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Az elfogadott költségvetés és a 
tömegközlekedést érintő változások

A Dorozsmai Napló előző, februári számá-
ban már írtunk a város 2012. évi költségvetésé-
ről néhány gondolatot. Amint ott előre jeleztük, 
a Botka László polgármester úr által eredeti 
formájában beterjesztett költségvetést nem 
támogattuk a 2012. február 24-i közgyűlésen. 
A polgármester az előterjesztést visszavon-
ta, majd a 2012. március 2-i ülésre a módosí-
tásaink figyelembe vételével újra a közgyűlés 
elé hozta. Ezen a közgyűlésen a költségvetés 
elfogadásra került. Félreértés ne essék: szerin-
tünk a költségvetés továbbra sem jó, de van egy 
előnye, mégpedig az, hogy van. A törvény által 
előírt határidőre elfogadta a közgyűlés, ezzel a 
város működése ebben az évben biztosítottnak 
látszik. Korábban, mint bizonyára a dorozs-
mai lakosok emlékeznek rá, azt ígértük, hogy 
módosító javaslatainkkal a költségvetést 
megpróbáljuk elfogadhatóbbá tenni. A be-
fogadott módosító javaslatok közül az alábbi 
táblázatban felsoroljuk a legfontosabbakat. E 
keretből kell nekünk az év során minél többet 
Dorozsmának kilobbyzni.

Külön kell szólnunk a településrészt is érin-
tő buszjáratok módosításáról. Mindenekelőtt 
tisztázni kell, hogy az egész város közlekedé-
sét befolyásoló módosításokra elsősorban az 
idén beinduló – részünkről egyébként teljesen 
feleslegesnek tartott – 2-es villamos üzemelte-
tési többletköltsége miatt volt szükség. Ezt a – 
mintegy 160 millió forint/év – pluszkiadást 
sem város, sem a közlekedési társaságok 
nem tudják korrekció nélkül kigazdálkodni. 

A Kiskundorozsmát érintő eredeti elképze-
lést teljesen hibásnak, elfogadhatatlannak tartot-
tuk többek között azért, mert a hétvégi járatok-
nál a 36/36Y útvonalát megszüntették volna, 
és a központi megállóhelyeket kb. a Rövid utca 
magasságáig tolták volna el. Ezért is kértük az 
előterjesztés visszavonását és új terv készítését. 
Az új előterjesztés szerint hétvégeken (szom-
baton, valamint vasárnap és ünnepnapokon) a 
Mars térről 75H jelzéssel, a Honvéd térről 
36H jelzéssel ugyan ritkábban közleked-
nek a buszok, de az indulási időpontokat 
egymáshoz képest eltolják. Mindkét járat 
a város felől minden megállót érintve a szo-
kott útvonalon jár a Malomig, ezután betérve 
a Jerney utca – Dobos utca – Széchenyi utca – 
Negyvennyolcas utca – Czékus utca, végállomás 
útvonalon közlekedik oda és vissza a telepü-
lésrészen belül, majd újra a Malomtól folytatja 
útját a régi útvonalon a belváros felé. Mindkét 
járat oda és vissza megáll az ABC és templom 
közötti szakaszon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 

 A polgármester által A módosító
 eredetileg beterjesztett javaslatainkkal
 összeg elfogadott
  összeg
 (millió Ft) (millió Ft)

 Részönkormányzati keret 0 30

 Idősügyi támogatási keret 0 10

 Fogyatékosügyi támogatási keret 0 2

 Városrészi közösségi programok kerete 0 5

 Oktatási intézmények támogatási kerete 0 100

 Kulturális támogatási keret 0 8

 Ifjúsági támogatási keret 0 3

 Idegenforgalmi támogatási keret 0 4

 Közlekedésbiztonsági fejlesztési keret 0 20

 Úthálózat rekonstrukció (pályázati önerő) 0 100

 Játszótér felújítási és fejlesztési keret 0 25

 Kiskerti útkeret 0 33

 Közterületek rekonstrukciója 0 30

 Sport decentrumok fejlesztési kerete 0 10

 Dorozsmai KMB Iroda áttelepítése, felújítása 0 13

Mindezek összesen: 0 393

A Fidesz-kdnp FrAkció áltAl benyújtott és elFogAdott módosítások

hogy a hétvégeken még a szombat délutáni 
– csúcsidőszakon kívüli –, valamint a vasárnapi 
és ünnepnapi időpontokban is a település-
részről minden megállóból kb. 30 perces 
követési idővel lehet a belvárosba jutni és 
vissza. Szombaton egyébként – egészen 13 óráig 

