józan belátásra bírni. Ha ezzel nem érek 
el célt, sajnos a közterület-felügyelet és a 
rendőrség fellépése válik szükségessé. 

– Köszönöm az interjút. 
TÓTH GYÖRGY 

A képviselő hangja: Tóth József 

2x1% 
Tisztelt dorozsmai lakosok, 

kedves híveink! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén is rendelkezhetnek az állam-
polgárok személyi jövedelemadó-
juk kétszer egy százalékáról, leg-
később május 20-ig. Tavaly jelen-
tős mértékben növekedett a fel-
ajánlóink száma, hatvanezerrel 
több felajánlás érkezett a 0011-es 
technikai számra, mint egy évvel 
korábban, ezzel átlépve a félmilli-
ós küszöböt. 

E támogatási mód az állami 
kiegészítéssel együtt jelentős be-
vételi forrásunk, és nem kerül 
külön pénzébe a hívőknek. Az is 
fontos, hogy a növekvő számú 
rendelkezés egyben Egyházunk 
tevékenységének egyfajta „érték-
mérője” a társadalom szemében. 
Az állami szervekkel való tárgya-
lások során gyakran az 1%-os 
felajánlások arányát veszik alapul 

a különböző támogatások mérté-
kének megállapításakor. 

Az Egyház az szja 1%-ból és 
annak kiegészítéséből biztosítja a 
papok, szerzetesek, szerzetesnők 
egészségügyi ellátását és nyug-
díjalapjukat. Az egyházmegyék 
ebből a keretből tudják segíteni a 
szegényebb plébániákat, lelkész-
ségeket, valamint az alulfinanszí-
rozott egyházi oktatási és szociá-
lis intézményeket, az épületek 
felújítását. Ez a bevételi forrás ad 
fedezetet a szerzetesrendek mű-
ködéséhez is. 

Amennyiben az adózók nem 
rendelkeznek, akkor az 1%-uk az 
államkasszában marad. 

Ha Ön számítógépen (ABEV 
programmal) tölti ki adóbevallá-
sát, vagy ha Ön az adóhivataltól 
kapott adóbevallási nyomtat-
ványt tölti ki, töltse ki a 0853-D 
jelű lapot! A Magyar Katolikus 
Egyház technikai száma 0011. 

Adója másik 1%-át egyházi 
alapítású vagy civil szervezetek 
részére ajánlhatja fel. 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

Ismét lesz 
majális a 

Sári-tanyán! 

Idén is, 2009. május 1-jén 
rendezik meg a nagy sikerű majá-
list a Sári-tanyán. A szervezők 
várják a bográcsfőző csapatok 
jelentkezését. Szívesen fogadnak 
tombola felajánlásokat. Érdeklőd-
ni lehet a 30/439-35-22-es mo-
bilszámon. 

Minden kicsit és felnőttet 
szeretettel vár a Sári-tanya! 

A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma 
köszönetét fejezi ki azon támogatóknak, akik 
hozzájárultak a 2009. február 14-i jótékonysági 
rendezvény sikeréhez, nevezetesen: Bányai Cuk-
rászda, Farkas Trans, Fábián József, Hódi Tamás, 
Illés István, Jerney János Általános Iskola – Lázár 
Zoltán, Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport, 

Méry Vegyi diszkont, Mórahalom és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Nagymihály István, Nagyné Szil-
ágyi Zsuzsa, Németh Kálmánné, Orczy István Álta-
lános Iskola – Kádár Mihályné, Papp István, Pin-
térné Bálint Beáta, Szélmalom Kábeltévé Zrt., 
Tábithné Németh Orsolya, Ungi Bt., Újvári Mihály, 
Dr. Ványai Éva, Vadliba Vendéglő, Zepter Kft. K
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Áprilisi programok a művelődési házban 
+ „Forog már a dorozsmai szélmalom” 

Kedvező széljárás esetén ismét láthatjuk 
működés közben a szélmalmot. Az esemény 
pontos idejéről érdeklődjön a művelődési 
házban! 

 
+ Dorozsmai Közéleti Kávéház 
Válogatás Balogh Ferenc kisfilmjeiből 
Időpontja: április 3-án, pénteken délután 5 
órától 

+ Tóth József fogadóórája 
Időpontja: április 6-án, hétfőn 5 órától 

+ Húsvéti készülődés 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
Időpontja: április 6-án, délután 4 órától 

 
+ Tordai Ferenc természetgyógyász előadá-
sa a cukorbetegségről 
Időpontja: április 6-án, délután 5 órától 

 
+ Húsvéti játszóház 
Időpontja: április 7-én, kedden délelőtt fél 
10-től 
Vezeti: Zsemlye Ágnes és Farkas Dezsőné 
Kérjük az óvodákat és a szülőket, hogy rész-
vételi szándékukat április 1-ig jelezzék! 

 
+ Dorozsmai Közéleti Kávéház 
Ciao Italia! 
Közreműködik: az Orczy István Általános 
Iskola olasz szakos diákjai, Kiss Mónika, az 
eTwinning és a Comenius-program koordiná-
tora 
Időpontja: április 17-én, pénteken délután 
fél 5-től 

 
+ Színházi előadás 

Nagy Endre: Tóni (bohózat) 
Guy Foissy: Két szerető szív (abszurd játék) 
Bánkuti Reiber János: A Csizmadia és a Ha-
lál (bohózat) 
A Csongrádi Színtársulat előadásában 
Időpontja: április 18-án, szombaton 6 órától 

 
+ Családi hétvége 
A római katolikus egyház és a művelődési 
ház szervezésében 
Sok meglepetéssel várjuk a kicsiket és a 
nagyokat a művelődési házba: kézműves-
foglalkozás, állatsimogatás, vattacukor árus 
stb. 
Időpontja: április 18-án, szombaton dél-
előtt 10 órától 

„SOHA ÉLETEMBEN 

NEM LÁTTAM 

ALACSONYABB EGET…” 
 
Bozsó Melinda alkotóművész kiállítása 

2009. április 24.-től tekinthető meg a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Az immár Bu-
dapesten élő és alkotó fiatal festőnő alkotá-
sai most először tekinthetők meg szülőhe-
lyén. 

Melinda több mint 12 évi művészeti 
tanulmányokat követően 2005-ben diplo-
mázott a Magyar Iparművészeti Egyetemen 
(ma Moholy–Nagy Művészeti Egyetem) 
üvegtervezőként. „Akkor még azt hittem, 
hogy üvegszobrász leszek, aztán kicsit más-
hogy alakult az életem, és 2006 elején egy 
sokkal szabadabb tevékenységi körrel bíró 
kreatív tervezőcsoport, a Szövetség ’39 tagja 
lettem.” Fő profiluk még mindig az üvegter-
vezés, de ezt egyrészt építészeti léptékben 
művelik, másrészt gyakran társítják társmű-
vészetekkel. 

Mindeközben visszament tanítani is az 
egyetemre, ahol jelenleg az elsős szilikát 
szakos hallgatókat vezeti be a tervezés rej-
telmeibe. 

„Nincsenek nagy hitvallásaim, hacsak az 
nem, hogy igyekszem mindig olyan dolgokkal 
foglalkozni, amikben örömömet lelem, és 
olyan emberi környezetben tenni mindezt, 
amely inspirálóan hat rám. Eddig különösebb 
erőfeszítések nélkül sikerült ezt megtennem.” 

