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„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzeté-
nek, az nem derék ember.” (Széchenyi István) 

Fényesebb a láncnál a kard? 
Március tizenötödike közeleg. 

Ilyenkor, nagy nemzeti ünnepeink 
előtt lázas munka folyik. A pártok 
írják ünnepinek álcázott prog-
rambeszédeiket, információk özö-
nét dolgozzák fel, mit tett a másik 
oldal, amibe bele lehet kötni, s 
mondandójukat igyekeznek akár 
teljesen nyakatekert módon ösz-
szehasonlítani 1848-49 eszmeisé-
gével. A média sem akar lemarad-
ni, hűen – a tájékoztatás törvény-
szabta kötelezettsége (?) szerint – 
közli le az ilyen és olyan színben 
már jócskán bemutatkozott pár-
tok hangzatos, pátosszal árnyalt, 
de az árnyalásokból jól kihallat-
szó ostorcsapkodását. Az ünnep 
fájdalom, de csak indok, rég elve-
szítette jelentőségét a közszerep-
lők száján. Már nem a „Talpra ma-
gyar!, a „Vén zászlótartó”, vagy 
Kossuth buzdító, felemelő szavai-
nak idézete, sem a fővárosi nagy-
színpadon rendezett – amúgy szín-
pompás – ünnepi előadás élvezete 
az, amiről eredetileg szólna a szó. 
Bár vizsgálhatnánk miért, sokkal 
nagyobb hangsúlya van annak, 
tapsvihar övezi azt, kinek volt 
mersze a regnáló kormány tagjait 
tojással megdobálni, a szót bele-
fojtani ünnepi beszédébe, kifütyül-
ni, hangzavart kelteni. S a nap 
megkoronázása, az igazi ünnep, 
ami a nép, az „Istenadta nép” tele-
vízió elé szögelésével, az esti, kö-
telező tragikomédia élő, egyenes 
adásával közvetíti a mondvacsi-
nált indokkal felvonuló csőcselék 
rohamát a tehetetlenkedő, pártat-
lanságát kereső rendőrök ellen. A 
„Trombita harsog, dob pereg”-
vers magunk elé idézett hangjait a 
kukaborítgatások, az elhajított ut-
cakövek csattogása, az „ünnep-
lésre” magukkal vitt baseballütők-
kel bezúzott autószélvédők csö-
römpölése pótolja. Kész új csatára 
a sereg! Hová jutottunk! Oda, hogy 
nemzeti kegyhelyeket zárnak kör-
be érdekcsoportok, megakadályoz-
va egy másik csoport koszorúzási 
kísérletét, mondván: „Nem vagy-
tok méltók idejönni”, ahelyett, 
hogy ha csak most, csak legalább 
ma és itt békejobbot – magyar a 
magyarnak – kezet nyújtanának.  

Hátha ez a kézfogás egy lépés len-
ne később a másik felé? 

Persze, mint ahogy a világon 
minden összefügg, rokoníthatók a 
mai állapotok a ’48-as eseménye-
ket előidéző okokkal. A nemzet 
nyugalmának, az emberi megélhe-
tésnek, az egészséges munkabíró 
képességnek, a természeti kör-
nyezetnek, a közállapotoknak ak-
koron és most is olyan mérvű rom-
lása, pusztulása tapasztalható, ami 
eljuttatott minket a teljes kilátás-
talanság állapotába. A reménynek, 
a jövőképnek elveszítésébe, a totá-
lis bizonytalanságba. Abba az álla-
potba, amelyből a kiutat Kossuth 
népe csak a forradalomban látta. 
Igaz, nagyot változott a világ. A 
nép elbukta a 48-as forradalmat, 
elbukta az őszirózsás forradalmat 
és különben is, bukásra van ítélve 
minden forradalom. Ne citáljunk 
okokat. A forradalmak végét min-
dig a valamivel való megalkuvás, 
a beletörődés a csak kicsivel jobb 
állapotokba jelentette. Az a fajta 
megalkuvás, amelyet napjainkban 
is élünk. Eljutottunk oda, hogy a 
mindennapi kenyérhez jutás célja 
elegendő ahhoz, hogy ne szítsa fel 
a hamu alatt rejtező parazsat. A 
falás kenyér ígéretét pedig bizto-
sítják nekünk. Igaz, csak annyit, és 
nem többet. Általunk, „demokrati-
kusan” választott vezetőink bizto-
sítják ezt nekünk, s mi, szánkban 
az egy falat kenyérrel jól terelge-
tett nyáj módjára megelégszünk. 
Csak tudnám, miért? Hiszen lát-
hatjuk, hogy újra kitermeltünk 
magunk közül egy olyan réteget, 
akinek nemcsak az egy falat ke-
nyér jut, hanem százszor, tízezer-
szer annyi! S mi, önként, dalolva 
hagyjuk magunkat általuk orrunk-
nál fogva vezetni. De ők mégsem 
elégszenek meg ennyivel, mert 
maguk is megosztottak. Ugyanúgy 
kialakultak érdekcsoportok, mint 
a történelemben mindannyiszor, 
csak önmagukra nem támaszkod-
hatnak, ehhez segítőkre, pártkato-
nákra – miránk – van szükségük. 
És mi ugyanúgy szétszakadunk, 
nem vesszük észre, mennyire bá-
bok módjára, marionettként tán-
coltatnak, az oszd meg és ural-

kodj! ősrégi politikai elvei alapján. 
Nem engedik, nem engedhetik, hogy 
a nép homogén egészet alkosson, 
mert a társadalmi konszenzusok 
megkeresése helyett egyetlen egy-
ről – a hatalom megragadásáról – 
szól minden. A húsosfazék mellé 
ülésnek, a segítőiknek pedig a tűz 
közelébe jutásnak a mindenáron 
való elérése a cél. Az eszközökben 
már nem válogat egyik fél sem. A cél 
az emberek megvezetése akár ha-
talmas hazugságokkal, akár sejte-
tett, megcsillogtatott, mindenkinek 
valami előnyt juttató ígéretével. 

Hát hogy milyen badarságo-
kat összeírt Marx 140 éve, a „Pol-
gárháború Franciaországban” cí-
mű eszmefuttatásában! „…a kor-
mányzás parlamenti ellenőrzés 
alá került – vagyis a vagyonos osz-
tályok közvetlen ellenőrzése alá –, 
s így nemcsak a temérdek állam-
adósság és a nyomasztó adók me-
legágya lett: hivataljainak, busás 
jövedelmeinek és protekciórend-
szerének ellenállhatatlan csábere-
jénél fogva nemcsak olyan konc 
lett, amin az uralkodó osztályok 
egymással versengő frakciói és ka-
landorai marakodhattak, hanem a 
társadalom gazdasági változásai-
val egyidejűleg politikai jellege is 
megváltozott.” No de ilyet! Ez az 
idejétmúlt, retrográd megközelí-
tés és társadalomkép ma már, nap-
jainkban el sem képzelhető! Még 
hogy ezzel a mi kormányzatpoliti-
kai, állami berendezési sziszté-
mánk összehasonlítási alapot ké-
pezne?! Még hogy a történelem is-
métli önmagát? Ugyan, hazugság! 
Még a gondolata is elvetendő! 
(Vagy talán mégsem?) 

Vezető pártjaink – mindegy, ki 
van hatalmon – ma már nem a 
fegyver, nem Jellasics, Metternich, 
Haynau eszközeivel, hanem a dip-
lomácia, a pszichológia, sőt tömeg-
pszichózis módszereivel, a húzd 
meg, ereszd meg politikájával hat-
nak ránk, nehogy a szunnyadó pa-
rázs fellobbanjon. Mi történt! Mi 
történt? Már nem pezsdíti vérün-
ket semmiféle ár, adó, költség-
emelés, akármekkora is. Volt vala-
ha egy taxissztrájk? Összefogtunk 
a romániai forradalomkor? Eh, 
hol van az már! Rendes, tisztessé-
ges nyárspolgárokká – igaz, haj-
léktalanokká, munkanélküliekké 
is – váltunk. Nem szervezkedünk, 
nem konspirálunk, egykor dicső, 
vagy dicstelen partizánjaink sem 

élnek már. Amit pedig a régi tör-
ténelemkönyvekben leírtak, ugye 
mind csupán szemenszedett ha-
zugságok? Ott, ahol már a holo-
kausztot is tagadni lehet, ahol 45-
ben nem szabadítottak fel ben-
nünket a fasizmus alól, mert azok  
vezetnek minket, kik azt vallják, 
jobb volt nekünk azelőtt. Ahol az 
új demokráciánk szerint olyan 
szabadok vagyunk, mint sohasem 
voltunk, mit is mondhatunk forra-
dalmi eszmékről? De azért néz-
zünk csak át a foltozandó gatyánk 
ülepe lyukán és azon keresztül 
vizsgáljuk meg a szabadságunkat, 
mit is érünk el vele? Elértük azt, 
amiért Kossuth, Petőfi harcoltak? 
Bár rossz nyelvek mondják: Petőfi 
sírját azért nem fogják soha meg-
találni, mert akkor láthatnák, 
ahogy forog benne. Jól írta a költő: 
„Európa csendes, újra csendes, 
elzúgtak forradalmai…” Úgyhogy: 
hagyjuk csak azokat a kardokat a 
Hadtörténeti Múzeumban rozsdá-
sodni! Majd Európa vigyáz ránk! 
Különben is figyelem: a kard ma 
közbiztonságra veszélyes eszköz! 
Törvény mondja ki. Maradjunk te-
hát nyugodtan a láncnál, legyünk 
törvénytisztelők. A törvényeket 
úgyis olyanok hozzák, akiknek dön-
téseibe mi már nem szólhatunk 
bele. A leláncolás sok mindentől 
meg is véd. Úgy nem eshet bántó-
dásunk. Ami le van láncolva, nem 
lehet olyan könnyen ellopni sem. 
Bár, elloptak itt már tőlünk min-
dent. A forradalmunkat is. Igaz, itt-
ott azért van elrejtve még néhány 
fűrészlap. De bocsánat mindenki-
től: miért vagyok én mindig ün-
neprontó? 

TÓTH GYÖRGY 

Ünnep Dorozsmán 
 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére 
március 15-én 10 órától  

ünnepi műsor veszi kezdetét a 
művelődési házban. 

Közreműködnek a Jerney János 
Általános Iskola tanulói, 
Galkó Bence (vers), 
Pécsi Dávid (hegedű). 
Ünnepi beszédet mond 

dr. Kozma József 
országgyűlési képviselő. 

 
Az ünnepi műsor után koszorú-
zás a ’48-as kopjafánál a Polgár-
mesteri Hivatal Kiskundorozsmai 
Kirendeltsége előtti dísztéren. 
 
(A részletes programajánló az 5. 
oldalon olvasható.) 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 →→→→  Tóth József 
Március 22-én 17 órakor a Bölcs utcai Család-
segítő Házban; március 29-én 17 órakor a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
Március 10-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, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� A 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 
Szombat, vasárnap: zárva. 

2010. márciusi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. március 12., péntek. 