– ennél is sűrűbben fognak járni a buszok. A mó-
dosítás következtében az ABC és a plébánia kör-
nyékén megállóhelyeket kell kialakítani, ezért az 
új menetrend bevezetésének várható időpont-
ja – szerintünk – 2012. május elejére tehető. A 
bevezetés időpontjáról, a változásokról a közle-
kedési társaság – ígérete szerint – kellő időben 
részletesen tájékoztatni fogja a lakosságot. A ta-
lálgatásokat megelőzendő, szeretnénk minden-
kit megnyugtatni, hogy az új előterjesztés sze-
rinti változások a hétközi (75, 75Y, 36, 36Y), 
valamint a 7F-es járatok menetrendjét egy-
általán nem érintik, azok továbbra is az eddigi 
rend szerint, a régi útvonalakon közlekednek és 
a megszokott megállókban állnak meg (mind-
össze néhány megálló nevét változtatta meg a 
közlekedési társaság – a szerk.).

KosiK Dénes, Mihálffy Béla

A járatritkítási alapelv ismét az volt, hogy a külvárosok-
ban – Alsóvároson, Baktóban, Dorozsmán, Gyálaréten, 
Petőfitelepen, Szentmihályon, Szőregen, Tápén, 
Újszegeden – ritkábban járjanak a buszok, illetve 
némelyik járat hétvégeken csak a közeli busz- vagy 
trolivégállomásig menjen.
Újdonság, hogy megszakadó járatok utasai a me-
netjegyeket a csatlakozó busz-, illetve trolijáratokon 
tovább használhatják. Úgy fog működik tehát, mint az 
átszállójegy.
A 2-es villamosvonal elindításával megszűnt a 2-es, a 
83-as és a 83A-as buszjárat. A Vadkerti térig a 83-as 
helyett a 20-as, az újszegedi Erdélyi térig a 2-es helyett 
a 72-es jár. A 13A meghosszabbított útvonalon, Alsóvá-
ros érintésével közlekedik.
Számos buszmegáló neve megváltozott: az információs 
táblán többek közt az AGROKER helyett Budapesti 
út, a Patyolat helyett Fonógyári úti Iparváros, a DÉLÉP 
Központ helyett Kollégiumi út, a Vadliba helyett Basa-
híd u., a Tornádó helyett Széksósi út, a Vágóhíd helyett 
Csipkebogyó utca megjelölés szerepel.

FontosAbb változások A buszvonAlAkon
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KözérdeKű számoK Képviselői fogadóóráK Nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555–111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

 Szolgálati időben hívható KMB számok:
 – Tóth Zoltán:  06 20/209–5306
 – Gyenes Béla:  06 20/209–5311
 – Varga Pál:  06 20/209–5312
 – Gulyás Antal:  06 20/209–5333
 – Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

 Kosik Dénes fogadóórája:
 2012. április 12., csütörtök, 16.30
 Helye: Önkormányzati Kirendeltség

 Mihálffy Béla fogadóórája:
 2012. április 11., szerda, 16.30
 Helye: Béketelepi Általános Iskola
 2012. április 12., csütörtök, 16.30
 Helye: Önkormányzati Kirendeltség

 Önkormányzati zöld szám:  80 820–302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461–030
 Polgárőrség:  06 30 621–6254

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának 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.
 Szerkesztőségi ülés:  április 13., 16 óra

Adomány a 
cigánycsaládoknak

A Máltai Szeretetszolgálat adományaiból 
háromszáz kilogramm élelmiszert, négyszáz 
kilogramm ruhát, száz pár cipőt és könyvet osz-
tott ki márciusban a Szegedi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Szegeden élő cigánycsaládoknak. 
A Cserepes soron, a dorozsmai Árpa utcában 
és a szegedi Téglagyár utcában lakó, nagyjából 
száz családnak személyesen juttatták el az ado-
mányokat.