Egyik ilyen speciális időszak volt az 
életében, amikor különös hangsúlyt kapott a 
festészet. „Az egyetemi évek alatt minden 
nyáron 3-4 hetet egy nógrádi zsákfaluban, 
Szilaspogonyon töltöttünk néhány csoport-
társsal, baráttal. Nem volt más, csak festés. 
Néha könnyedén, néha szenvedősen, de több-
nyire elkötelezetten.” 

Jelenlegi kiállításáról a művelődési ház-
ban így nyilatkozott: 

„A pogonyi tájhoz hasonlót még nem 
láttam addig. Síkvidékiként mindig vonzód-
tam a dombokhoz, hegyekhez, és ez a különös 
atmoszféra sokunkra termékenyítő hatással 
volt. A kiállításom címéül egy Andrzej Stasiuk 
idézetet választottam: „Soha életemben nem 
láttam alacsonyabb eget…”. Egy helyen a 
lengyel író, akinek eddigi életműve nagyjából 
a közép-európai kalandozásait, élményeit 
dolgozza fel, így jellemzi azt a tájat, ahol épp 
megfordult. A jellemzés igaz Szilaspogonyra 
is: „Az ég és a föld olyan szorosan tapadt 
egymásra, mintha ki akarnának préselni 
maguk közül minden életet.” Ez a súlyos táj a 
témája a 2002 és 2005 között készült festmé-
nyeimnek, melyek a kiállítás gerincét adják.” 

Beköszöntő:egy új sorozat 
első konferenciájáról 

A Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstu-
dományi-Pszichológiai Szakbizottsága márci-
us 9-ére, a Nemzeti Nőnap apropójára időzí-
tette „A pszichológia küldetése:a nők helyze-
téről”című konferenciáját. Erre meghívták a 
Dorozsmai Naplót is. 

Ez szériás nyitás volt,hiszen szisztemati-
kusan,hosszan kívánják taglalni a következők-
ben mindazon problémákat,amelyek a nők-
ről,a nőknek szólnak. 

Dr. Balogh Tiborné Baricz Valéria szociális 
munkás, társadalmi kritikus vezetésével (ő volt 
a mostani rendezvény üléselnöke) szerveződik 
az a már szimpátiát kiváltó kis csapat, amely az 
imént említettek kedvéért együtt munkálkodik. 
De térjünk vissza a március 9-éhez. Ha a konfe-
rencia előadásait próbáljuk összességében, rö-
viden jellemezni, talán az ideál fogalmát, jelen-
ségvilágát állíthatjuk előtérbe. 

Miskolcziné Radics Katalin mentálhigiénés 
szakember többek közt a nők múzsai szerepét 
poentírozta mint ideáltípust. Bán László szoci-
ális munkás a család felbomlása nyomás előál-
ló kihívásokról, mint ideálvesztésről szólt. Pál 
Ildikó műsorszerkesztő szintén az ideál-
vesztést, ennek túlhangsúlyozott ábrázolását 
kifogásolta a televízióban és a bulvárlapok-
ban. Katus Károly rendőr ezredes és Csala-
Pellek Borbála rendőrszázados, bűnmegelőzé-
si előadó a fegyveres testületekben dolgozó 
nőket az egyenrangúság különös megjelenítő-

jeként méltatta mint egyfajta extrém ideál-
mintákat. Lőrik György közgazdász ismeretkö-
re területét vette szemügyre,s hiányolt ideál-
formákat. Az előadók sorát Baricz Valéria 
zárta: ő a nők diszkriminalizálását (hátrányos 
megkülönböztetését) vette górcső alá – elő-
adásában történetileg és tipologizálva követte 
nyomon ezt a folyamatot. Összefoglalót dr. 
Balogh Tibor, a Szakbizottság elnöke mondott. 

A rendezvény otthonosságát, báját nagy 
mértékben emelte a Dohány Gabriella tanárnő 
által vezényelt női kar kedves fellépése. 

Szép, diszkusszióra és vitára is lehetősé-
get adó volt a nőnapi konferencia, bízvást vár-
hatjuk a hasonlóan nívós, jó értelemben vett 
aktualizált folytatást. 

A Szerkesztőség nevében köszönjük a 
meghívást a konferenciákra. Örömmel tudósí-
tunk az ilyen jellegű összejövetelekről. Gratu-
lálunk dr. Balogh Tibornak a SZAB Neveléstu-
dományi-Pszichológiai Szakbizottság elnöké-
nek és Baricz Valériának a rendezvény kiváló 
megszervezéséhez, ahol a meghívott előadók 
rádöbbentettek minket, férfiakat, hogy a leg-
nagyobb japán robot előállítok sem tudnak 
olyan mindent tűrő, mindent megoldó robotot 
építeni, mint amilyen egy nő, aki munka után 
otthon mos, főz, takarít, vasal, gyereket szül és 
nevel, szeretetet és szerelmet ad! Ezért tisztel-
jük őket, vigyázzunk rájuk és szeressük őket! 

MILITÁR MIKLÓS 

+ Locsoló-bál 
Zenés-táncos est a Vöröskeresztes Klub 
szervezésében 
Időpontja: április 20-án, hétfőn délután 4 
órától 

 
+ Gyermekműsor 
Mátyás deák – Móra Ferenc elbeszélései 
Kiss Ernő és Csigér István zenés gyermekmű-
sora 
Időpontja: április 22-én, szerdán délelőtt 9 
órától 

 
+ Készülődés a Húsvétra 
A Nők Klubja szervezésében 
Időpontja: április 24-én, pénteken délután 
5 órától 

 
+ „Soha életemben nem láttam alacsonyabb 
eget…” 
Bozsó Melinda alkotóművész kiállítása  
A kiállítást megnyitja: Vesmás Péter épí-
tész 
Időpontja: április 24-én, pénteken délután 
5 órakor 

 
+ Locsoló-bál 

Zenés-táncos est az Alkony Nyugdíjas Klub 
szervezésében 
Időpontja: április 27-én, hétfőn délután 4 
órától 

 
+ Hip-hop táncoktatás új időpontban! 

2009 márciusában hip-hop táncoktatás in-
dult a művelődési házban Tari Zsuzsanna 
vezetésével. 
Új időpontja: szerdánként délután fél 5-től 
Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 
+ Vásár: április 3-án, 10-én, 15-én és 29-én 9-

12-ig 
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HÓLABDA 

A kivert biztosíték 
Rendesen felháborodtam, „kiverte a biztosítékot” nálam, amikor a 