„Lesz-e pénz, főnök?” 
Ezzel a kérdéssel fogadták a 

dorozsmai közmunkások február 
4-én a Művelődési Ház udvarába 
érkező dr. Kozma Józsefet, a DARFÜ 
(Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség) elnökét. Égető-sürge-
tő témájú közgyűlésre jöttek most 
össze úgy helyből, Apátfalváról, 
Hódmezővásárhelyről, mint az or-
szág számos más térségéből is: 
Békésből Sarkadról, Mezőkovács-
házáról, Bács-Kiskun megye több 
településéről: Bátmonostorról, Kis-
kunhalasról, Kiskunmajsáról, Kis-
kőrösről, de még a szerbiai vajda-
ságból – Zentáról – is a meghirde-
tett Integrációs Konferenciára. Ön-
kormányzati, kistérségi, kisebbsé-
gi társulások, családsegítő szolgá-
latok vezetői, Az OCÖ (Országos 
Cigány Önkormányzat) tisztségvi-
selői, egyetemisták, főiskolások 
Szegedről, Bajáról, akik mindany-
nyian, akár munkájuk, vagy tanul-
mányaik, vagy a szervezetekhez 
való elkötelezettségük miatt, de 
szívügyüknek tekintik a roma et-
nikumhoz tartozók életének ki-
menetelét, fejlődésük, sorsuk elő-
re mozdítását, gondjaik megoldá-
sát. A cél, hogy az ehhez kapcsoló-
dó civil – akár roma – szerveze-
tek, intézmények szakembereit az 
ilyen problémafeltáró, helyzete-
lemző konferenciák tudják támo-
gatni a gyakorlati végrehajtási te-
rületen. A lényeg: projektek gene-
rálása, életképes programok ki-
dolgozása. A termet teljesen be-
töltötték, s nemsokára vitát is in-
díthattak az előadásokat tartó szer-
vezetek vezetőivel. Bemutatkozott 
a Roma Fejlesztési és tervező 
Programiroda, melynek vezetője, 
Rácz Béla összefoglalta az Európai 
Uniós források hozzáférési lehe-
tőségeit. Felvázolta a programok-
hoz kapcsolható célcsoportokat, 
projekttámogatási formákat és az 
ebben közreműködő szervezete-
ket, a felmerülő problémákat és 
szükségleteket. Vizsgálati eredmé-
nyeiből azt prezentálta, hogy az 
eddigi kormányzatok mindig ke-
vés sikert tudtak elérni az integ-
ráció terén, az irányelvek szűk 
körben ismertek, vagy nem alkal-
mazzák azokat. Elszívják a támo-

gatást a pályázatok megírásában 
kevésbé tehetséges roma szerve-
zetektől. Leragadnak olyan kérdé-
seknél, hogy még azt sem tudják 
behatárolni, ki számít nálunk ro-
mának. Nincsenek visszajelzések 
a lokális sikerekről, ezek publiká-
ciója, a konzekvenciák leszűrése 
stagnál, a tapasztalatokat nem al-
kalmazzák tovább, hogy a további 
tervezések szintjén felhasználha-
tóak legyenek. Ezután több előadó 
ecsetelte a szegregációt, a sze-
génységnek, az általánosan le-
romlott egészségi állapotnak, a 
munkanélküliségnek a romákra gya-
korolt hatását. Pro-kontra hang-
zottak el javaslatok az integráció-
hoz szükséges pénzek elosztásá-
nak kérdésében és összhatásában. 
A hallgatóság azt mérhette le, 
mintha csak és kizárólag a pénz 
játszana szerepet az integrálódási 
folyamatok legfőbb felelőseként, 
és az interperszonális kapcsola-
tok nem is kell, hogy szerepet 
játsszanak, csak pénz legyen. 
Több társadalmi vita a körül bo-
nyolódik, hogy a pénzt azoknak 
adják oda közvetlenül, akik tud-
ják, melyek az égető szükségsze-
rűségek és a legcélszerűbben hasz-
nálhatnák fel, vagy egyszerűen szo-
ciális juttatások formájában osz-
szák szét az etnikumhoz tartozók 
között. A roma társadalom önma-
ga is megosztott ebben a kérdés-
ben és az egyik előadó elismerte, 
hogy sokszor nem is tudnak roma 
közösségről beszélni, mert lokáli-
san mutatkozó megosztottságok 
nem engedik közösségek kialaku-
lását. Az előadók felrótták a hibás 
kormányzati politikában bizonyí-
tottan kudarcként megélt támoga-
tás-elosztási aránytalanságokat. Elő-
fordult, hogy pl. olyan települést 
részesítettek az óvoda-program-
hoz kapcsolt támogatásban, ahol a 
fiatalok és gyermekes családok 
száma elenyésző, a lakosság el-
öregedett, viszont a szomszédos 
települések, ahol égető szükség-
szerűség mutatkozik erre, nem 
részesültek. Ezért volna szükség 
olyan felelős központi tervezésre, 
felmérésekre, hogy efféle egyen-
lőtlenségek ne alakulhassanak ki. 

Erőtlennek tűnő, de legalább 
megkísérelt próbálkozásokról adtak 
számot az oktatás, a személyes hi-
giéné, kulturáltabb lakókörnyezet-
hez juttatás kialakításához szer-
vezett programok ismertetése so-
rán. Természetesen ezen a terüle-
ten a legkisebbnek tűnő ered-
mény is már haladásnak tudható 
be, viszont irdatlan hosszúnak, 
szinte végeláthatatlannak tűnik 
már maga a megoldáshoz vezető 
út irányának nem hogy állami, de 
konferencia szintű meghatározá-
sa is. A hozzászólók ostorozták a 
pártok ciklusváltásokhoz kapcso-
lódó felfokozott érdeklődését, ami 
csak a szavazatok megszerzését 
célozza, azonban a kezdeti, új kor-
mányzati intézkedéseknél már ígé-
reteikre nem is emlékeznek. Az 
Országos Egészségfejlesztési Inté-
zettől érkező Solymosy József Bo-
nifácz a roma populáció leromlott 
egészségi állapotáért felelős fak-
torok közül az életmódot, a gene-
tikai állományt, a környezeti hatá-
sokat és az egészségügyi ellátást 
tartja felelősnek. Véleménye sze-
rint az életmód és a környezet 
javítása sokkal látványosabb e-
gészségi állapotjavulást eredmé-

nyezne, mint az ellátó rendszer 
fejlesztése. A roma lakosság meg-
ítélésében méltánytalan reprezen-
tációs anomáliákat sorol: az alul-
iskolázottságot, a munkanélküli-
séget, a rossz lakókörülményeket, 
a társadalmi kirekesztettséget. A 
bűnözést felülreprezentálják, va-
gyis sztereotípiaként közvetítik, 
míg a roma önszabályozásban sze-
repet vállaló szervezetek eredmé-
nyeit, a próbálkozásokat, erőfeszí-
téseket alulreprezentálják, tehát 
szinte nem publikálják sem a kor-
mányzati/önkormányzati, sem a 
média szintjén. 

A konferencia hasznát senki 
sem vitathatja, mert mutatja a roma 
integrációt végtelenül kevés ösztön-
zővel, eszközzel, de mégiscsak sür-
gető önigazgató erők jelenlétét és 
problémamegoldó készségét. A kon-
ferencia erősítette azt a tényt, hogy 
ehhez a társadalmi szükségszerű-
séghez minél előbb, minél többen 
kellene csatlakozni, mert elmúlt év-
századok tapasztalatai már megmu-
tatták, hogy egy nemzet felemelke-
dése állhat, vagy bukhat azon, mi-
lyen a nemzetiségekhez, etnikumok-
hoz viszonyított politikája. 

TÓTH GYÖRGY 

Peca-kuckó horgászoknak 
Sokan vagyunk, akik a tavasz 

közeledtével megérzik a természet 
lüktető, hatalmas életét, és úgy jár-
ja át a testünket, mintha a meleg, 
illatos levegővel együtt folyton-foly-
vást belélegeznénk. Az idő állni lát-
szik ebben a különös állapotban, a 
vízen az égbolt suhan, a vízililio-
mok alatt a part szélén halak nyúj-
tóznak, várják a horgászokat. Olyan 
horgászokat várunk Miksi Ferivel, 
akiknek van jó horgászhelye, egy jó 
sztorija, csomózási tippje, víz alatti, 
feletti fárasztási ötlete stb. Kezdő 
és gyakorlott horgászokat szeret-
nénk egyesületbe vagy baráti tár-
saságba tömöríteni itt Dorozsmán. 
Miksi Feri, a „Szépasszony” kocsma 
pultos horgász mindenese, 20-30 
fővel szeretné megalakítani a „Peca-
kuckó” horgász baráti társaságot. A 

kocsma kerthelyisége kiváló alkal-
mat nyújt a horgászoknak külön-
böző horgászattal kapcsolatos él-
ménybeszámolókra, szabadtéri fő-
zőcskézésre, zenés táncos rendez-
vényekre. A kezdőknek segít a bo-
tok felszerelésében, a horgászköté-
sekben. Menyhártné Jolika, a ven-
déglátó helyiségek tulajdonosa, elő-
rehaladott tárgyalásokat folytat kü-
lönböző horgászhelyek tulajdono-
saival, ahol horgászversenyeket 
rendezhetne a megalakult társulat, 
elsősorban a sziksóstón. Aki ked-
vet érez és támogatja a kezdemé-
nyezést, hogy Dorozsmán szerve-
zett formában horgásszunk, azokat 
kérjük, hogy az Orczy–Újvárosi utca 
sarkán lévő „Szépasszony” kocsmá-
ban keressék Miksi Ferenc urat. 

MILITÁR MIKLÓS 



2010.�FEBRUÁR�27.� 3.�OLDAL�

Egyházközségi bál 2010 
Január 30-án, mintegy 370 

vendég jelenlétével, kezdetét 
vette a már sok-sok éves múlt-
ra visszatekintő dorozsmai egy-
házközségi bál. 

Az immár 11. alkalommal meg-
rendezett est évről évre népsze-
rűbb. Nem véletlenül, hiszen a 
gondos előkészületeknek és a szer-
vezők odaadó munkájának köszön-
hetően színes műsorok, tombola-
húzás és vidám zene szórakoztat-
ta a megjelenteket. A vacsorát 
hajnalig tartó tánc követte. A ze-
nét a Jaffa Trió, a svédasztalos va-
csorát a Szélmalom Vendéglő biz-
tosította. A rendezvényt Bényi Mi-
hály világi elnök úr és Biacsi József 
atya köszöntője nyitotta meg. A 
műsort lelkes hittanosok és szüle-
ik, a Hozsanna énekkar, az ifjúsági 
csoport hittanosai és házas hétvé-
gés csoport tagjai adták elő. 

A műsorszámokat Rácz Haj-
nalka konferálta fel. A közönség 
először a Kisgömböc című tréfás 
mesét láthatta a hittanosok és 

szüleik előadásában, majd a Ho-
zsanna énekkar kórusa és a temp-
lom leánykara három kórusművet 
énekelt el. Ezt Szabó József és fele-
sége saját koreográfiával előadott 
magyar egyveleg-tánca követte, 
majd a Kovácsék képe című tréfás 
jelenet a hittanos szülők közre-
működésével. Az ifjúsági csoport 
tagjai eltáncolták a Bécsi keringőt, 
de Kiss Márton néptáncos produk-
ciója is nagy sikert aratott a kö-
zönség körében. 

Szeretnénk megköszönni a fel-
lépőknek a színvonalas és vidám 
előadást. Köszönettel tartozunk 
Bálint Istvánnak és kedves felesé-
gének a szervezésben végzett mun-
kájukért. A rengeteg tombolanye-
remény összegyűjtésében segített 
Tímár Lajos és Tahi Jánosné. Hálá-
sak vagyunk mindenkinek, akik 
tombolatárggyal, nyereménnyel hoz-
zájárultak a bál támogatásához. 
Isten áldja meg őket a segítségü-
kért! 

MIHÁLFFY BÉLA 

A szervezők köszöne-
tüket fejezik ki a tombola-
ajándékokat felajánló sze-
mélyeknek és vállalkozá-
soknak: 

Eszékiné Gyöngyi (kü-
lön köszönet a tombola-
ajándékok becsomagolásá-
ért), Ungi Bt., Gyógynö-
vény Szaküzlet, Bányai At-
tila cukrász, Tapodi Zoltán 
cukrász, Bálint István, Szél-
malom Kábeltévé Zrt., Pe-
rovné Sándor Mónika vi-
rágos, Méry Vegyidisz-
kont, Gyuris Gábor és fe-
lesége, Újvári Mihály és 
Csaba borász, István utcai 
Szépségszalon, Vecsernyés 

Zsuzsi manikűrös, Ádám Zsuzsi 
kozmetikus, Keresztesi Zsuzsi 
fodrász, Pintérné Bálint Beáta – 
Szélmalom Virágüzlet, Somodi 
László órás, Gáborné Katona 
Szilvia – Bababazár, Némethné 
Kati, Oláh József – Vitalion, Alex 
& Alen Divat Bt., Sarnyainé Mó-
nika manikűrös, Lajkó Edit fod-
rász, Molnár Edina fodrász, Zsu-
zsi Divat, Bényi Mihály, Pesti 
Ferenc, Nagymihály István, Rácz 
Szabó Ferenc ékszerész, Kiss 
Pál, dr. Bihari Lajos, Zöld Abonyi 
Kft., Szalma Imréné, Rácz Ven-
celné, Atlasz Henrik, Katolikus 
Kör, Nógrádi Zoltán képviselő–
polgármester. 
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Fotók: Tari Gellért. 