A könyvtár hírei
2012. április 2–5. (hétfőtől csütörtökig) 

Oláh Károlyné ásványgyűjteményéből rendezett 
kiállítás tekinthető meg a könyvtár nyitva tar-
tási idejében.

2012. április 16–19. Leltár miatt a fiók-
könyvtár ZÁRVA tart.

2012. április 20-án, pénteken 17 órától a 
Dorozsmai füzetek legújabb kiadványát a szerző, 
Vass József és Tóth Béla mutatja be. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

KönyvtárosoK

Jól szerepeltek az 
Alkony Nyugdíjas Klub tagjai

Középdöntőbe jutottak a Ki-Mit-Tud-on

Az Alkony Nyugdíjasok Klubja január 14-én 
két műsorszámmal vett részt a Szegeden meg-
rendezett Nyugdíjasok Országos Ki-Mit-Tudján. 
Az elődöntőben közel 80 műsorszám mutatko-
zott be többféle kategóriában. Klubunk két tag-
ja műsora nagyon tetszett a résztvevőknek és 
persze a zsűrinek is, hatalmas tapsot kaptak. Az 
áprilisi, Hévízen megrendezendő középdöntőbe 

mindketten továbbjutottak a szigorú zsűri sze-
rint. Csóti Kálmánné Julika magyarnóta-ének-
léssel és Lajkó Józsefné Erzsike népdallal. A klub 
nagyon készül az áprilisi középdöntőre, hogy 
részvételével elősegítse a jó szereplést annak 
reményében, hogy esetlegesen még talán az or-
szágos döntőbe is sikerül bejutni. Cél a magunk 
és a közönség szórakoztatása és természetesen 
a jó eredmény elérése.

alKony nyugDíjas KluB

Köszönetnyilvánítások
Az egyházi bál támogatói
Gyurisné Erzsike virágos, UNGI Bt., Turcsányiné Pan-

nika néni (Vöröskereszt), GRANTIMPEX Kft., Alex és Alen 
BT., Némethné Kati (Kínai bolt), Daróczi Zsuzsanna, Molnár 
Edina, Lajkó Edit, Sarnyainé Mónika, Zsuzsi Divat, Bányai 
cukrászda, Újvári borászat, STOP cukrászda, Jakus Sándorné, 
Méry vegyidiszkont, Újvári palackozó bolt, Baba Bazár, 
Kereszti Zsuzsi, Ádám Zsuzsi, Mardel Market, Nagymihály 
István, Kissné Tapodi Teréz, Rácz József, Hajdú Géza, Nógrá-
di Zoltán országgyűlési képviselő, 100 Ft-os bolt, Eszékiné 
Gyöngyi virágos, Mihálffy Béla önkormányzati képviselő, 
Szélmalom Kábeltévé Zrt. Külön köszönet Eszékiné Gyöngyi-
nek a tombolaajándékok becsomagolásáért! Köszönet a bál 
színvonalas szervezéséért Bálint Istvánnak és családjának, 
valamint Tahiné Tündének a tombola megszervezéséért.

Bényi Mihály egyháztanács elnök

Az Alapítványi bál támogatói
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma 

megköszöni az alábbi támogatóknak, hogy hozzájárultak 
a jótékonysági bál sikeréhez: Balog Antal és Balog Antalné, 
Bányai Cukrászda, Ézsiás Ferenc és családja, Farkas Trans, Dr. 
Farkas Attila, Gárgyán Benőné, ifj. Hajda Árpád, Hajdú Géza, 
Kelet Varázsa Ajándékbolt, Kiskundorozsmai Önvédelmi 
Csoport, Kosik Dénes, Mihálffy Béla, Méry Vegyidiszkont, 
Nagymihály István, Németh Kálmánné, Papp István és Papp-
né Balázs Veronika, Popovicsné Palócz Mária, Szegedi K&F 
Kft. – Kovács Imre és Faragó János, Szemész a Szemért Bt. 

– Dr. Végh Mihály, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Takács János, 
Tábithné Németh Orsolya, Tornádó Kft., Ungi Bt., Vadliba 
Vendéglő – Gyuris István, Dr. Végh Mihály, Zepter Kft. 

Végül (de nem utolsó sorban) köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át alapítványunk részére 
adományozták.