Délmagyarország című napilap március 18-i számában az egyik újság-
írónő „Cigányok, akik félnek, és akiktől félnek” című cikkét elolvastam. 
Ebben a szerző negatív felhanggal ostorozta a romák jelenlegi sanyarú 
lakhatási és megélhetési körülményeit Dorozsmán, az egész cikknek 
olyan a hangulata, mintha minderről csak és kizárólag mi, a nem roma 
etnikumúak tehetnénk. Nem tudom, mit akart elérni, amikor az álta-
lam egyébként nagyra becsült Hajdú Gézát szólaltatta meg? Bár az 
egykori programokra való nosztalgiázás az elmúlt „átkos” Kádár-
rendszer azon oldalát mutatja meg, hogy akkor még kézzel fogható, 
hasznos dolgok történtek, agilis emberektől. Becsmérlőnek hat a 
„csatornázatlan, városszéli” jelzők alkalmazása, amit az akkor átadott 
szociális lakásokról ír, de azt nem írja mellé, hogy Dorozsma egésze, 
az itt élő 11 000 ember lakhelye mindegyike a közelmúltig csatorná-
zatlan volt, nemcsak a romák lakta településrész. A többieken miért 
nem sajnálkozunk? A „beton-bunkeres Búza utca” – nos, a kedves 
újságíró nem említi, hogy ugyanilyen „betonbunkereket” (panel csalá-
di házakat) építet-
tek kísérleti céllal 
Újszegeden is, ame-
lyekben még ma is 
élnek, csak előbbie-
ket azért kellett el-
bontani, mert telje-
sen szétverték, ajtót, 
ablakot, parkettát 
kiszedték, eladták, a vizesblokkot összetörték, ezután jó szociális em-
berek természetesen emberi lakhatásra alkalmatlannak nyilvánítot-
ták. Érdekes, Újszegeden még nem… Akkoriban nagyon sok „nem ro-
ma etnikumhoz tartozó” ember irigyelte azokat a „betonbunkereket.” 
Szép gondolat Hajdú Gézától, bár nem értek vele egyet, hogy a kölcsö-
nös félelem az, na meg a kultúrájuk ismeretének hiánya, ami a távolsá-
got szüli a két népesség között.  

Aztán az sem semmi, amit a szerző cikke címében ír: „félnek”. Hát 
akkor, mondjuk el a lakosságnak Dorozsmán, hogy ha látják, aki beug-
rott a kerítésen és szedi össze, amit csak lát a kedves tolvaj, ugyan, 
invitálja már be egy kávéra, kedvesen kérjen tájékoztatót a kultúrájá-
ról, aztán kérdezze meg, mit is akar még „félelmében”elvinni onnan. 
Az éhsége, a szüksége, a megélhetése kilátástalansága jogán (?). Ké-
rem az újságírót, nyissa már fel a szemét! Dorozsma minden lakosá-
nak elege van már a fosztogatásokból! Elege van a dorozsmai porták-
ra, sziksóstói, subasai hétvégi házakba mindennapos betörésekből, a 
rablásokból, a vég nélküli bolti lopásokból. Elegünk az elkövetők ellen 
alkalmazhatatlan szabályokból, a tehetetlenségtől velük szemben. 
Tudjuk is jól, kik ezek az emberek közülük. 

Igaz. Sajnos túl sok bűnözőt ismerünk közülük, itt Dorozsmán, 
akik kékek-zöldek a visszaeséstől. Tisztelet a kivételnek! Mert van-
nak köztük dolgos, rendesek is, ez hangsúlyozni kell! Most nem 
róluk beszélünk, és igenis, nem ők, hanem mi félünk. Előzőek miatt 
félünk. Nem azért, mert nem ismerjük a kultúrájukat, hanem mert 
„akiktől félünk”, azoknak egészen más a „kultúrájuk”. Valahogy nem 
civilizált emberközeli. 

Abban igaza van az újságírónak, hogy tenni kell valamit. Nem csak 
abból állna a megoldás, hogy mi mindig csak adjunk a magunkéból, 
saját gyerekeinktől elvonva, az adónkból, a büdzséből feneketlen zsák-
ba hajigált elkárhozott száz és százmilliárdokat. Nemde talán nekünk 
is vissza kellene már valamit kapnunk! Egy kis eredményt, egy kis 
pozitívumot, egy kis neveltséget, csupán csak egy parányi szikrányit 
abból, amiért évtizedek óta fáradozunk! Ne csak azt, amit mindig köz-
vetítenek felénk, akár nemzetközi fórumokig felkiabálva: „Nekünk 
jogunk, hogy mindig csak kapjunk tőletek és nektek kötelességetek, 
hogy ezt biztosítsátok nekünk!” És a követelések mögött sajnos, és 
nem csak itt Dorozsmán, kézzel foghatóan, ezerszer megtapasztaltan 
az áll: mert ha nem, hát úgyis elvesszük! 

TÓTH GYÖRGY 

 
Hát akkor, mondjuk el a lakosságnak Dorozs-
mán, hogy ha látják, aki beugrott a kerítésen 
és szedi össze, amit csak lát a kedves tolvaj, 
ugyan, invitálja már be egy kávéra, kedvesen 
kérjen tájékoztatót a kultúrájáról, aztán kér-
dezze meg, mit is akar még »félelmében« 

elvinni onnan.  

” 

” 

NAPTÁR 

Március 21-én, szombaton volt a faji megkülönböztetés elleni 
küzdelem nemzetközi napja. Az ENSZ 1966-ban nyilvánította március 
21-ét a rasszizmus elleni fellépés világnapjává. 

A cigánysággal szembeni nyílt uszítás és az erőszakos cselekmé-
nyek ellen szerveznek békés közös demonstrációt szombaton civil, 
kulturális és emberi jogi szervezetek Magyarországon. 

Bizodalmam... 
HÓLABDA 

Írhatnék nobilis finom, előkelő szavakkal boldogan a nyíló virá-
gokról, a kikirics pompájáról, az erdőről, amely ibolyáival az avarban 
sugallja a tavasz lépkedő neszét. 

Megyek dolgom után, a mérőóra-állást bejelenteni. Vártunk töb-
bedmagammal a biztonsági őrre, mert ő adja ki az üres nyomtatványt 
a jövő hónapra. Megérkezett, s adott: szűkmarkúan egyet. Szerény 

kérdésemre, hogy 
nem lehetne-e azt 
a gyűjtőládát kihe-
lyezni az utcán a 
falra, miként más 
szolgáltatóknál ez 

így praktikus. Az ügyfélszolgálati időn túl is bedobhatnánk, ha éppen 
munka után… arra járunk. Azt válaszolta, hogy kint volt, csak fiatalok 
felgyújtották. Többen felháborodva álltunk az őr, és tehetetlen dühvel 
az erőszak híre előtt. 

Otthon hallom, olvasom: a tanuló üti, kínozza az osztálytársát. Újabb 
és újabb tanárverések. Szülő és gyermek is bántalmazza a tanítót. 

A város épületeinek falain időben is hosszas „munkát” igénylő 
graffitik éktelenkednek, nem kell Amerikába menni… 

A törvénykezés a személyi és szólásszabadság korlátozásán tana-
kodik. A rendőrök kordonokat építenek, őriznek, bontanak és fényké-
pezik, kamerázzák az emlékezni, ünnepelni készülő állampolgárokat 
az utcákon, tereken. Talán rá sem érnek hivatásuk gyakorlására, a nép 
szolgálatára, védelmére. 

Az iskolákban rettegnek tanárok, diákok, a falvakban idősek, ott-
honukat féltők… az uralkodó önkénytől, rablásoktól. 

A büntetési szankciók úton-útfélen lógnak a legapróbb kihágáso-
kért, aránytalan összegű mértékben, a még fizetőképes állampolgárok 
feje fölött. 

Luxusautók állnak belső szélvédőiken rokkantkártyával a hivatal 
előtt. Milyen nehéz sorsú emberek ezekben a fényes új nagy értékű 
metálcsodákban! 