1% 
Kedves dorozsmaiak! 
Kérjük, adójuk 1%-ával rendel-

kezzenek a Kiskundorozsmáért 
Alapítvány javára. Minden forintot 
Dorozsmára és lakosaira fordítunk. 

Adószáma: 19083807–1–06. 
Köszönettel, 
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

Kiskundorozsma közbiztonsá-
gának növelése érdekében kérjük, 
2009. évi szja-juk 1%-át a Polgár-
őrség részére felajánlani szíves-
kedjenek. 

Adószámunk: 18458556-1-06. 
Köszönettel, 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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Egy kis mozgás 
mindenkinek kell! 

Beszélgetés Juhász Szélpál Rita gyógytornásszal 

Rita Kiskundorozsma szü-
lötte, itt is talált munkát a fiatal 
tehetség. Tőle érdeklődtem er-
ről az érdekes foglalkozásról, 
amelyben egyre sikeresebb. 

 
– Hogyan jutott eszébe, hogy 

épp gyógytornász legyél? 
– A főiskola elvégzése után 

2004-ben az elhelyezkedésről kel-
lett döntenem. Mindig is szeret-
tem a mozgáskoordinációkkal ösz-
szefüggő mozgásokat. Így olyan 
helyeken próbálkoztam az elhe-
lyezkedésemet illetően, ahol a ta-
nultakat kamatoztathatom. Elő-
ször óvodában, majd 2005-től is-
kolákban kezdtem el dolgozni. Je-
lenleg az Orczy István Általános 
Iskolában dolgozom, de más isko-
lákba is eljárok. Azonkívül felnőtt 
gyógytornacsoportokat is foglal-
koztatok. 

– Mi a felnőtt torna lényege? 
– A lényege a felnőtt gyógy-

tornának, hogy különböző csopor-
tokban, különböző tornagyakor-
latok szerepelnek, úgy mint: ge-
rinctorna, alakformáló torna és in-
timtorna. Általában egy-egy cso-
portba 15-16 felnőtt jelentkezik, 
20-60 év közötti nők. Őket válasz-
tom szét kiscsoportokra, aszerint, 
hogy ki milyen tornatípusra je-
lentkezett. 

– Mik a tornatípusok céljai? 
– A gerinctorna a gerinc erősí-

tését és védelmét szolgálja. Kímé-
letesen megmozgatjuk a gerincet, 
és mivel gerincproblémája szinte 
mindenkinek van, a tornával ter-
mészetes módon orvosoljuk, il-
letve megerősítjük, védjük a ge-
rincoszlopot. Az alakformáló tor-
na hivatott a tökéletes alak meg-
őrzésére vagy kialakítására, ter-
mészetesen súlycsökkentő gya-
korlatokkal. Arra törekszem, hogy 
onnan menjen le a súly, ahol fö-
lösleg van. Az intimtornát kifeje-
zetten nőknek ajánlom, a kialaku-
ló problémák megelőzésére. Idő-
seknek is ajánlott, a már kialakult, 
de kezelhető problémák enyhíté-
sére, megszüntetésére, beleértve 
az inkontinenciát is. 

– Mennyi ideig tart egy tanfo-
lyam? 

– Egy-egy tanfolyam ideje 6x1 
óra. A csoport háromféle mozgás-
típust ölel fel. Egymás után jön-
nek a csoportok, és így mindenki 
számára kényelmes. 

– Milyen a hangulat? 
– Nagyon jó a társaság, szinte 

egyben van a csoport. Társaság-
építő ereje is van. A hangulat ba-
ráti. Úgy van eredmény, ha rend-
szeresen járnak. Jól érzik magu-
kat, ezt másoknak is elmondják. 

– Az eredmények? 
– Akiknek rendszeresen jár-

nak, azoknak van eredmény. Ezt 

nem csak egymásnak, de nekem is 
elmondják. Így szerveződik a kö-
vetkező csoport, hogy hírt adnak 
másoknak is a sikereikről, és én 
erre büszke vagyok, ez ad erőt, 
amikor visszajárnak a régiek is. 

– Mi mindent csinál még ezen 
kívül? 

– Az Orczy-iskolában tartom 
az órákat. Más iskolában is tartok 
alsósoknak ilyen irányú oktatást, 
természetesen a nekik való moz-
gássorozattal. Időseket műtét utá-
ni rehabilitációban segítem a fel-
épülésükben, így teljes a napom. 

– Most hol él? 
–Szegeden élek a férjemmel. 

Így is szívesen vállalom Dorozs-
mát, mert hazajárok dolgozni. Ott-
hon ellátom a házi teendőimet is, 
de bírom, edzésben vagyok. 

– Hol lehet jelentkezni a tanfo-
lyamjaira? 

– Jelentkezni az Orczy-iskolá-
ban lehet, minden szerdán 17:30-
tól, március elsejétől hétfőn is, a 
+36 70/941–4493-as telefonszá-
mon. 

Rita elmondása szerint min-
denkinek szüksége van ezekre a 
tornatípusokra. Gyerekeknek, fel-
nőtteknek és időseknek is. Célja 
nem csupán a fogyás, hanem a 
mozgás öröme, az erősítés, a ge-
rinc mozgása és óvása, az ízület 
erősítése, és az alak formálása, és 
a kialakult problémák felszámolá-
sa. Fő, hogy örömmel mozogjunk, 
így vidámabbakká válunk, és éljük 
mindennapjainkat. 

– Köszönöm az interjút, és azt, 
hogy mindezt megosztotta az olva-
sókkal. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Égett a Kiszebáb… 
A sors kiszámíthatatlan kegye 

folytán jelen lehettem az idei far-
sangi mulatságon a Jerney utcai 
óvodában. 

A gyermekek nappali otthona 
farsangi díszbe „öltözve” fogadott. 
A kisasztalokon mi szemnek és 
édes szájnak ingere – a cukrászok, 
szülők munkáját dicsérve – sora-
koztak a finomságok. 

A mulatság vidám, kötetlen és 
mégis szervezett volt, a kicsinyek 
jelmezekbe öltözötten illendően 
bemutatkoztak. Táncoltak, mókás 
játékokban, programokban vehet-
tek részt. 

Az óvónők, köztük az óvoda-
vezető is, ötletes díszlettel „Há-

zacskát” készítettek, és kedves, 
kis színielőadást tartottak, mely 
nagy érdeklődést és tapsot váltott 
ki, mind a gyerekek, mind a jelen-
lévő szülők körében. 

A délután záró programja a 
télies, „Eb s ordasok közötti, esti 
szürkületben” a Kiszebáb égetése 
volt, amely már ötéves hagyo-
mánnyá vált, és melyet az óvónők 
kellemes dalokat énekelve tettek 
még hangulatosabbá.  

A magam, és bátran a gyere-
kek, szülők nevében is, köszönöm 
a kellemes farsangot az óvoda 
minden dolgozójának! 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 

Vér folyt a Sári-tanyán 
Lassan pitymallik. A hótakaró 

alatt szunnyadt a földben a mag, 
téli álmát alussza a természet, ám 
a hajnali ködben vidám kurjonga-
tásokat hallani a Sári tanyáról. 
Csak a táj alszik. A kemény téli he-
tekben eljött az ideje az év egyik 
legszínesebb élvezetekben leggaz-
dagabb eseményének a disznóvá-
gásnak. Lehettünk úgy 35-40-en, 
amikor előkerültek a pálinkás üve-
gek. Belekezdtünk a pálinkaivás-
ba, de a felénél abbahagytuk, mert 
„Kürti” megérkezett a finom fok-
hagymás lángosokkal, és az ízlelő 
alkatrészeink már nem tudtak to-
vább várni. Emeltük poharainkat, 
gurítottunk. 

Sári Attila tanyagazda úr kien-
gedte a 32 vietnami csüngőhasú 
kijelölt áldozatokat, és ebből 6 
sorsa megpecsételődött. Veres Feri 
kiváló gázszerelő és klímaszerelő 
mester már pálinkázás közben is 
késsel a kezében hadonászott, be-
rohant közéjük és az ég felé for-
dulva ordította: itt vér fog folyni! 
– majd a kiválasztott hat áldozat-
tal végzett. Mi döbbenten álltunk 
az események láttán. A kultúra 
képviseletében jelen lévő Hajdú 
Géza újabb kupica egyfelvonásos-
ra tett javaslatot, amelyre a ko-
reográfiát ő írta és rendezte nagy 
sikerrel. 

Következett a reggeli, amely 
100%-os árkedvezménnyel tor-
kos szombatba torkollott. A menü, 
hagymás vér abálva, sült máj, szűz-

pecsenye, amit családos anyák tá-
laltak bögyös-fodros karosszériá-
ban. A reggeli étek elfogyasztása 
után megérkezett Balázsfi Lajos 
zenész úr. Ettől kezdve Veres Feri 
újra magához ragadta a kezdemé-
nyezést és a kést. A döbbent arco-
kat látva megnyugtatóan közölte, 
hogy távol áll tőle minden gyilkos 
szándék, azért mi is távol álltunk 
tőle. Görög Laci a megperzselt 
disznót műszakilag kifogásolta, 
ezért bontásra javasolta. A pör-
zsölőnél a disznó bőre, karosszé-
riája megrepedezett, ezért Deák 
Gyuri karosszéria javító mester 
ebben az állapotban nem vállalta 
a kozmetikai műveleteket. Farkas 
Öcsi bácsi, aki ez idáig minden 
leállt motort újraindított, kért de-
fibrillátort, de ez sajnos a tanyán 
még hiánycikk, de pályázat útján 
megpróbálják pótolni a hiányt. 
Ekkor újra főszereplővé lépett elő 
Balázsfi Lajos, aki egy vidám kok-
télt pötyögtetett a harmonika bil-
lentyűin. A kórust Hajdú Géza ko-
reográfiájára állították össze, a 
dallamot Dudás Sanyi bácsi Ka-
darkája hozta a felszínre. 

Úgy 2 óra körül eljött az ebéd 
ideje. Akik szerencsések és részt 
vettek egy ilyen ebéden, tudják, 
milyen csodában van részük, ami-
kor orjalevest, szármát, friss kol-
bászt, szűzpecsenyét, hurkát ehet-
nek. Már sötét volt odakint, ami-
kor kisült a tepertő, betöltötték a 
hurkát, kolbászt. Nyoma sem volt 

a hajnali vérengzés-
nek. Asztalra került 
a borosüveg a per-
kettre meg a „Kürti” 
révén elhíresült lán-
gos és kürtöskalács 
készítő Frányó Peti, 
aki a hiányos fogaza-
tú tégla tánctéren is a 
parkett ördöge volt. 

Ilyen vidáman telt 
el az első böllérnap a 
Sári-tanyán. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Ismét sikeres volt 
az Egészségnap! 

Február 20-án tartották a 2. 
Dorozsmai Egészségnapot. 

Ismét sok látogatója volt a 
programnak, mely a lakosság jobb 
közérzetét hivatott segíteni. Az 
egészségnap teljesen ingyenes volt, 
ezért megköszönjük szíves közre-
működésüket a résztvevőknek: 
dr. Szirtesi Zoltán, a gerincjavító 
torna klub tagjai, Pharmacoidea 
Kft. Thurzó Patika, Bajor pékség, 
dr. Pósa Róbert, Cserné Sziráki 
Gréta, Nu Skin, Akuna, Vitalion, 
Tienhs, Chulee Vandevi Kft., Ori-
flaime, Nikken. 