Diabétesz Klub
Van lehetőség a cukorbetegség enyhítésé-

re!

2012. április 14-én, szombaton 14 órától 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban diabeti-
kus termékbemutatót tartunk az új generációs, 
funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban dia-
betikus ételkóstolóval egybekötve. Bemutatásra 
kerülnek: pékáruk, kifőző tészták és nassolni va-
lók. Győződjön meg a cukorméréssel, hogy a ki-
fejlesztett élelmiszerek valóban diabetikusak, és 
mostantól akár egy jó szendvicset is elfogyaszt-
hat elérhető áron! 100%-ig magyar szabadalom 
és fejlesztés.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Érd.: Nyíri Ildikó (06 30/389–8914)

Felhívás tökölésre!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház harmadik 

alkalommal rendezi meg idén a Dorozsmai Tök-
fesztivált, melyre egyre többen kíváncsiak.

Ezért arra gondoltunk, hogy ingyenesen tök-
magot biztosítunk a dorozsmaiaknak. A tökma-
got otthon vagy kiskertjében elvetve, őszre szé-
pen fel tud nevelni különböző tököt. Több mint 
14-fajta magból válogathat, melyben a sütőtök-
től a dísztökig minden megtalálható.

Esetleg, ha jó termése van, akkor szívesen 
látnánk terményeit a tökfesztiválon, melyre 
2012 októberében kerül sor. Akár úgy, hogy áru-
sítja, akár úgy, hogy kiállítja!

A tökmagok átvétele április 1-től a művelő-
dési ház nyitvatartási idejében: hétfőtől pénte-
kig 8-19 óráig a készlet erejéig!

Köszönöm, ha együttműködik velünk:
hajDú géza
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Lufi, ha kidurran
 KeNyeret, cirKuszt...

„Egyszer volt, hol 
nem volt...” – kezdődnek 

a mesék, ahogy jelen 
történetünk is. A mesék 
aztán úgy folytatódnak, 

„az óperenciás tengeren 
is túl”, jelen esetben 

csupán a Csendes-óceánon 
túl, hiszen a helyszín az 

Egyesült Államok. Sajnos 
ennek a mesének nincs 

happy endje.

Egy szerencsejátékos mentalitását könnyű pszicho-
lógiailag megragadni. Csodálat és megvetés egyaránt éri 
az örök kockáztatókat: csodálják, mert úgy gondolják, ők 
készek kockára tenni mindent, amijük csak van; megvetik, 
mert felelőtlennek tartják őket. Egy szerencsejátékos so-
sem lehet pesszimista: hinnie kell benne, hogy nyerni fog.

A szerencsejátékosok egyrészt félreteszik azon racio-
nálisan végiggondolható alternatívák tömkelegét, amelyek 
akkor érvényesülnek, ha nevezetesen veszítenek; másrészt 
nem veszik figyelembe azokat a figyelmeztetéseket, ame-
lyek óvatosságra intik őket; harmadrészt megfeledkeznek 
családjukról, saját egzisztenciájukról, amelyeket mind 
romlásba döntenek nagy veszteség esetén; negyedrészt 
pedig nem tudnak megállni egy kisebb győzelem esetén, 
vagyis mindig többet akarnak, sosem elég az, amijük már 
megvan.

Első ránézésre kevésbé nyilvánvaló a szerencsejáté-
kos-mentalitás és a hatásait még mindig éreztető (gazda-
sági) hitelválság közti párhuzam. A történet 1977-ben kez-
dődik, amikor is az Egyesült Államok akkori Elnöke, Jimmy 
Carter aláírta a közösségi újraberuházási törvényt. Ez a 
jogszabály megkövetelte a bankoktól, hogy annyi jelzá-
loghitelt nyújtsanak, amennyit a „közösségi hitelszükséglet” 
megkövetel, magyarul gazdagnak-szegénynek nyújtsanak 
hitelt pusztán szociális alapon, és ne törődjenek azzal, hogy 
az adósok vissza tudják-e majd fizetni a kölcsönt. A hitel 

eladásából élő yuppiek de-
geszre kereshették magukat. 
A gazdasági törvényeket és 
a pénzügyi racionális meg-
fontolásokat tehát háttérbe 
szorította a szociális politika, 
amely első ránézésre áldás 

volt a szegényebb és eladósodott lakosság számára, és egy 
szocialista gondolkodású, paternalista államot éltető szá-
mára is elfogadható törvény volt. Mindazonáltal érezhető 
az ebből következő probléma: mennyi lesz a nem megtérü-
lő kölcsön, az adósságot ki fogja megfizetni?