A böjti szél felborzol mindent bennem és körülöttem, port fúj az 
arcomba, nem látok tisztán, hogy mi történik és miért? Nem véd a 
törvény, a számlák irreálisan magasak, mindenki egy ellen, és egy 
mindenki ellen. 

Csak a természetben van bizodalmam. A virágok, az erdő, a fák 
örökében, s a felhők mögül talán a szelet is elűző, kukucskáló napsu-
gárban. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

OLVASÓI LEVELEK 

Hülyék azért nem vagyunk! 
 
Miért érzem úgy, hogy folyamatosan idiótának néznek minket? 

Talán azért, mert szó nélkül tűrjük, hogy Princz Gábor megússza 3 
millió forintos büntetéssel, miközben „hanyagsága” miatt adófizetői 
pénzből 10 milliárdokkal kellett konszolidálni a posta bankot? Talán 
azért, mert Kulcsár az exbróker még mindig nem nyerte el a méltó 
büntetését, és az ő általa okozott kárt is végül nekünk kell majd megfi-
zetni? Esetleg azért, mert Zuschlag a „kishal” egyedül viszi majd el a 
balhét, és azok a jómadarak akik szétlopták az országot tovább folytat-
hatják bűnös üzelmeiket, egészen addig míg találnak mozdíthatót? 
Netán azért, mert a szemünk előtt privatizálnak el mindent,és csúszó-
pénzért értékes ingatlanokat kótyavetyélnek el? Mind ez azért lehet-
séges, mert vannak törvény felett álló egyének, akik bármit bármikor 
megtehetnek és sohasem sújt le rájuk a törvény szigora. Akikkel szem-
ben mi „átlagemberek”évek óta csak hitegetést, ígéreteket, valamint 
csomagokat – melyekbe megszorításokat tesz a kormány ajándék 
helyett – kapunk Rontja a kedvünket az is,hogy az ország vezetői úgy 
gondolják, az elherdált, elsimlizett pénzekért a számlát ismét a nyug-
díjasoknak, a családoknak, a kismamáknak, a bérből és fizetésből élők-
nek, a vállalkozóknak nyújtják majd be. Mi pedig némán fizetünk és 
eltűrjük, hogy lesajnáljanak, és idiótának nézzenek bennünket. Én 
azonban hiszek magunkban, hiszek benne, hogy nem felejtünk, és 
bizonyítani fogjuk (ha eljön az igazság és a választás pillanata), min-
dent nem lehet a torkunkon lenyomni. Addig is mondjuk hangosan, 
hogy a felelősök is hallják: Hülyék azért nem vagyunk!!! 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

 
Luxusautók állnak belső szélvédőiken rok-
kantkártyával a hivatal előtt. Milyen nehéz 
sorsú emberek ezekben a fényes új nagy 

értékű metál-csodákban! 

” 
” 
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Ciao Italia! 
Kiss Mónika 1999 óta dol-

gozik az Orczy István Általános 
Iskolában mint napközis és 
olasztanár, valamint 2 éve az 
eTwinning program koordiná-
tora. Őt faggattam munkájáról, 
és a nemzetközi sikerekről. 

 
– Mit jelent az eTwinning és 

mit takar? 
– Az eTwinning egy európai 

projekt, amelynek a nevében is 
benne foglaltatik a célja: elektro-
nikus úton, tehát interneten ke-
resztül testvérkapcsolat kialakí-
tása más európai országokkal. 
Ezáltal a diákok megismerked-
hetnek különféle kultúrákkal, 
szokásokkal koordinátor tanárok 
segítségével. Számukra kinyílik a 
világ. A mi iskolánk partnere a 
Sienahoz közel, Casole D' Elsaban 
található Scuola Secondaria di 
primo grado „Arnolfo Di Cambio”. 
Olasz testvériskolánkkal közösen 
indított projektünket 2007-ben 
Minősített eTwinning Projekt cím-
mel tüntették ki.  

– Karácsonykor ennek a prog-
ramnak a keretében látogattak 
ide az olasz diákok? 

– Így van, valamint az Olasz 
Kultúra Hete rendezvénysorozat 
keretében vendégeltük meg őket. 
Ez egy nagyszerű alkalom volt 
arra, hogy egyrészt viszonozzuk a 
meghívást, másrészt ízelítőt kap-
hattunk az olasz kultúrából. 
Több, mint hatvan vendég érke-
zett hozzánk Olaszországból, köz-
tük Luigi Sebastiani, Siena tarto-
mány oktatási vezetője. Ellátoga-
tott hozzánk az iskola igazgatója, 
pedagógusai és diákjai. Az ma-
gyarországi látogatásról beszá-

molt az olasz La Nazione című 
helyi lap. A rendezvények több 
helyszínen voltak: a szegedi 
Olasz Kulturális Központban, a 
dorozsmai Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban és a dorozsmai ró-
mai katolikus templomban. A re-
pertoár nagyon sokszínű volt 
mind a magyar, mind az olasz 
gyerekek részéről: színházi elő-
adás, kiállítás, koncert. 

Szintén az eTwinning prog-
ram keretében egy osztrák isko-
lával is felvettük a kapcsolatot, a 
közös nyelv velük is az olasz. Ez 
nagyon érdekes nyelvtanulás 
szempontjából, két ország ho-
gyan sajátítja el az olasz nyelvet, 
milyen módszerekkel, technikák-
kal, motivációkkal. Fejlődik a 
kommunikációs kompetenciánk. 
Másik két projekt, amelyben 
részt veszek Comenius-progra-

mok: az egyikben német és fran-
cia partnerekkel dolgozunk; a 
Comenius másik projektjében 
pedig összesen 11 ország műkö-
dik együtt. Tanárok és diákok 
egymást segítve dolgoznak. A két 
projektre összesen 27.000 euró 
támogatást kaptunk, címük: „Egy 
Európa – Sok kultúra” és „Kincsek 
Európában”. A jelenlegi felada-
tunk, hogy a projekt kabalafigu-

ráját kitaláljuk. Ez egy nagy rajz-
verseny, és szavazatok alapján 
döntik el, melyik ország által 
kitalált figura lesz a projekt kaba-
lafigurája. 

– Gondolom, sok munka vár 
még rátok. Milyen feladataitok 
vannak? 

– Nálunk is volt olasz kultú-
ra hete, Olaszországban is lesz 
magyar kultúra hete. Meghívást 
kaptunk, hogy megrendezzük a 

Magyar Kultúra Hete programjait. 
Májusban francia és német ven-
dégeink lesznek, április 25-én 
pedig immár ötödik éve rendez-
zük meg az országos olasz ver-
senyt. Márciusra filmet kell készí-
tenünk egy helyi legendáról, mi a 
szegedi boszorkányokat válasz-
tottuk témánkul. Jövőre lesz 100 
éves az iskola, ennek keretében 
12 országból (Anglia, Portugália, 
Törökország, Szlovénia, Szlová-
kia, Lengyelország, Franciaor-
szág, Németország, Olaszország, 
stb.) jönnek diákok és tanárok, 
hogy együtt ünnepeljük az évfor-
dulót. Ehhez sok segítséget ka-
punk többek között az Olasz Kul-
turális Központtól és az oktatási 
irodától. Az olasz tanszék vezető-
jére, Pál József konzulra mindig 
számíthatunk. Az iskolában az 
igazgatónőtől és a kollégáktól is 
kapunk támogatást. A gyerekek-
kel rengeteget készülünk, nagyon 
lelkesek. 