Az Egészségnapot a Kiskun-
dorozsmáért Alapítvány és a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház ren-
dezte. 

 
H. G. 
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház programajánlója 
+ Nőnapi ünnepség 
Az Alkony Nyugdíjas Klub 

szervezésében 
Időpontja: március 1-jén, dél-

után 4 órától 
A zenéről és a jó hangulatról 

gondoskodik: Balázsfi Lajos 
 
+ Számítógépes tanfolyam 
Nyugdíjasok részére 
Időpontja: március 1-jén, 3-

án, 8-án, 10-én, 17-én, 22-én, 24-
én és 29-én 

 
+ Nőnapi Műsor – Népszerű 

dallamok 
Közreműködnek a Szegedi Nem-

zeti Színház művészei. 
Fábián József és Tóth József 

önkormányzati képviselők aján-
déka a dorozsmai hölgyeknek! 

Időpontja: márc. 8-án, délután 
5 órától 

+ Hangfürdő 
A hangfürdő kb. 45 perc idő-

tartamú, ez idő alatt lehetőségünk 
van arra, hogy rohanó világunk-
ban egy kicsit el tudjunk lazulni, 
megnyugodjunk, feltöltődjünk. Hozz 
magaddal polyfómot, takarót, mert 
fekve könnyebb ellazulni! 

A bemutató ingyenes! 
Hangszerek: gong, tibeti va-

rázstálak, dobok, csörgők 
Kérlek jelezd, ha tudsz jönni! 

Tel.: 30/ 3265854, Kollárné Márta 
Időpontja: március 10-én, 

szerdán 6 órától 
 
+ Háttal a szélnek 
Börner Ildikó festőművész 

kiállítása 
Megnyitja: Vass József 
Időpontja: márc. 12-én, pénte-

ken 5 órakor 
A kiállítás megtekinthető áp-

rilis 6-ig a művelődési ház nyitva 
tartási idejében 7-19 óráig. 

 
+ MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉ-

KEZÉS KISKUNDOROZSMÁN 
Az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére 
 
10 órától ünnepi műsor; köz-

reműködnek a Jerney János Álta-
lános Iskola tanulói, 

Galkó Bence (vers), Pécsi 
Dávid (hegedű) 

Ünnepi beszédet mond dr. 
Kozma József országgyűlési kép-
viselő. 

Az ünnepi műsor után koszo-
rúzás a ’48-as kopjafánál a Polgár-
mesteri Hivatal Kiskundorozsmai 
Kirendeltsége előtti dísztéren. 

Kérjük a pártokat és a szerve-
zeteket, koszorúzási szándékukat 
jelentsék be a művelődési házban 

március 12-ig a 463-112-es vagy a 
20/954-2124-es számon! 

Szeretettel várunk mindenkit 
a megemlékezésre és a koszorú-
zásra! 

 
+ Dorozsmai Színházi Esték 
A csanádpalotai Kelemen Lász-

ló Amatőr Színjátszó Társulat be-
mutatja: 

Hunyady Sándor: A tanító úr 
nadrágja 

Nagy Endre: Tóni 
Belépőjegy: 500 Ft. 
Szeretettel várunk minden ér-

deklődőt! 
 
+ Termékbemutató 
Március 10-én, 16-án 
 
+ Vásár 
Március 2-án, 5-én, 12-én 9-

12-ig 

Börner Ildikó 
kiállításához 

Börner Csák Ildikó 1955-ben 
Füzesgyarmaton született. Kora-
gyermekkora óta fest, rajzol. Por-
celánfestő szeretett volna lenni, 
de 1977-től elektroműszerésznek 
tanult az akkori NDK-ban. Ott is-
merkedett meg a német állampol-
gárságú férjével. Húsz éven ke-
resztül kint élt, tanult, dolgozott 
és 1997-ben férjével hazaköltö-
zött Magyarországra, Vonyarcvas-
hegyre, a Balaton mellé. Festői 
ambíciójához az indíttatást még 
Németországban kapta, ugyanis 
egy neves festőművész, Lothar 
Kittelmann volt a szomszédja, aki-
től sokat tanulhatott. A 80-as évek-
től rajzol, fest, ceruzával, tussal, 
akrillal. Színei merészek, képi ha-
tásai expresszívek. 

Itthon hamar megtalálta az al-
kotó rokonlelkeket, környezeté-
ben, és csatlakozott hozzájuk. Ne-
gyedik éve, hogy felkérték a 26 
fős BALATON ART ALKOTÓKÖ-
ZÖSSÉG vezetésére. 

Számos hazai és idegenbeli 
csoportos kiállításon vett részt és 
aratott sikert alkotásaival. Képző-
művészeti alkotótáborokon vesz 
részt a mai napig is. Felkészítő 
mestere és mentora: a Cserszeg-
tomaji Takács Ferdinánd és Szencz 
Lívia festőművészek. 

Kiskundorozsmához a negy-
ven évvel ezelőtti események kö-
tik, amikor is a nyári szüneteit itt 
töltötte és felejthetetlen élménye-
ket és barátokat szerzett közsé-
günkben. 

Minden dorozsmai érdeklődőt 
szívesen lát kiállításán! 

 
 

VASS JÓZSEF 

Erdély, a „Szép föld” 
Könyvbemutató volt a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

A Magyar Kultúra Napja tisz-
teletére a Művelődési Ház és a 
Somogyi-könyvtár Kiskundo-
rozsmai Fiókkönyvtára január 
15-én este a Ház színháztermé-
ben fogadta a szép számú ér-
deklődőt. Az apropót Gyenes 
Kálmán fotóművész, a Délma-
gyarország napilap munkatár-
sának gyönyörű kiállítású köny-

ve szolgáltatta, amely az elmúlt 
évben jelent meg. 

 
A könyv Erdély gyönyörű tá-

jait, építészeti emlékeit, minden-
napjait, az egyszerű emberek éle-
tét örökíti meg, több esetben drá-
mai erővel. 

A szerző a kiváló fotók mellé 
erdélyi, vagy ott született hírne-

ves költők odaillő műveiből is vá-
logatott. A közel két órás beszélge-
tés során Farkas Lászlóné könyvtár-
vezető és Hajdú Géza, a művelődé-
si ház igazgatója egy virtuális er-
délyi körutat szervezett az érdek-
lődőknek. A vetített képek, azok 
magyarázata, elkészítésük, meg-
születésük körülményei a könyv 
összeállításának rejtelmeibe is be-
avatta a hallgatóságot. Közben 
megelevenedett a történelem is: a 
fotók régen nem látott épületeket, 
tájakat villantottak föl. 

A Dorozsmai Versbarátok Kö-
rének megjelent tagjai arra vállal-
koztak, hogy a képek és emlékek 
monológjai közé becsempéssze-
nek néhány verset is: így – többek 
között – Dsida Jenő, Reményik Sán-
dor, Kányádi Sándor versei hang-
zottak el – ünnepi hangulatot te-
remtve – az est során. A legszebb 
fotók poszter nagyságú változatát 
megtekinthették a helyszínen az 
érdeklődők, de a szerző a bemuta-
tón megvásárolt könyvét dedikál-
ta is. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

Helyreigazítás 
Lapunk januári számában a Lajkó Edit fodrász-

nővel készült interjúnknak egy része lemaradt. A 
teljes szöveg helyesen így hangzik: 

„A férfi részlegen is nagyon lelkes kolleganők 
vannak. Egyrészt nagy szakmai múlttal rendelkez-
nek, sok vendég jár hozzájuk is, és szeretik őket a 
vendégek. Igazán belvárosi színvonalon dolgoznak. 

A férfiak a hajvágáson kívül hajfestésért is be-
járnak még, a pedikűrszolgáltatást is igénybe ve-
szik. Igazi szakmai munkát adnak ki a kezükből, 
minden újításban benne vannak. Az üzlethelyiséget 
alakítgatják, szépítik.” 

A hibáért szíves elnézésüket kérjük. 

Felhívás 
Ötvenéves évfolyam-találkozóra, 2010. április 

24-én szombatra hívjuk az 1960-ban végzett A, B és 
C osztály diákjait. 

Részvételi szándékod jelezd a szervezőknek: 
– Szűcsné Veres Erzsébet: szucs.erzsebet@ 

invitel.hu 
– Oláhné Péter Irén: 62/461–825 
– Ácsné Fekete Ilona: 06 70/219–9697 
– Bozsákné Varró Máriának (62/460–686) 

kérünk a vendéglői kiadásokra előlegként leadni 
1500 Ft-ot fejenként (a Coop ABC-vel szembeni 
fodrászüzletbe). 

A SZERVEZŐK 
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Egyházi hírek 

Húsvétra előkészítő nagyböjti 
lelkigyakorlat a dorozsmai temp-
lomban 2010. március 19. péntek 
este 17.30, március 20. szombat 
este 17.30., valamint március 21. 
vasárnap délelőtt a 9 órai szent-

misén. Előtte félórával gyónási le-
hetőség. 

A szentbeszédeket mondja dr. 
Gruber László teológiai tanár, 
deszki plébános. 

MÁDI GYÖRGY 

Jön: A Hullám 
Kapkodom a fejem. A válasz-

tás finisében a győzelemre vágyva 
egyre erősebben, erőszakosabban 
tolakodnak előre az erősek, az erő-
szakosok. De így volt ez mindig, 
kivéve mikor csak egyvalakire 
kellett szavazni, mert annak nem 
volt, nem lehetett riválisa. De ki is 
lehet biztos befutó? Mert a nép-
nek erőskezű vezetőkre van szük-
sége és mivel ahányan, annyifélék 
vagyunk, mindenki igényét ki kell 
elégíteni. A gondok gyötörte or-
szágnak sok-sok problémával kell 
megbirkóznia: a munkanélküliség 
réme fenyeget, kezelhetetlen értel-
miségi dömping a kétkezi mun-
káshiánnyal szemben, ipar gya-
korlatilag nem létezik, erőszak, 
bűncselekmények, egy pénzes, dús-
gazdag elit gazdasági panamáinak 
gúnyos, törvényenkívülisége. Ezek 
tükrében még az is természetes-
nek is tűnhet, hogy belső ellenség-
képek rajzolódnak ki. Meg kell 
keresni a bajok gyökerét, rá kell 
mutatni azon okokra, a fenyege-
tést jelentőkre, ki kell irtani a 
társadalmi bajokat okozó körül-
ményeket, mert csak úgy jöhet a 
felemelkedés, amit mindenki vár. 
De ehhez összefogás kell. Össze 
kell kovácsolódni, egységbe kell 
forrni. Mindenekelőtt respektábi-
lis vezetőre van szükség, akire 
hallgatnak az emberek. Megfelelő 
jelszavakra, amik lendületet ad-
nak. A pénz, mint hajtóerő fontos, 
de nem minden. Eggyé kell válni 
külsőleg-belsőleg egyaránt, mert 
nagyon szétszakadt a nemzeti 
együttérzés, együttgondolkodás. 
Egységes néppé ebben a végtele-
nül szorongatott helyzetben, mert 
a véleménykülönbségek, a széthú-
zás, a külső, ránk nehezedő nyo-
más már elviselhetetlen. Úgy, 
mint akkor… egykor… azokban a 
„szép” időkben… 

Tizenöt évvel ezelőtt, egy ba-
jorországi rendőrtisztképzőben a 
hallgatóknak egy filmet vetítettek 
azzal, hogy alkossanak véleményt, 
milyen hatással volt rájuk. A film 
egy középiskolai tanár gondolatá-
ról szólt, aki elhatározta, hogy a 
szétzilálódott, gyenge eredményű, 
retardált, lepusztult osztályában 
nevelői, gyakorlati szemléltetési 
céllal létrehoz egy iskolai szerve-
zetet. A diákoknak tetszett az öt-
let, végre felrázza őket valami, s a 
szervezet vezetőjévé ki mást, 
mint a szimpatikus, tekintélyelvű, 
de korrekt tanárt választották. El-
ső dolga volt, hogy rendet vezes-
sen be. Ki kellett találni egy nevet, 
ami a mozgalom szimbóluma le-
het, egy logót, ami jelképezi a moz-
galom erejét, egységes öltözetet, 
ami felismerteti a másikban a moz-
galomhoz tartozót, de visszatartja, 
eltávolítja azt, aki nem azonosul a 
nemes céllal. Megszavazták: le-

gyen „A Hullám”. Az elképzelés 
megmozgatta a fásult diákokat, 
pozitívan hatott rájuk, egészen jó-
nak tűnt. Kezdtek javulni a tanul-
mányi eredmények, szemléletvál-
tás következett be, látszott, hogy 
az elképzelés egységbe kovácsolja 
a mozgalom tagjait. Kezdett min-
taosztállyá, irigyelt közösséggé vál-
ni a csapat, aki már kívülállók di-
cséretét is kivívta, s gyűltek a 
szimpatizánsok, a belépni vágyók. 
A csapat rájött: erővé vált. Olyan 
erővé, amely nagy dolgokat moz-
gathat. A csapathoz mindenki csat-
lakozhatott, szegények, elnyomot-
tak, akár bizonytalan egzisztenci-
ák, sőt, még a buták, a lelkileg, 
pszichikailag labilis alakok is. A 
lényeg a minél nagyobb erővé 
válás lett. Belső vezetők alakultak 
ki, akik mindenről beszámoltak a 
vezetőnek, a mozgalomnak straté-
giája lett. Látszott, hogy az iskolá-
ban lassan helyére kerül minden. 
De kint, az utcán furcsa dolgok 
kezdtek történni. Tele lett a város 
a logókkal, a mozgalom jelképei 
elárasztották az épületeket, kira-
katokat, járműveket, melyekkel az 
aktivisták mindent elárasztottak, 
nyugtalanságot keltve a lakosság-
ban. A mozgalom rendfenntartó-
kat is képezett önmagából, akik 
kezdtek önállósodni és erőszakos-
sá válni. A tanár rádöbbent, hogy 
az irányítás lassan kicsúszik a ke-
zéből. A csoport már szisztemati-
kusan vadászott a riválisaira s 
nyomta el, törte le a nézetkülönb-
ségeket. Csak az számított, aki 
csatlakozott. A tanár elhatározta, 
ennek véget kell vetni, összehívta 
diákjait, és közölte: feloszlatja a 
szervezetet, a kísérletnek vége. 
Szembesíteni próbálta a kezdet 
pozitívumát a kifejlet szörnyűsé-
geivel. Elsötétítette a termet és 
egy filmet játszott be. Régi film-
híradók büszke képei peregtek, 
győzelmi indulók harsogtak, egy 
alacsony, fura bajuszos, kemény 
tekintetű, ellentmondást nem tű-
rő alak artikulátlan üvöltésére 
százezernyi éljenzés szakadt fel a 
glédába sorakozott, zászlókat len-
gető tömegből, majd lebombázott, 
égő városok, táborokban szekérre 
dobált tetemek képei következ-
tek. A tanár elzárta a vetítőt, s 
csendben ennyit mondott: ugyan-
így kezdődött. Néma csend, döb-
benet, elkeseredés lett úrrá, de a 
kisszámú, radikális mag kifejezte 
nemtetszését, sőt a tanár vélemé-
nyével szemben erőszakkal fenye-
gette meg a szervezet elbizonyta-
lanodó tagjait. Néhányan nem bír-
ták a befejezés gondolatát elvisel-
ni, mivel olyan jónak tűnt minden, 
s most vissza kell süllyedni a régi, 
közönyös, szürke világukba. Abba, 
hogy a Valakikből újra senkikké 
válnak. A gyűlés tragédiába ful-

ladt, a kirobbanó elkeseredés és 
gyűlölet áldozatot követelt. Pánik 
és rettegés tört ki, mikor szembe-
sültek önnön erőszakosságukkal, 
s a rémült, káoszba fulladt gyűlés-
nek a rendőrség megjelenése ve-
tett véget. 

A bajor rendőrség nem vélet-
lenül illesztette oktatási csomag-
jába ezt a filmet. A részt vevő né-
met rendőrtisztek arcáról le lehe-
tett olvasni a hatást. Ők a még 
mindig jelenlévő parazsat látták 
meg, ami a hamu alatt nyugszik. 
Nekünk, ott lévőknek egyéb üze-
nete is volt. Az, hogy egy nemzet 
szembe mer nézni a múltjával, és 
mindent elkövet, hogy a múlt ne 
ismétlődhessen meg. 

A film egy felújított változatát 
a minap a kábeltévé egyik csator-
nája játszotta, itt nálunk. Elszorult 
a szívem, mert a nagyon is jól 
ismert képsorokra a környezet, a 
mindennapok eseményei, a mai 
helyzetkép, a mai magyar valóság 
párhuzamának fenyegetése vil-
lant be. Zászlók már lobognak, 
nemzeti, történelmi lobogók, már 
megvan a logó is, megvannak a jel-
szavak, megvannak a vezetők, az 
eszményképek, akik némelyikét a 
rendszer – ma még – börtönben 
tartja. Eljutott a magyar kritika 
hangja még az Európai Parla-
mentbe is. Nem tudni miért, ott 
nem szívesen hallgatják. Kihirdet-
ték már a jövő ígéretét is: „nem-
sokára eljön a Nap, a számonké-
rés, a büszkeség napja!” Elhang-
zottak az üzenetek határon innen 
és túlra is: „itt vagyunk, készülje-
tek!” Van egyenruha is, bakan-
csok, karszalagok, vannak kapitá-
nyok, közlegények... Tessék, hall-
játok újra a filmhíradót: Ein Volk, 
ein Reich, ein Führer! – van már 
magyar megfelelője is! Az Inter-
neten a kommentekben a jelszó 
újra „szabadság”. Szálasi újra nép-
szerű lett, jelszavait skandálják, s 
lobognak újra az árpád sávos zász-
lók. A rendszer betiltotta a buda-
vári nagygyűlést, de már a bíróság 
hatályon kívül helyezte a tilalmat. 
Jelzésértékű vajon? Igen? 

Megvannak a vezetők, meg-
vannak a célok, kovácsolódik a 
nép, itt vannak, kéznél vannak az 
ellenségképek is. Ugyanazok, akik 
1938-ban is voltak. Sőt, még pénz 
is akad mindehhez, valahonnan. 
Na? Mi kell még? Az a párezer 
szavazat? Ugyan már, ahogy hala-
dunk, meglesz az is! Már csak egy 
kis sörpuccs kell… Kell? 

 
TÓTH GYÖRGY 

Dől a pénz? NYITOTT TÁRSADALOM 

A január végi APEH-adatok az 
előző évi személyi jövedelemadó 
1%-ára vonatkozólag azt tükrö-
zik, hogy mintegy 500 ezer adózó 
ajánlotta fel az szja második 1%-
át a katolikus egyház számára. A 
felajánlott összeg meghaladta a 3 
milliárd Forintot, amelyet a médi-
umok úgy kommentáltak, hogy „dől 
a pénz a katolikus egyházhoz”. 

Az Új Ember 2010. február 21-i 
száma arról ír, hogy ennek pont a 
fordítottja igaz. A katolikus egy-
ház e forrásból származó bevéte-
le, a számára kedvezőtlen hatású 
jogszabály-változások miatt, 2009
-ben 16,8%-kal, 2010-ben pedig 
további 17,1%-kal csökken, mi-
közben a felajánlók száma és a fel-
ajánlott összeg pedig nő. Az össze-
gyűlt 3 milliárd Forint nem tűnik 
olyan soknak, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a katolikus egyház 16 
egyházmegyéjének és több mint 
száz szerzetesközösségének, két-
ezernél több plébániájának és más 
hitéleti intézményeinek, összes 
könyvtárának, levéltárának és mú-
zeumának, több mint 9000 ingat-
lanának fenntartása mennyibe ke-
rül. A katolikus egyháznak az ál-
lami támogatásokon és az adomá-
nyokon kívül más számottevő be-
vétele nincs. A hívők többsége nem 
a gazdagok közül kerül ki: inkább 
a szegények „két fillérjeiből” jön 
össze az az összeg, amely az egy-
házfenntartásra fordítható. 

Ne feledkezzünk meg tehát 
ebben az évben sem az egyházi 
1% felajánlásáról. Aki számítógé-
pes programmal tölti ki adóbeval-
lását, vagy az egyszerűsített adó-
bevallást választotta, az adóbeval-
lás D jelű lapján rendelkezhet az 
egyházi 1% felajánlásáról. Ide kell 
beírni az egyház technikai számát, 
a Magyar Katolikus Egyház száma 
0011. Amennyiben az adózónak a 
munkáltatója számol el, az nyom-
tassa ki a Magyar Katolikus Egy-
ház honlapjáról letölthető, a Ma-
gyar Katolikus Egyház javára kitöl-
tött rendelkező nyilatkozatot, és 
legkésőbb május 10-éig adja le a 
munkahelyén lezárt borítékban, 
amelyre ráírta adóazonosító jelét. 
Ha már beküldte adóbevallását, nyi-
latkozatát lezárt borítékban utólag 
is, de legkésőbb május 20-áig be-
küldheti az APEH-nak. A borítékra 
írja rá adóazonosító számát, majd a 
ragasztáson átnyúlóan írja alá! 

T. L. 
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Tájékoztatás a dorozsmai labdarúgásról 

Januárban elkezdtük a felké-
szülést, a régi elnök – lemondása 
után – újra ő vezeti az egyesületet. 
Bővebben szeretnék írni az őszi 
gyenge teljesítményről, amikor ki-
látástalan lett a vezetőség helyze-
te és örökös anyagi gondokkal 
küzdünk. Elment már a kedve az 
elnök úrnak és az alelnöknek, 
attól, hogy nehezen tudták össze-
szedni a működéshez az anyagia-
kat. Mindig sikerült nagy nehezen 
megoldani, de legtöbbször az el-
nökünk saját zsebébe nyúlt, vagy 
a családja elől elvette az anyagia-
kat, hogy a sporton, a labdarúgá-
son segítsen. Elment a kedve attól 
is, hogy a labdarugók félvállról 
vették az őszi bajnokságot. Nem 
igazán tettek meg a győzelemért 
mindent. Lazult az edzéslátogatás, 
egyre ritkábban, már csak a hét-
végi mérkőzésekre jöttek el. Nem-
igen hozta őket lázba a győzelem, 
félvállról vették, ha vereséget szen-
vedtek, akkor sem látszott rajtuk, 
hogy le volnának törve. Termé-
szetesen volt közöttük egy pár já-
tékos, aki tiszta szívvel, lélekkel 
küzdött, hogy sikereket érjenek 
el, de sajnos nem bírta el a csapat, 
hogy szinte a fele közömbösen 
vette a bajnokságot. Így nem cso-
da, hogy a táblázaton utolsó előtti 
helyen áll. Ez is kedvét szegte az 
elnök úrnak hiába volt anyagi 
juttatás is. Hiába győzködtünk ar-
ról, hogy a dorozsmai színekért, a 
dorozsmai szurkolókért tegyenek 
meg mindent a futballpályán. Így 
az őszi szezon befejezése után az 
elnök úr és az alelnök lemondott 
– abban a reményben, hogy egy új 
elnök több lehetőséget tud bizto-
sítani az egyesületnek. 

Volt egy jelentkező Fejes Ernő 
személyében, sokat gondolkodott 
azon, hogy elvállalja-e az elnöksé-
get. Végigbeszéltük az egyesület 
anyagi helyzetét, ismertettük a 
lehetőségeket, pénzforrásokat, az 
önkormányzati támogatást, gon-
dolkodási időt kért, de sajnos ilyen 

feltételek mellett közölte, hogy 
nem tudja vállalni. A januári hó-
nap elején egyre többen érdek-
lődtek a labdarúgás működéséről, 
hogyan lesz tavasszal, lesz-e csa-
pat vagy nem, ki lesz az elnök, 
egyáltalán tudunk-e indulni, vagy 
visszaléptetjük az egész csapatot. 
Sokat beszélgettünk az elnökkel, 
hogy mitévők legyünk. Szabó Zsolt 
edző nap, mint nap érdeklődött, 
hogy gondoljuk meg, mert sürget 
az átigazolások és a távozók sor-
sa. Végül úgy döntöttünk, hogy 
nem engedjük szétszéledni ezt a 
több, mint 100 igazolt labdarugót, 
és főleg az előkészítő ifjúsági csa-
patot, akik még lelkesen járnak ki 
a futballpályára és a jövőben őrá-
juk lehet talán számítani. 