– Milyen a fogadtatás Olasz-
országban? 

– Kint mindig szeretettel 
fogadtak bennünket, nemzetközi 
kiadványba is bekerültünk (La 
Nazione), amelyben az olasz kul-
túra nagyköveteként említik a 
gyerekeket az Olasz Kultúra Hete 
alkalmából; és felkerültünk az 
olasz kulturális iroda honlapjára, 
mint követendő példa. 

– További sikereket kívánok 
Neked és a gyerekeknek! Remélem, 
hogy április 17-én mi is bepillan-
tást nyerhetünk majd munkátok-
ba, eredményeitekbe a művelődési 
házban megrendezésre kerülő 
filmvetítéses élménybeszámolóval. 

-JE- 

Orczy-s sportsikerek 
 
A Csongrád Megyei Serdülő és Gyermek Terematlétikai Bajnoksá-

gon az alábbi tanulóink értek el döntős helyezést. A versenyen össze-
sen 500 gyermek indult a döntőbe jutásért. 

 
Nagymihály Petra ’99 30m síkfutás III. hely 

Kálmán Dzsenifer ’97 30m síkfutás III. hely 

  Helyből távolugrás IV. hely 

Szénási Barnabás ’99 Medicin VI. hely 

Boszák Roland ’99 Medicin VII. hely 

Peric Márkó ’97 Medicin VI. hely 

Bárdos Tamás ’97 Medicin VII. hely 

Borbély Evelin ’97 Medicin VIII. hely 

Borcsa Zoltán ’95 30m síkfutás VI. hely 

  Helyből távolugrás VI. hely 

Szóvá tettük... 
Újságunk előző számában ír-

tunk a templomdomb és a park 
két oldalán ottfelejtett megállni 
tilos táblák megszüntetésének 
szükségességéről. Cikkünk nyo-
mán március 25-én Fábián József 
képviselő kezdeményezésére az 
illetékesek helyszíni bejárást vé-
geztek a helyzet felmérése céljá-

ból. Mint megtudtuk, a táblák 
kihelyezésére azért volt szükség, 
hogy az ott járó autóbuszok aka-
dálytalan közlekedését a parkoló 
autók ne zavarják. Tervet fognak 
kidolgozni olyan gépkocsi parko-
lóhely kialakítására, amely nem 
akadályozza a buszközlekedést. 

T. L. 

Felhívás 
A Szegedi Környezetgazdál-

kodási Nonprofit Kft. kiskun-
dorozsmai csoportja ezúton tájé-
koztatja a lakosságot, hogy az 
utcákban lévő erősáramú villany-
vezetékek közelségébe növő fák 
gallyazását a SZEFA Kft. április 
1–30. között végzi el. A dísz- és 
gyümölcsfák tulajdonosai a szak-
szerű gallyazást maguk is elvé-

gezhetik, amennyiben féltik azok 
állagát. 

A Polgárőrség ezúton köszöni meg azoknak, akik a 2007. 
évi adójuk 1%-át szervezetünk részére felajánlották. Az ebből 
befolyt 52 296 Forintot működési költségekre fordítottuk. 

Kérjük, 2008. évi szja-juk 1%-át a Polgárőrség részére 
felajánlani szíveskedjenek. Adószámunk: 18458556-1-06. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Talpra állni! 
A Nagy S Optika üzletét mindenki ismeri, sokan be is tértek 

már ide. Az utóbbi években itt megváltozott sokminden. Az üzlet 
egykori vezetője, Klária 2005-ben elhunyt, az egykor jól menő 
üzlet sorsa férje, Nagy Sándor kezébe lett letéve. Egyetlen mon-
dat forgott az agya körül a veszteségen túl: „Talpra kell állni!” 
Egy jól bejáratott üzletet csak nem kellene bezárni, döntötte el az 
illetékes. 

 
– De hogyan tovább? – kérdeztem az új tulajdonostól. 
– Nagy átszervezés végül is nem kellett. A feleségem helyett én 

léptem a pult mögé. Az üzletben megmaradt a régi alkalmazott. Azt 
próbáltuk tovább folytatni, amit eddig csináltunk. Továbbra is köz-
megelégedésre próbálunk dolgozni, elsősorban a dorozsmai vevőkör-
nek. Azzal könnyítjük meg a helyzetüket, hogy nem kell szemüvegért 
bemenniük a városba. 

– Mit kínálnak az üzletben? 
– A szemüveg-készíttetést megelőzi egy szakember által végzett 

szemvizsgálat. Az üzletben be kell jelenteni ezen igényt, és megmond-
juk a vizsgálat idejét. A szemész felírja a szemüveget vényre, és azt mi 
elkészíttetjük határidőre. A szakember egyébként ki tudja szűrni a 
szemfenék-problémát, a hályogot és egyéb betegségeket, ezeket mind 
gyógyítani kell. Iskolai szűréseket is végeztünk már. Tervezzük nyug-
díjas házak szűrését és az óvodákba is ellátogatunk. További szolgálta-
tásaink: filmelőhívás, -retusálás, digitális képkidolgozás. Bifokális, 
multifokális szemüvegeket és fényre sötétedő szemüvegeket is készít-
tetünk. Fotócikkek árusítását is folytatjuk. 

Jómagam a műhelybe járok, hozom-viszem az árukat, illetve be-

szerzem azokat. Az üzletben is lennie kell valakinek. Anitában, az al-
kalmazottunkban maximálisan megbízom, jól bevált, kedves munka-
társ, már a feleségem ideje alatt is ő volt az üzletben. 

– Akciók? 
– Vannak, havonta változtatjuk. Érdemes figyelni a hirdetéseinket 

a Dorozsmai Naplóban, hiszen keretekre, lencsékre 10–20–25–50%, 
de akár 70% árengedmény is van a kifutó modellekre. A lencséket 
közvetlenül a gyártótól rendeljük, a japán csúcstechnológia gyorsan 
ide is ér. A tapasztalat az, hogy egyre többen járnak be a környező 
községekből is, egyre inkább igénybe veszik a szolgáltatásainkat. Szin-
te mindegyik korosztály megkeres minket. 

– Mik a terveid? 
– Terveim közt szerepel a folyamatos árubővítés, sikerült mára a 

duplájára feltornáznom. Üzletbővítést jelenleg nem tervezek, ameny-
nyiben szükséges lesz, csak akkor bővítek. 

– A családról mondanál pár szót? 
– Van egy lányom, aki jelenleg szakirányú középiskolába jár. Ő a 

jövő, hiszem, hogy nem lesz gond az utódlásommal. Máris nagy érdek-
lődést mutat a szakma iránt. 

– Köszönöm, hogy időt szakítottál rám. Jó egészséget és sikeres mun-
kát kívánok! 