De megint itt a nagy kérdés, 
hogy honnan teremtsük meg az 
anyagiakat a működéshez. A 2009-
es évből is van tartozásunk, egy 
negyed év játékvezetői díj. A zse-
bünk üres. Csak ígérgetni tudunk, 
hátha sikerül támogatót szerez-
nünk, hisz a támogatók közül az 
elmúlt évben nem sok jelentkező 
volt. Itt szeretném megemlíteni, 
hogy a Pillér Takarékszövetkezet 
segítséget nyújtott egyszeri alka-
lommal 50000 Ft-tal. Ezért is kö-
szönet jár nekik. Az önkormány-
zat két képviselője Tóth József és 
Fábián József szűkös körülmények 
között is segítséget nyújtottak. 
Köszönettel tartozunk nekik is, va-
lamint a Nagybani Piac igazgató-
nőjének, Katikának sokat köszön-
hetünk. A futballisták és a vezetők, 
csak, mint az „aranyasszonyt”, úgy 
emlegetik. Ő volt az, hogy minden 
esetben, mikor már sehonnan sem 
jött segítség, akkor segített. Ezért 
is nagy köszönettel tartozunk neki 
és reméljük, hogy a jövőben is 
segíteni fog rajtunk. 

A jelenlegi felkészülésünk is 
eléggé akadozik, mivel a pályánk 
az teljesen használhatatlan, se e-
dzésre, se alapozásra, se futásra 
nem alkalmas. Nagyon mély a ta-

laj, bokáig süllyednek a sárban az 
edzés alkalmával. Szinte el lehet 
mondani, hogy a tavaszi felkészü-
lés, valamint az őszi befejezés 
mindig nagy gondot okoz a pá-
lyán, hiába van szép öltözőnk, ahol 
minden biztosítva van. Kulturált 
körülmények között vagyunk, de 
sajnos, ha egy edzőmeccset sze-
retnénk játszani, mindig el kell 
mennünk Zsombóra, Bordányba, 
Forráskútra és Üllésre. A tavaszi 
csapat, reméljük, jobb játékosok-
ból tevődik majd össze, mint az 
őszi. Fiatal tehetségeket igazol-
tunk a Volán u. 19-ből, mivel a Vo-
lánnál ez a korosztály megszűnt. 
Az első edzőmeccsünk Zsombón 
Tápéval volt, ahol 4:0-ra kikap-
tunk. Látszott a csapaton az edzés 
hiányossága, az erőnlét, és sokan 
most kezdtél el a felkészülést. 

Egyesek ugyanúgy félvállról 
vették az edzéslátogatást, mint ősz-
szel. A vezetőség az edzővel együtt, 
a kedden megbeszélést tartott a 
futballistákkal az edzés előtt. Ke-
ményen beszéltek velük. Kijelen-
tették, aki nem veszi komolyan, és 
nem akar járni edzésre, az már le 
se vetkőzzön, hagyja el a helysé-
get, mert olyanokra nincs szük-
ség, akik nem szeretetből, nem 
tiszta szívből állnak hozzá a felké-
szüléshez. Nem hagyta el senki a 
helységet. Ez már meglátszott a 
következő felkészülési meccsen: 
Üllésen 6:3-ra legyőzték a megye 
másodosztály éllovasát. Tehát ab-
ban bízunk, hogy végre kialakul 
jórészt fiatalokból egy ütőképes 
csapat. Befejezésül újra csak kérni 
szeretnénk a Dorozsmához tarto-
zó vállalkozókat, akik szeretik egy 
kicsit a futballt, segítsenek raj-
tunk. 

Itt szeretnénk megköszönni a 
Dorozsmai Naplónak, hogy lehe-
tőséget kapunk minden hónap-
ban, díjmentesen megjelentetni a 
cikkünket. 

HORVÁTH DEZSŐ 
alelnök 

A felhők fölött 
Dorozsmán a fejünk fölött a 

szegedi repülőtér közelsége okán, 
gyakran látni gépmadarakat, szép 
időben égi vitorlásokat. 

Veszelka Attila Kölcsey-díjas 
író kötetének sorai a repülés mé-
lyebb és magasabb bugyraiba re-
píti az olvasót. A könyv címe: Fa-
kezűek, paradicsomszeműek, pá-
puák. A kifejezések a növendékek 
fizikai, illetve szellemi képessége-
it voltak hivatva megjelölni okta-
tói berkekben. A könyv oldalait la-
pozgatva döbbenhetünk rá, hogy 
ott fent az égi mezőn szárnyalni 
milyen komoly emberi tudást, 

akaraterőt, tanulmányok elsajátí-
tását követeli meg a felhők biro-
dalmában való könnyednek tűnő 
röpködés. 

Micsoda kihívás, bátorság, szen-
vedély, a repülés kéje utáni vágy, 
szerelem hajtja a földi halandót, 
hogy ne csak álmaival esténként a 
teraszon állva szemlélődjön zenit 
és nadír között. 

A kötet betűvetéseiből bepil-
lantást nyerhetünk a repülőtér 
belső, személyes életébe. Büszkén 
olvashatjuk, hogy a szegedi repü-
lőtéren tette meg első lépéseit a 
pilótává válás rögös utjain Szent-

Györgyi Albert Nobel díjas pro-
fesszor, Horthy Miklós kormány-
zó úr 1927 tavaszán itt nyerte el a 
teljes értékű pilótákat megillető 
Sas-jelvényt. 

Az író beszámol tisztelettel em-
lékezve az „ég lélekvesztő útjain” 
történt tragédiákról is. De, aki a 
zord télidőben, kacagásban is szár-
nyalni akar, a roppant jó humorral, 
írói kifejezés-gazdasággal megírt 
könyvet olvasva, kalandos történe-
teket megismerve, felvidulhat. 

A kötet borítóján Czigány Il-
dikó, a híres zongoraművész leá-
nya, aki az ország és a MALÉV 
első női kapitánya, ajánló sorai 
mellett hagy ajánljam én is szeré-
nyen az olvasóknak e kitűnő 
könyvet az író, Veszelka Attila zá-
ró soraival: „Én csak repülni akar-

tam. Játszani, amíg lehet. Győze-
delmeskedni csupán önmagam fe-
lett szeretek”. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

KÖNYVEK KÖZT 

Merre tovább? 

A tizenéveseknek ma, akik pá-
lyaválasztás előtt állnak, vélemé-
nyem szerint, igencsak felnőtt fej-
jel kell, hogy gondolkodjanak. 

Hazánk jelenlegi gazdasági 
helyzetét tekintve siralmas képet 
láthatunk. Az ipar halott, a gyárak 
le vannak bontva, helyükön szu-
permarketek sora, a mezőgazda-
ság az anyaföldön vergődik… 

A diplomások alantas mun-
kákra kényszerülnek, nincs igény 
rájuk, pedig lehetne, kellene, hogy 
legyen! (Kitaníttatja őket a „Hon” 
a már majdig üres, kifosztott kasz-
szából, s „el lehet menni” jelszóval 
könnyed, szívtelen, hazafiatlan vi-
gyorral külföldre küldi az értékes 
tudósifjút.) S aki, látva az itthoni 
megélhetési gondokat, fogja ba-
tyuját és a még közlekedő vasúti 
szerelvényre ül, s fátyolos szeme-
in át dicsfényt remélve a távolba 
mereng és elmegy. 

A hazánkba hálaadatosan be-
tört informatika – magyar ember 
találmánya – tért hódítva csalo-
gatja még az ifjú titánt e pályára, 
ahol is túljelentkezés van. 

A kényszerűen összevont fel-
sőoktatási intézményekben – is-
kolákon belül – számos, különféle 
szintű és színvonalú az oktatás. 

De azért a válságos helyzetben 
a „diákokat” várják a még be nem 
zárt iskolák nyitott kapui. S a ta-
nulni is szándékozókat a pedagó-
gusok tárt karokkal fogadják. (Van 
középiskola, ahol ötven százalékos 
a bukottak aránya, holtversenyben 
a cigarettázó diákok arányával.) A 
szülök pedig odaadó szeretettel, a-
nyagi és egyéb áldozatot hozva vár-
ják gyerekeiktől a jó jegyeket. 

A pokoli toronyhoz hasonlítható 
problémák ellenére mégis csügge-
dés helyett álljon itt a Széchenyi Ist-
ván gondolata, útmutatása minde-
nek fölött: „Csak úgy remélhetünk 
ránk és utódainkra nézve üdvöt, ha 
szellemi alapon nyugszik jelenünk 
és jövendőnk, ha szellemi alapon 
nyugszik anyagi kifejlésünk és nem 
viszont”.  GRANDPIERRE CECÍLIA 
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OLVASÓI LEVELEK 

Elefántcsonttorony vagy aktuálpolitikai szörcsögés? 
Válasz Somogyi Gábor: „Az eltűnő értelmiség” című cikkére 

Amikor elolvastam a Dorozs-
mai Napló januári számában meg-
jelent cikket, úgy éreztem, hogy 
Somogyi Gábor gondolatai engem 
is igen mélyen érintenek. Engem 
is erősen foglalkoztatnak az értel-
miség politikai szerepvállalásával 
kapcsolatos gondolatok mostaná-
ban, csak biztosan nem tudtam 
volna ilyen szépen és árnyaltan 
megfogalmazni ezt a kérdést. Én 
biológus vagyok, nem foglalkoz-
tam társadalomtudományokkal, de 
szűkebb szakterületem, a termé-
szetvédelmi biológia, ma már igen 
erőteljesen a társadalmi kérdések 
felé fordult. Rájöttünk ugyanis, 
hogy a természeti értékeket, az em-
beriségnek nélkülözhetetlen szol-
gáltatásokat nyújtó természeti 
rendszereket nem lehet pusztán 
természettudományos, biológiai, 
földrajzi, technikai ismeretek alap-
ján „megvédeni”, hanem a tájban 
élő, a természeti rendszereket 
használó ember társadalmi, gaz-
dasági viselkedését kell megérte-
ni, természet és ember viszonyát 
kell megjavítani. Ez hát az a társa-
dalmi küldetés, amit az én szakte-
rületem értelmiségének képvisel-
ni kellene! A kérdés az, hogy ho-
gyan? Nagyon igaza van Somogyi 
Gábornak, hogy sem az „aktuál-
politikai szörcsögés”, különösen 
nem a tudomány politikai célokra 

való felhasználása, a „világ bonyo-
lult dolgainak látványosan egy-
szerűbbé degradálása”, sem pedig 
az „elefántcsonttoronyba menekü-
lés, megnémulás, hallgatás, csak a 
perifériális magánügyekkel való 
foglalkozás” nem elfogadható ma-
gatartás. 

Mit tegyünk akkor? Igen, ott 
van a civil mozgalom, ott kell sze-
repet vállalni! Magyarországon sok 
környezet- és természetvédelem-
mel foglalkozó civil szervezet mű-
ködik. Saját tapasztalatom alapján 
állítom, hogy ezek közül sokan 
nagyszerű munkát végeztek már 
eddig is és sok áldozatot vállaltak 
a fentebb említett küldetés meg-
valósításának érdekében. Az is so-
káig jellemző volt rájuk, hogy az 
aktuálpolitikától szigorúan pró-
bálták magukat távol tartani. Nem 
sokkal az ezredforduló után azon-
ban egyre többen felismerték az 
ún. zöld civil mozgalom legkivá-
lóbb képviselői közül, hogy a civil 
szervezeteknek nincs elegendő 
eszközük céljaik hatékony megva-
lósítására. Itt természetesen a kö-
zösségi célokat értem, vagyis azt a 
küldetést, amit már fentebb is em-
lítettem, a természet és ember vi-
szonyának megjavítását. Így tör-
tént, hogy többen megpróbáltak 
politikai szerepet vállalni közü-
lük. Az egyik legkiválóbb magyar 

civil szervezet, a Védegylet már az 
előző választásra is „szült” egy 
pártot, az Élőláncot, amely el is in-
dult a választáson, de sajnos nem 
volt sikeres. Most újra ott tarta-
nak, hogy próbálkoznak. Sokat ta-
nultak a legutóbbi próbálkozás óta, 
bár lehet, hogy még mindig nem 
eleget. Az már korábban is biztos 
volt, hogy nem lehet „csak” a zöld 
értékeket, a zöld gondolkodást 
képviselni, hanem sokkal mélyeb-
ben kell társadalmi kérdésekkel is 
foglalkozni. Sok gazdasági, társa-
dalmi, és politikai kérdésekkel fog-
lalkozó szakember csatlakozott 
azóta ehhez az ún. ökopolitikai 
műhelyhez, így a fenntarthatóság 
hangsúlyos képviselete mellé ke-
rült a társadalmi igazságosság 
(szolidaritás, esélyegyenlőség) és 
a nyílt, korrupciómentes, lehető-
leg az emberek minél közvetle-
nebb részvételét lehetővé tevő 
politika is. 

Aztán közeledtek a választá-
sok, először az EP, majd az orszá-
gos. A választásoknak megvannak 
a maga szabályai. Törvényi úton 
szabályozott módon lehet az em-
bereket megszólítani. Pártot kell 
alapítani, jelölteket állítani, kam-
pányolni, ajánlószelvényt gyűjte-
ni. Itt jön az a kérdés, hogy most 
ezt ki csinálja? Bízzuk ezt profi 
politikusokra, akik „tudják, mitől 

döglik a légy”, és még élvezik is a 
politikai csatározásokat, arról nem 
is beszélve, hogy siker esetén ko-
moly anyagi előnyöket is remél-
nek, várnak? Vagy biztassunk olyan 
értelmiségieket, akik a fent vázolt 
elvekért felelősséget éreznek, és 
hajlandók a napi munkájuk mel-
lett teljesíteni a választási törvé-
nyek előírásait? Az utóbbi bizony 
azzal is jár, hogy fájdalmasan 
szembesülni kell a napjainkban 
jellemző, igen széleskörűen ta-
pasztalható „politikai gondolko-
dás eltorzulásával és elsorvadásá-
val”. Kemény és hálátlan feladat 
ez, de talán nem rosszízű „poli-
tikai szörcsögés”. A siker is na-
gyon bizonytalan a bejáratott, 
nagyméretű politikai gépezetek-
kel szemben. Ráadásul senki sem 
állíthatja magáról, hogy az összes 
társadalmi, gazdasági problémára 
tudja a jó megoldást. Ha semmit 
sem teszünk, akkor biztos, hogy 
nincs remény a helyzet javulásá-
ra. Csak az emberekben lehet bíz-
ni. Már sokan felismerték, hogy a 
politika nem valami eredendően 
csúnya, piszkos dolog, hanem a 
közügyek intézése, amire szükség 
van, és mindenkinek van benne 
szerepe, csak tisztességesen kell 
csinálni. 

 
BOZSÓNÉ DR. MARGÓCZI KATALIN 

Trükkös lopások 

A bűncselekmények elköveté-
sét számos esetben tudatos terve-
zés előzi meg. Fontos, hogy ébe-
rek legyünk és viselkedjünk óva-
tosan a házunkhoz becsöngető is-
meretlenekkel, akik adott esetben 
szélhámossággal akarnak pénzt 
vagy egyéb javakat eltulajdonítani 
tőlünk. 

A házaló tolvajok tárháza gaz-
dag. Tipikus a „segítségre szoruló 
személy”, aki rosszullétet színlel, 
ezért telefonálni, vécére menni 
szeretne, vércukorszint leesésre 
hivatkozva kér vizet. Különösen 
kockázatos idegeneket beengedni 
a házba, ha egyedül vagyunk ott-
hon. 

Más csalók segélyszervezetek 
munkatársainak adják ki magu-
kat, pénzt, élelmet vagy ruhát gyűj-
tenek. A lakásba bejutva az ott-
lakók figyelmét elterelve emelik el 
az értékesebb tárgyakat. 

Gyakori, amikor a csalók hiva-
talos személynek adják ki magu-
kat. Ilyen esetekben mindig kér-
jünk fényképes igazolványt tőlük! 

Amennyiben gyanús alakokat 
észlel, hívja a rendőrséget a 107-
es számon! 

POLGÁRŐRSÉG 
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ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

Megnyílt a Kálvária sgt. 3. sz. 
alatt (Dugonics tér) 

cipőkellék és bőrbolt. 
 

Vállalunk: cipősarkalást, talpalást, 
ragasztást, varrást, késélezést. 

 
Kaphatók: bőrök, flekkek, sarkok, ci-

pőfestékek, cipőfűzők, cipzárak, 
talpbetétek, szegecsek, patentok, 

szegek, tépőzárak, övek, ragasztók. 
 

Tel.: 06 30/677–9331, 
06 30/533–2503 

Nyitva: H–P: 8–17-ig 
Szo.: 8–12-ig. 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    javításajavításajavításajavítása 

SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás 
KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 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 a 

szállítás előtt egy nappal, s apródjaim elvivék néked 4800 Forintért! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhatsz az Úr 2010. évében! 

Szélmalom Vendéglő 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmán az OTP-vel szemben 

(Negyvennyolcas u. 8.) 
 

Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és Temetési koszorúk, sírcsokrok, sírdísz és 
kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!kézi csokrok árait csökkentettük!    
(Dorozsmán ingyenes kiszállítással!) 

Férfiaknak figyelmükbe ajánljuk nőnapi Férfiaknak figyelmükbe ajánljuk nőnapi Férfiaknak figyelmükbe ajánljuk nőnapi Férfiaknak figyelmükbe ajánljuk nőnapi 
virágainkat!virágainkat!virágainkat!virágainkat!    

 

Telefonos előrendelést felveszünk: 
06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

 
Bozsóné 

Dr. Margóczi Katalin vagyok, 
az LMP képviselőjelöltje. 

Nyolc éve lakom Dorozsmán. 
Elérhetőségeim: 

e-mail: katmargoczi@gmail.com 
Tel.: 06-20/543 82 42 

Kérem, keressen, 

ha kérdése van hozzám! 
Ha szeretné támogatni pártomat, 
és indulásomat az Országgyűlési 

választásokon kitöltött 
ajánlószelvényét itt is leadhatja: 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Vadliba u. 1. (Zsuzsi Divat) 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

Trükkök 
OLVASÓI LEVELEK 

Állítólag a reformok korát éljük. A balliberá-
lis „tömegtájékoztatási akármikből” ömlik ránk 
az erről szóló információk tömege, a tényleges 
eredményt persze mindenki láthatja és tapasztal-
hatja. A mindennapi életből hoznék én is egy 
példát. 

Rokkantnyugdíjba kerülésem időpontjától – 
ami sajnos elég régen volt már – meg kellett ba-
rátkoznom azzal az egyáltalán nem szívderítő 
gondolattal, hogy rendszeres gyógyszerfogyasz-
tóvá léptem elő. A gyógyszerfelírás rendjét min-
den hetipiaci napon megváltoztató intézkedése-
ket most hagyjuk, bár 15 év tapasztalata alapján 
bátran mondhatom, hogy az is megérne egy mi-
sét. A jelenlegi rend szerint az orvos egy vényre, 
egy orvos – beteg találkozáskor, egyhavi gyógy-
szert írhat fel, igaz ezt előre három hónapra meg-
teheti. Ezt a jól kitalált módszert a rendszeres 
gyógyszerszedők – mint jómagam is – esetében a 
maga unalmasságában csupán néhány gyógyszer-
gyártó cég határtalan leleményessége tudja fel-
dobni, ill. megzavarni. Ezeknél a gyártóknál 
ugyanis rengeteg okos, kiművelt, talpraesett em-
berke – mai divatos elnevezéssel említve humán-
erőforrás – létezik, akik békés magányukban, az 
íróasztal sarkára borulván, két álomkép között ki 
tudják találni, hogy megreformálják még a Ger-
gely-naptárt is. S ezek nem lankadnak egyetlen 
percre sem. A tettek mezejére lépvén elhatároz-
ták, hogy ezen túl nemcsak a február lesz 28 
napos, hanem a többi hónap is. Úgy bizony! Ezt 
olyan módon ültették át a gyakorlatba, hogy 
náluk az egyhavi gyógyszeradag 28 szemből áll. 
Punktum! Ezek a rendkívül kreatív humánerőfor-
rások a tényleges megvalósítás terén pedig egye-
nesen csodákra képesek. Példaként említem, 

hogy szedek olyan „gyógyikát”, amelynek eseté-
ben egy dobozban négy levél van, mindegyik 
levélen tíz szem gyógyszer helyét képezték ki, de 
ebből csak hétben van „dilibogyó” a másik három 
hely üres!!! Ügyes, nem?! Négy levélben, egyen-
ként hét szem gyógyszer, az annyi, mint huszon-
nyolc szem. Azt csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy „normáliséknál” az összes drazsét belerak-
nák egyetlen – a mostanihoz hasonló méretű – 
levélbe, hiszen azok átmérője csupán 6-7 mm kö-
rüli. Három levél árát tehát kapásból pluszban 
fizetem, és mellé még szennyezzük is a környeze-
tünket a csomagolóanyaggal. Óriási!!! De folytas-
suk az alapvető számtani műveleteket: 

12 hónap x 28 szem/doboz=336 szem/év 
Szerintük ennyi az éves járandóságom. 
Amennyiben elfogadjuk a tudomány mai ál-

láspontját, mely szerint egy év cirka 365 napból 
– meg még egy kicsiből – áll, akkor kiderül, hogy 
évente 29 (szökőévben 30) szem gyógyszerem 
hibádzik. Ezt lefordítom a pénztárcám nyelvére: 
minden évben meg kell vennem plusz egyhavi 
gyógyszeradagomat a létfontosságú készítmény-
ből, ami újabb több ezer forintos kiadás. 

A magam részéről viszolygok az efféle újítók 
ötleteitől, mert a jelek szerint a lehetőségeik szin-
te korlátlanok. Lelki szemeink előtt máris feltűn-
het a jövőbeni 25, majd esetleg a 21 darabos havi 
gyógyszeradag, kötve – fűzve, csomagolva, dobo-
zolva. Jó lesz! 

Én persze a világért sem állítanám, hogy mind-
ez aljas, burkolt árdrágítás, jogosulatlan haszon-
szerzés. Dehogy. Ez csupán egy, a több száz (több 
ezer) trükk közül, amellyel etetnek bennünket. 

Ezt kapjuk mi a gyógyszerek gyártóitól aján-
dékba a 13. havi nyugdíj helyett. S ha már szóba 
került – mert szóba hoztam – a trükközés, meg a 
13. havi nyugdíj, akkor hadd említsem még meg a 
nyugdíjasokat érintő egyik legszégyenteljesebb 
átverést, kizárólag csak a feledékenyebbek kedvé-
ért: 

A mindenkori nyugdíj 
2003. évben folyósítva  25 %-a 
2004. évben folyósítva  50 %-a 
2005. évben folyósítva  75 %-a 
2006. évben folyósítva  100 %-a 
2007. évben folyósítva  100 %-a 
2008. évben folyósítva  100 %-a 
2009. évben folyósítva  50 %-a 
2010. évben folyósítva  0 %-a 
 (megszűnt) 
 
Tessék utánaszámolni, ez így az eredeti ígé-

retnek alig több mint a fele (62 %-a). 
Látják, nem látják, na látják! 
A többi átverést – az olvasók engedelmével – 

én most nem említeném, mindenki gondolja 
végig az elmúlt több mint hét évet, és kiválaszt-
hatja a maga érzékenységét legjobban piszkáló 
trükköket. 