 
Így él a Nagy S Optika tulajdonosa. Nem tört össze a tragédiától, fel 

tudott állni a nehézségek súlya alatt is. Példaként állhat sok bajbaju-
tott ember előtt. Az interjú végén Sándor ezt üzente a dorozsmaiak-
nak: igyekeznek munkájukat a legjobb tudásuk szerint végezni, és azt 
kéri a lakosságtól, hogy ha esetleg nincsenek megelégedve a szolgálta-
tásaikkal, bátran forduljanak hozzájuk, szóljanak nekik, hogy meg 
tudják próbálni orvosolni problémájukat. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

A Bányai Cukrászda kínálatából:A Bányai Cukrászda kínálatából:A Bányai Cukrászda kínálatából:A Bányai Cukrászda kínálatából:    
 

Édes teasütemények: Beiglik: 
– Aprócska Omlós tésztából: 
– Kisisler – Diós 
– Gesztenyéspatkó – Mákos 
– Narancsos félhold – Meggyes-mákos 
– Linzerkarika 
– Néró Kelt tésztából: 
– Kókuszos, diós rácsos – Diós 
– Meggyes, barackos kisrolád… – Mákos 

Sós teasütemények: 
– Pogácsák: juhtúrós, vajas, sajtos, töpörtős 
– Masni 
– Stangli 
– Húsos falatkák 
– Sós kocka… 

Szeretettel várunk mindenkit! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Családi nap: 2009. április 18. 
Az Isten az ő végtelen kegyelméből megalkotta az embert. Nem 

egy összefüggéstelen és értelmetlen világba helyezte bele, hanem egy 
komplex, megismerhető, mérhető, megtapasztalható világba. Nem 
önmagának alkotta az embert, hanem azért, hogy közösségbe éljen. 
Ezt mindannyian érezzük, leszámítva azon kevés pillanatot az éle-
tünkben, amit egyedül, magányban szeretünk eltölteni alapvetően 
közösségi lények vagyunk. Jó néha elgondolkodni a dolgokon, imád-
kozni, meditálni, ez erőt adhat ahhoz, hogy még konkrétabban szeret-
hessünk, hogy még odaadóbb feleségek, férjek vagy lelkipásztorok 
lehessünk. De csak közösségben értjük meg önmagunkat igazán. Magun-
kat a másikban, mint tükörben láthatjuk meg és ismerhetjük meg igazán. 

A közösség, a család, a hit, a nemzet fontos összetartó erő kell, 
hogy legyen. Az összetartozás élménye nélkül csupán önmagunknak 
élő fogyasztók vagyunk. Ha odaadjuk magunkat önzetlenül vállunk 
igazán önmagunkká. A család az a közeg ahol az élet kezdődik és nö-
vekszik. A társadalom alapsejtje. Egy olyan organizmus, amely nélkül 
elvész minden érték, nélküle nincs értelme hitnek, meggyőződésnek, 
nemzetiségtudatnak. 

Április 18-án szeretnénk a művelődési házzal karöltve egy családi 
napot szervezni. Ennek a napnak részben a családok összehívása a 
célja, választékos programok lesznek. Reméljük, hogy az együtt eltöl-
tött idő összehozza a családokat, élményeket adva elmélyíti a hovatar-
tozás érzését is. Dorozsmai kézművesek, művészek, életművészek 
fognak dolgozni a dorozsmaiakért. Megismerhetjük értékeinket és 
tehetségeinket. Alkalmat biztosíthat ez a családnap a találkozásra, és a 
kikapcsolódásra egyaránt. 

 
A családi nap rövid, vázlatos tervezete: 
09.30 Gyülekező. 
10.00 Megnyitó. 
10.20 Kézműves foglalkozások: Íjászat, nemezelés, makramé, 

arcfestés, lovaglás (11.00-13.00), állatsimogató (egész napos) mézes-
kalács díszítés, bőrdíszmű, Melinda csodapatikája. 

Bográcsfőző verseny, Palacsintasütés. 
13.00 Ebéd. 
14.00 Játékos akadályverseny. 
16.00 Bohóc. 
16.40 Gyónási lehetőség. 
17.00 Szentmise a templomban, utána hangverseny. 
2009.április 19., 09.00 ifjúsági Szentmise, díjjak kiosztása. 
Nagy szeretettel várunk minden családot erre a szép napra! 

ILLYÉS ZSOLT 

A feltámadáshoz nagypénteken keresztül vezet az út – 
az egyén, a család, a közösség és a nemzet számára. 
Örömteli szeretetben megélt áldott húsvéti ünnepet 

kíván 
Dorozsma minden lakójának 
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OLVASÓI LEVELEK 

Néhány szó az MDF tevékenységéről 
Régóta figyelgetem az MDF 

tevékenységét. Annyi bizonyos, 
hogy Dávid Ibolya és néhány 
(mondjuk 4-5 fő) hozzá hű párt-
társa az utóbbi időben tele van 
jobbnál jobb ötletekkel. Nézzünk 
ebből néhányat. Gondolom, raj-
tam kívül meglepett jónéhány 
honpolgárt – elsősorban persze 
saját, még meglévő párttagságát – 
az a mód, ahogyan a kétes ügyek-
be keveredett volt Fideszes kép-
viselő padsorba ültetésével men-
tette meg az országgyűlési frakci-
óját a feloszlatástól és természe-
tesen az azzal járó pénzelvonás-
tól. A legújabb fejleményeket is-
merve lehet, hogy már ez sem 
segít. Bokros Lajos MDF-es EU 
parlamenti listavezetői helye, 
majd nem sokkal utána minisz-
terelnöki jelölése már annyira 
abszurd és annyira ellentétes a 
korábban oly sokszor emlegetett 
Antall-i örökséggel, hogy én most 
ezzel külön nem is szeretnék 
foglalkozni. 

Ezzel szemben felhoznám a 
legeslegújabb nagy – minden va-
lószínűség szerint a remélt szava-
zatszerzés érdekében bedobott – 
ötletet, miszerint a párt elnök-
asszonya úgymond a forint árfo-
lyamának drasztikus esése miatt 
levélben kérte Sólyom Lászlót, 
hogy péntekre (március 6-ára) 
hívja össze az Országgyűlés rend-
kívüli ülését. Könnyekig megha-
tódtam eme önzetlen segítség-
nyújtási készség és aggódás halla-
tán, de van a dolognak egy egé-
szen apró, tulajdonképpen lé-
nyegét tekintve elhanyagolható, 

mondhatni nüansznyi szépséghi-
bája. Nevezetesen az, hogy a 
köztársasági elnök úr ezt nem 
teheti meg. Ehhez – a megfelelő 
formai előírások betartása mel-
lett – a házelnöknek van joga. Ez 
a nyilvánvalóan rendeletellenes 
kezdeményezés egyébként csak a 
teljesen kívülállóknak lehet meg-
lepő, hiszen jól tudjuk, hogy ko-
rábbi igazságügyi miniszteri tény-
kedése ellenére Dávid Ibolya 
nagy előszeretettel feledkezik 
meg az előírásokról, rendeletek-
ről, törvényekről, ha saját érde-
kei úgy kívánják. Emlékezhetünk 
pl. az MDF alapító tagjainak tör-
vénytelen kizárására. A frakció-
ból történő eltávolításukhoz pe-
dig a házelnök segítségét is képes 
volt felhasználni, persze azt is 
házszabályellenesen. Emlékezhe-
tünk továbbá a jókor, jó időben, 
de kétes háttérből érkező adat-
hordozó lemezkére, meg az el-
nökválasztási visszásságokra, egye-
bekre. 

Furcsa, de az MDF elnök-
asszonya és néhány hű csatlósa 
mostanában egyvalamiről bizto-
san nem szokott elfeledkezni. 
Nevezetesen arról, hogy melyik 
ülésnapon melyik törvényt kell 
nekik, és melyik napon melyik 
törvényt kell az SZDSZ-nek meg-
szavaznia ahhoz, hogy a teljesen 
hitelét vesztett, dilettáns, béna 
kacsaként totyorgó Gyurcsány(i) 
Ferencet még valameddig a ha-
talmon tudják tartani. 

Teljesen véletlenül jutott 
eszembe, hogy vajon hány szám-
jegyű az az összeg, amiért már el 

AKCIÓ!!! 
A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 3 főre 

A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram 
egíszbe tevém 

– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke 
nyársra huzom 

– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! 
Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak megkímélve 
ha e fejedelmi étket választod! 
Küld el futárod vagy harangozd bé a 461-363 as távbeszélőn s 
apródjaim elvivék néked! 
4800 helyett 3 főre csak 4100 aranyforintot kostál s ajándékba 
gyömölcsös lepínyt kapsz amit a mai népek palacsintának hínak! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhat az Úr 2009. 
évének április havában! 

Szélmalom Vendéglő 

A nyugdíjintézetekről 
A közelmúltban hangzott el a 

Kossuth Rádióban, hogy a Ma-
gyarországon működő magán-
nyugdíj-pénztárak elmúlt 10 éves 
működésük során 0% (azaz nulla 
%) reálhozamot tudnak felmutat-
ni. Ebből az következik, a befize-
tők számláján éppen annyi pénz 
marad, amennyit befektettek, és 
az inflálódást még nem is említet-
tük, amely tovább csökkenti az 
összeg reálértékét. Közismert, 
hogy az állam a magánnyugdíj-
pénztárak részére előírja, hogy a 
beszedett pénzek bizonyos száza-
lékát állami befektetetésekbe kell 
rakni, a fennmaradó rész felett az 
intézet maga rendelkezik, hogy 
hol forgatja a magasabb hozam 
érdekében. 

Sajnos beigazolódott az a 
félelem, amelyet a magánnyugdíj-
pénztárak beindítása idején egy 
közgazdász fejében felmerült: ne-
vezetesen azt vetette fel ezen 
pénztárak működésével kapcso-

latban, hogy mivel nagy induló 
tőkével nem rendelkeztek, költ-
ségeik (iroda, alkalmazottak 
bére, autó, telefon stb.) fedezetét 
nem máshonnan, mint az ügyfe-
leik pénzének kamataiból terem-
tik elő. Ehelyett, tanácsolta a 
közgazdász azoknak, akik vá-
laszthattak az állami és magán-
nyugdíj-pénztár között, gyűjtsék 
össze erre a célra szánt pénzü-
ket, és saját maguk fektessék azt 
állami értékpapírokba, kamatozó 
kincstárjegybe, mert annak min-
den hozama őket fogja illetni, és 
nem egy pénzintézet fogja felélni 
azt. Érdemes elgondolkodni an-
nak a lehetőségnek a kihasználá-
sán is, hogy sokak számára meg-
engedett a magánnyugdíj-pénz-
tárakból való visszalépés az álla-
mi ellátó rendszerbe. 2012-ig ez 
megtehető bizonyos korosztály-
ok esetében. 

 
T. L. 

lehet árulni eszmét, pártot, párt-
tagságot, barátot, korábbi mi-
niszterelnököt? S vajon mekkora 
összeg az, amiért valaki végképp 
feladja az önmagával való szem-
benézés kínos perceit, óráit és 
végérvényesen sötét brokátot 
borít az előszobatükörre? 

Csak költői a kérdés, soha nem 
akarom, hogy válaszoljanak rá! 

A kérdező:  
KOSIK DÉNES 

Állás-
lehetőség 
 
A Kiskundorozsmai Rész-

önkormányzat út- és parkgon-
dozói munkakörbe, főállásba 
keres munkavállalót. Feladata a 
fizikai munkavégzés mellett a 
közmunkát végzők irányítása. 

 
Jelentkezni lehet Fábián 

József önkormányzati képvise-
lőnél (30/535-0056). 

Közbiztonsági tájékoztató 

NE ENGEDJÜK BE A 

HÁZALÓKAT! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy településünkön elszaporod-
tak az olyan jellegű bűncselek-
mények, amelyek összefüggésbe 
hozhatók a házaló árusokkal. A 
házalók különböző indokokkal, 
például 13. havi nyugdíjat, pénzt 
hoztak, adatot egyeztetnek, ha-
mis pénzt keresnek és megvizs-
gálnák, szolgáltató cég képviselő-
inek adják ki magukat stb., meg-
tévesztik a lakosokat, jóhisze-
műségüket kihasználják. Ami-
kor bejutnak a lakásba, figye-
lemeltereléssel általában 
meglopják az idős embe-
reket. 

Ezúton kérjük 
főleg az idős embe-
reket, hogy idege-
neket ne engedje-

nek be a házukba, igazoltassák a 
szolgáltató cégek képviselőit, 
minden gyanús esetben értesít-
sék a rendőrséget a 107-en, fi-
gyeljék meg a jó személyleírás 
érdekében a ruházatukat, a kiné-
zetüket, a gépjármű rendszámát 
stb. Dorozsmán éjjel-nappal van 
járőr. Fontos, hogy minden bűn-
cselekmény esetében tegyenek 
feljelentést, mert csak ez alapján 
indulhat el a nyomozás! 

A közelmúltban elő-
fordult esetek közé 
tartozott, hogy fa-
árusok a kifizetett 

mennyiségnél lénye-
gesebb kevesebb fát 
raktak le a házhoz. 

Ne higgyünk az aján-
dékosztogatóknak, akik 

ingyen áruval kecsegtet-
nek, illetve azzal, hogy nyere-

ményt hoztak átadni. 
T. L. 
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Házhoz hívható EREDETISÉGVIZSGÁLAT 
Átírás ügyintézés, biztosításkötés kedvező díjakkal, 

GPS navigáció 

Pataki László                30/336-2324 

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KISKUNDOROZSMÁN 
 

► Földmérési munkák: 
○ telekmegosztások, telekhatár kitűzések, 

○ épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek, 

○ szolgalmi jog bejegyzés, 

○ művelési ág változás, 

○ minden más földmérési munka... 
► Egyéb szolgáltatások:  
○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban 
○ ingatlan értékbecslés 
○ közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között. 

 

► Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  hívására személyesen felkeressük 

○ telefon:  30-218-8953 

○ fax:   62-424-404 

○ weboldal:  www.infogeobt.hu 

○ email:  infogeo@vnet.hu 

○ levélcím:  INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

 
 

A Déli-Farm Kft. kínálata: 
 

 
Tavaszi árpa, zab, kukorica, lucerna és egyéb vetőmagok  

illetve műtrágyák széles választékban kaphatók, 
 

valamint 
 

Villanypásztorok és kiegészítőik, állatitatók, etetők, 
állattartási, állategészségügyi eszközök, állatápoláshoz  

szükséges eszközök és szerek minden fajta haszonállatnak.  
 

Több mint 6000 féle termékcikk! Jöjjön el kisáruházunkba! 
 
 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

(nagybani zöldségpiac mellett) 

Telefon: 62-556-120, 556-130 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés — 
centírozás — futómű-beállítás — 

fékhatásmérés és –javítás — olajcsere 
— műszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%—40%! 

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

Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

NENYI adatszolgáltatás 
 
A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a 

foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2008. 

évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítésének határideje 2009. 
április 30. 

ELEKTRONIKUS ÚTON történő teljesítéssel az adatszolgáltatás 
egyszerűbb és gyorsabb. Közös érdekünk, hogy a nyugdíj megállapí-
táshoz minden adat rendelkezésünkre álljon. Bővebb információ az 
ONYF honlapján található (www.onyf.hu). 

Eladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek Kiskundorozsmán    
 

A Trombita utca 20. szám alatt található 458 m2-es összközműves 
építési telek eladó. A telek 50%-a beépíthető! Hrsz.: 2809. 
A telekre családi ház vagy négylakásos társasház is megépíthető. 
A társasház lakásai kb. 47 m2-esek, saját udvarrésszel, tetőtér 
beépítési lehetőséggel. A telek irányára 6 600 000 Ft, 
érdeklődni Joó Gábor építési vállalkozónál lehet a 06 20 933 
0268-as telefonszámon. 



10101010. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL XX./3. 



2009. MÁRCIUS 31. 11111111. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL 

HÓDI PÉTER 

Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 600 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Szén: lengyel dió 5600 Ft/q, bükk 2450 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

 

Minden fém ill. műanyag 
keretből –10% 

Egyes keretekből –20 –50%! 
 

POLAROID napszemüveg: 
5990,- 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Itt a tavasz, jön a nyár, 
a Bababazár nyitva áll. 

 

Kicsik és nagyok, jöjjetek! 
Új divatot kövessetek! 

 
Tavaszi holmikat átveszünk! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 Ft/kg. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható Felpétzi-
kötetünk 

 
Kapható kiadónknál Felpétzi Győry Jenő: 

Dorozsma régi életéről című kötete. Megrendelhe-
tő e-mail címünkön: dn@szelmalomktv.hu, illetve 
megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfél-
szolgálatán nyitva tartási időben (telefon: 62/463-
444). A kötet ára: 600 forint. 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat (ha mi 
készítjük szemüvegét) 
SZTK vények felírása, 
beváltása 

Telefon: 
550-688/16 
20/919-2508 

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

Továbbra is várom régi és 
új vendégeimet az ABC-vel 
szembeni 

FODRÁSZÜZLETBE! 
Edit 

Kedves Vendégek és Vendégeink!Kedves Vendégek és Vendégeink!Kedves Vendégek és Vendégeink!Kedves Vendégek és Vendégeink!    
2009. március 1-jén megnyitottuk szépségszalonunkat. 

 

Állószolárium Kozmetika 
Fodrászat Manikűr–pedikűr, műköröm 
 

Szeretettel várunk minden új és régi vendéget! 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 

Tel.: 460-471 
Nyerges Andrea Jakus Sándorné 
Kovácsné Ocskó Éva Radoszáv Andrea 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábel-
árok ásását, tereprendezést, 
tolólapozást, földtörmelék-

szállítást, favágást, tuskózást, 
igény esetén billencs-
teherautóval vállalok. 

Megnyitottunk! 
 

Chili Burger Ételbár várja 
Kedves és éhes vendégeit. 

Kedvező árakkal! 
Nyitva:  H-Szo.:  6–20-ig 
 V:  6–12-ig 

Díjtalan házhozszállítás Dorozsma 
területén. 

Mobil: 06 30/650–4836 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

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

A világ legrövidebb könyvei 
 

· Karda Bea–Zalatnay Cini: Életkorhoz illő 
megjelenés 

· Híres kaszkadőrök sorozat: Horst Tappert 
dublőre voltam 

· Balázs Fecó: Elég egy mosoly – Fogtechni-
ka haladóknak 

· Verebes István: Egészséges lélegzés 
· Woody Allen: Trendek a szemüvegiparban 
· Vincent van Gogh: Csupa fül vagyok 
· Népszerű ételek a gyermekzsúrokon soro-

zat: A spárga 
· A hortobágyi hegyimentők címjegyzéke 
· Szvatopluk: Üzleti érzék 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

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

 

100 g-os Milka csokik ................225,- 
0,5 l Martens Pils 5% alk. ...........115,- 
0,5 l Karpackie 4% alk. ..............119,- 
0,5 l Prince 5% alk. ..................119,- 

2 l szénsavas üdítő 50,- / ü. 
(amíg a készlet tart)! 

Nyitva tartás: H-P: 7-18, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidővel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F igye lem!  
GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében    

 

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

   KOVÁCS HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    

        KLÍMAKLÍMAKLÍMAKLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

VADLIBA VENDÉGLŐ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkből! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesből és 5-féle 
főételből falatozhat kedvére. 
Ticket Restaurant és Ennikék 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

Vadliba Vendéglő 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetőfedő 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

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

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

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

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 
ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/283-3800 

MŰHOLDAS 
ELŐFIZETÉSI 

AKCIÓ! 
 

2800 Ft-tól akár 3 TV-re is 
Digitális és hagyományos antennák, kábelté-

vé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés Tibor 

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

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

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

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, szik-

sós-fürdői elágazás után 1000 mé-

terre) 

Telefon: 62/463-611 
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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. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

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

 
Tanfolyamok indulnak: 

moped, tehergépjármű, motorkerékpár-nehéz
-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltő anyagok szállítása 

könnyűgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

szaktanfolyamok. 
 

Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintőképernyős 

számítógépen való gyakorlási lehetőség. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 
Számítástechnikai üzletünk 

címe: 
 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+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 autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    

Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563----3810381038103810    

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

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

––––    iskolaiskolaiskolaiskola––––    és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,    

––––    fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,    

––––    nyomtatványok,nyomtatványok,nyomtatványok,nyomtatványok,    

––––    húsvéti képeslapok, dekorációk.húsvéti képeslapok, dekorációk.húsvéti képeslapok, dekorációk.húsvéti képeslapok, dekorációk.    
 

Új cím: Szent János tér 3. 
(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 

 

Minden kedves vásárlómnak kellemes 

húsvéti ünnepket kívánok! 
 

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H: H: H: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----17, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 8----12121212    

Tel: Tel: Tel: Tel: 30/36030/36030/36030/360----7943794379437943    

ABLAKCSERE EGÉSZ ÉVBEN! 
 

Érdeklődjön nálunk!! 
Párkány és szúnyogháló akciók!!! 

 

– Műanyag nyílászárók gyártása, 
beépítése. 

– Helyreállítással, párkánnyal. 
– Redőny és szúnyoghálóval. 
– Helyszíni felméréssel és tanácsadással. 
 

Tel: 30/533-0690 
E-mail: ablakszer@freemail.hu 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

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 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

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

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Közvetítői díjat csak az eladó vagy megbízó fizet. 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

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

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. 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
(Eszékiné Gyöngyi) 

 

Negyvennyolcas u. 6-8. 
 

Alkalmi csokrok, cserepesvirágok nagy 
választékban! Koszorúk, sírcsokrok. 
(Dorozsmán ingyenes kiszállással!) 
Telefonos előrendelést felveszünk: 
06 20/369-1190, 06 20/231-3670 

 

Nyitva tartás: 
H-P: 8-16, Sz-V: 8-12. 

 
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
Húsvétra sonka és kolbász kapható! 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

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

 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Szezon előtti papucsvásár! 
AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Előre gondoljon a meleg nyárra! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 

 

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

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 
gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

 

Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 