Van választék bőven. Sajnos. 
 

KOSIK DÉNES 
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Minőségi orosz barna- és fekete- 

S Z É NS Z É NS Z É NS Z É N    
 

Dara (5-25 mm) 3700 Ft/q-tól. 

Dió (20-50 mm) 3800 Ft/q-tól. 

Szállítási költség 10-40 q között. 

Szeged, körtöltésen belül: 2000 Ft, 
Szeged, körtöltésen kívül: 3000 Ft, 

Szeged 20 km-es vonzáskörzete: 4000 Ft. 

Csináljon olcsóbban, melegebbet! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

HÓDI PÉTER 

Húsvéti akció! 

Ajándék– és dísztárgyak kaphatók! 

Szeretne kényelmesen internetet otthonába? 
 

Már a megrendelés napján saját otthonában INTERNETEZHET! 
Akár tanyán, külterületen, falun, kisvárosban vagy városban él. 

E-mail, e-bank, böngészés, tanulás, szórakozás… 
Belépési díj: 0 Ft, Telepítési díj: 0 Ft! 

5 napos visszavételi garancia! 
Vásárolj most mobilinternetet, és ha mégis 
meggondolod magad, 5 naptári napon belül 

visszahozhatod hozzánk. 
Szerelési munkálatok nélkül! Vigye magával bárhová! 

Mielőtt elkötelezné magát, saját számítógépén kipróbálhatja a szolgáltatást! 
 

Hívjon bizalommal: Szabó Mária Natália 
Tel.: 06/20-9302299 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Szeretnék az illetékesektől vá-

laszt kapni. 14 éve lakunk Suba-
sán, nagyon örültünk, hogy végre 
elkészült a Domaszéki út aszfalto-
zása, és még járdát is kaptunk. 
Csak az a baj, hogy télen hóesés-
kor nincs letakarítva a járda. Sok-
szor jeges vagy bokáig érő hóban 
mentünk. Ezért ezt elkerülve a 

gyalogosok is a kocsiutat használ-
ták. Mellékutcákban is sok kocsi 
elakadt az olvadásnál a bokáig érő 
latyakban. Szinte alig lehetett meg-
közelíteni a Domaszéki utat. 

Másik problémám a subasai 
buszváróval kapcsolatos: nincs vi-
lágítás, ellenben a vágóhídi meg-
állónál két lámpa is van. Még azt 
se lehet látni, hová lépünk. 

Tisztelettel: 
 

LACZKÓNÉ KOZMA ÉVA 

OLVASÓI LEVELEK 
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A legkedvezőbb havidíjú 2 Mbites internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta! 

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal 

vehetik igénybe! 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
és Sodexo Pass internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

Tévézzen rendkívül kedvezményes áron, akár 2930 Forintért havonta! 
 

Szolgáltatásunk igénybevételéhez nincs szükség külön beltéri egységre, így a havi áramszámlán két beltéri egység 
mellett már 800–1000 Forintot is megspórolhat, és megfelelő belső hálózat esetén akár 4–5 televízión is élvezheti 
programkínálatunkat, kiváló kép- és hangminőségben! 
 A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Az igazi felfedezőknek! DTV3 Az igazi kalandvágyóknak! DTV4 

A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. 

450 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint 
kedvezményben részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos 
bérleti havidíjjal veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti! 

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kkkkeeeeddddddddeeeennnn    8888----11118888    óóóórrrrááááiiiigggg    ééééssss    ccccssssüüüüttttöööörrrrttttöööökkkköööönnnn    8888----22220000    óóóórrrrááááiiiigggg    KKKKiiiisssskkkkuuuunnnnddddoooorrrroooozzzzssssmmmmáááánnnn    aaaa    SSSSzzzzéééékkkkssssóóóóssssiiii    úúúútttt    11112222....    sssszzzzáááámmmm    aaaallllaaaatttttttt....    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    
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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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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– 
és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 
Vezérműszíj-csere 
Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

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

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok. 
Nyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----19 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 7----17 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    

Indul a tavaszi nagytakarítás! 
Clin ablaktisztító Clin ablaktisztító Clin ablaktisztító Clin ablaktisztító 500ml  ...................... 439 Ft Felmosó Felmosó Felmosó Felmosó garnitúra+ajándék pótfej 839 Ft 
Hypó Hypó Hypó Hypó 1l  .................................................................. 55 Ft Szemeteszsák Szemeteszsák Szemeteszsák Szemeteszsák 25l 50*55 20db ........  99 Ft 
Hypó Hypó Hypó Hypó 5l  ............................................................... 315 Ft Dalma mosogatószer Dalma mosogatószer Dalma mosogatószer Dalma mosogatószer 5l ....................... 599 Ft 
Kéztörlő Kéztörlő Kéztörlő Kéztörlő 2 tekercs 2 rétegű .............. 139 Ft Bravos Bravos Bravos Bravos 3 in 1 .................................................. 279 Ft 
KindertojásKindertojásKindertojásKindertojás ...................................................... 179 Ft Uniquelle 1,5l ásványvízUniquelle 1,5l ásványvízUniquelle 1,5l ásványvízUniquelle 1,5l ásványvíz ......................... 59 Ft 

(mentes, enyhe, dús) 

0,75 l-es üveges borok üveges borok üveges borok üveges borok óriási választéja 179 Ft179 Ft179 Ft179 Ft----tól!tól!tól!tól! 
INDUL AZ ÚJABB NYEREMÉNYJÁTÉK! 
Jöjjön be hozzánk és nézze meg! 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!” 
Papp László 

Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

}   AKCIÓ! 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
FIGYELEM! 

 
Növényvédelmi szaktanácsadás és 

I. kategóriás növényvédőszerek 
megrendelése! 

(II. kategóriás engedély szükséges) 
 

– szerdai napokon 8–16 óráig 
Bordányban a GEKO2002 Kft. 
Gazdaboltban (Kossuth u. 52.) 

 
– tavaszi lemosó permetszerek 

akciós áron 
 

Tel.: 62/288–010 

DOROZSMAI KENYÉRBOLT 
6791 SZEGED, SZÉCHENYI U. 34. 

Nyitva tartás: Hétfőtől Szombatig 5:30 – 12:30 
 

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL 
 

KIFLI, ZSEMLE       19,- Ft/Db 
HÁZI JELLEGŰ FEHÉR KENYÉR 1KG 199,- Ft/Db 

KÉRÉSRE INGYEN SZELETELÉS! 

ÚJ TERMÉK! 

CUKROZOTT KIFLI 39,- Ft/Db 
(Az akciós árak visszavonásig, illetve az akciós készlet erejéig érvényesek.) 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 
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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 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!  Tölgy rönk 2500 Ft/q, kalodás tölgy 3000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 
orrszívó stb. Minőségi magyar 

gyermekruházattal várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!    
 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 

villanymotorokat és egyéb feleslegessé vált 
fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalanítását 
korrekt módon vállaljuk pincétől a padlásig rövid 

határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, tuskózást, igény esetén 

billencs-teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 

kedd, péntek: 8.30-10.00, 16.30-17.30, 
szombat: 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! 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-
nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

    

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

 06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
    

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    
    

Márta József 
Tel.: 460–306 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Több évtizedes gyakorlattal 
rendelkező középiskolai tanárnő 

angol nyelvből korrepetálást, 
történelemből korrepetálást és 

érettségi vizsgára való felkészítést 
vállal Dorozsmán. 

Érdeklődés: 70/774–8605-ös 
telefonszámon. 

ÜVEGEZÉS 
 

Tükör készítés, képkeretezés, helyszíni 
üvegbeépítés, rövid határidővel. 

Nyílászárók forgalmazása, beépítése. 
 

Kovács Üvegcentrum Kft. 
 

Kovács Károly 
cégvezető 

 

Szeged, Szabadkai út 41. 
Tel.: 62/427–255, 30/813–8463 
E-mail: evikarcsibt@freemail.hu 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

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! 
 

Vasárnapi svédasztal 
1590,- Ft 

 

Tel.: 460–337 
 

Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 
Sodexo utalványt elfogadunk. 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves 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 
– Simson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 

 

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

UPC DIRECT 
AKCIÓ! 

 

3 hónap ingyen3 hónap ingyen3 hónap ingyen3 hónap ingyen – akár 3 TVakár 3 TVakár 3 TVakár 3 TV----re isre isre isre is 
Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 

Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 
SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE ————    JAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

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 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
ÜZLET, MŰHELY: 

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 
� 62/460–798 

Nyitva tartás: H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 
Szo.: 7.30-12.00 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 
szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 

Mobil: 06 30/343-0346 
E-mail: nabesa@t-online.hu 

 

Nagy Berta Sándor 
Vezetékes távközlési technikus 
Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 
szerkezetlakatos munkák 

Dorozsmán. 
Tel.: 06 20/931–7137 

16-tól 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    

06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    

TV, számítógép  
teljes körű javítása, Internet-megosztás, 

parabolák, beltéri egységek, magnó, rádió 
szakszerű, gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-
lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 
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�
 

Juhász Szélpál Rita 
gyógytornász 

06 70/941–4493 
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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 Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Csongrád megyében egyedülállóként 
autószimulátorral várjuk a tanulni vágyókat és 
jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt „B”, „C”, 

„C+E”, „D” kategóriákban, valamint 
motorszimulátorral a motorozni vágyókat! 

További extráink: Automataváltós autó, érintő-
képernyős számítógépen KRESZ gyakorlás, 

részeg szemüveg. 
DARMK nyilv.szám: 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: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk. 

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

  

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  
461-854, 462-854 

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 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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

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 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

Immunrendszerének 
állapotfelmérése. 

 

Érdeklődni: 

06 20/440–2667 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– csomagoló és 
dekoranyagok, 
– gyermekkönyvek, 

– általános és húsvéti képeslapok, 
– fénymásolás és bélyegzőkészítés, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 

 

Nem szűntünk meg, csak elköltöztünk!Nem szűntünk meg, csak elköltöztünk!Nem szűntünk meg, csak elköltöztünk!Nem szűntünk meg, csak elköltöztünk!    
Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.    

(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

HUSZÁRNÉ INCI 
fodrász 

 

Szeretettel várom minden régi és új 
Kedves Vendégemet! 

Változatlan árak! 
 

463–952 

Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!Húsvéti akció a Vásártéri Húsboltban!    
Birka, bárány előrendelést felveszünk! 

Kötözött sonka 999,- 
 

Túrú Kálmán termékei (Mórahalomról) 
Kötözött sonka 1190,- 
Parasztsonka 1230,- 
Sonka csülök 1190,- 
Darabolt sonka 1190,- 

Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    
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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... 

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     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Dorozsmai ingatlant a dorozsmai ingatlanközvetítőtől! 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

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

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  

temetkezési helyeket Társaságunk 
folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 
2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 
a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!Húsvétra sonka és kolbász kapható!    
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    

    
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 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Itt a tavasz, süt a nap,Itt a tavasz, süt a nap,Itt a tavasz, süt a nap,Itt a tavasz, süt a nap,    
Új farmerban jól mutat!Új farmerban jól mutat!Új farmerban jól mutat!Új farmerban jól mutat!    

Tavaszi áruk folyamatosan érkeznek! 
AVON tanácsadás! 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: H-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

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! 

A Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és Pizzéria    
vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását 
a Peta Peta Peta Petőfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Művelvelvelvelődési Házban dési Házban dési Házban dési Házban 
100 f100 f100 f100 főig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 főig.ig.ig.ig.    
Az étel és ital választék megbeszélés 

szerint. 
Lakodalmak 

Születésnap 
Ballagás 

Hirdetésfelvétel:

0620/470-6587

0630/469-2694

Márciusban 
rendkívüli akció! 

 

A részletekről 
érdeklődjön üzletünkben! 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 

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

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

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

(14000 Ft feletti szemüveg készítése esetén) 