Az első, az irracionális optimizmuson és a legrosszabb 
eset forgatókönyvének figyelmen kívül hagyásán alapuló 
ballépés megtörtént. E hitelpolitikának a nem várt negatí-
vuma egészen odáig eszkalálódott, hogy 2008-ben kirob-
bant a jelzáloghitel-válság. A bankok nem bírták tovább 
a veszteségeiket takargatni; nem volt fedezet, amellyel a 
csak virtuálisan jelenlévő tőkét biztosítani lehetett volna. 
Ekkor elkezdtek kereskedni az adósságokkal. Az adósságok 
a bizonytalan jövőben, bizonytalan százalékban megtérü-
lő kintlévőségek, amelyeket be kell valahogyan hajtani. Az 
adósság mint befektetés lett az üzlet alapja. Egy fix kama-
tozású jelzáloghitelt akkor lehet haszonnal értékesíteni, ha 
a kamatláb a hitelkamat alá süllyed, tehát nem értéktelene-
dik annyira maga a pénzösszeg, mint a rajta lévő kamat. Ha 
a kamatláb esik, a pénz veszít értékéből, és a fix kamatot 
így nehezebb lesz kifizetni.

Van egyfajta irrealizmus már abban is, hogy az ember 
egyáltalán hitelt vesz fel. A hitelre vásárolt termék a jövőbe-
li fogyasztásból, egzisztenciából vesz el; a holnap pénzének 
a még-ma-való felélése. A hitelgazdaság az emberek azon 
optimizmusára épít tehát, amely a jövőbeli termelés sike-
rességére és a fentartható, elégséges jövedelem elérhetősé-
gére épül. Csakhogy a jövőt nem ismerjük, ezért minden le-
hetséges kimenetellel számolnunk kell, nem csupán azzal 
az eggyel, hogy a holnaptól elvett pénzt a holnapi kereset 
pótolni fogja. A bizalmon alapuló hitel a felelősségtől függ, 
de egy szerencsejátékos nem viselkedik felelősségteljesen. 
Aki nem tud fizetni, az végül csődbe megy. Az Egyesült Álla-

mok csődtörvényét azonban, a rövidtávú jólétre fókuszálva, 
felpuhították, így nem jelentett visszatartó erőt azon hite-
lek felvételétől, amelyekről már az első napon tudni lehe-
tett, hogy nem fog megtérülni. Megjegyezném, az Egyesült 
Államokban a magánemberek, családok is csődöt jelenthet-
nek, és a csődintézmény megvédi őket attól, hogy a bank 
vagy más pénzintézet rátegye a kezét az ingatlanjukra.

Visszatérve a tartozással való kereskedelemre: nagy 
pénzekről van szó. A lakáshitelfelvevők össztartozása az 
Egyesült Államokban elérte az egytrillió dollárt. Az adós-
ság nem valós vagyon, a kereskedelem tárgya tehát egy 
negatív szám a pénzügyi kimutatásokon. E lehetetlenséget 
még tetőzi e kereskedelem filozófiájában rejlő immorali-
tás: a kölcsönök után való kamatszedés a nem valós javak-
kal való játék, trükközés.

E „valótlanságokra való rászokás” (Roger Scruton) 
újabb baklövése az a hiedelem volt, hogy az ingatlanok árai 
fixek. Mivel az egyéni válságból kilábalandó, mindenki csak 
eladni akart, összeomlott az amerikai ingatlanpiac. A hirte-
len lecsökkent árú ingatlanok felett újabb keselyűk kezdtek 
el körözni, akik zsebpénzért vásárolták fel a házakat kiszol-
gáltatott tulajdonosaiktól.

A második ballépés és hamis illúzió tehát a hitel felvéte-
lét jelentette. A harmadik illúzió pedig az, hogy a kormány 
majd közbelép, és megment mindenkit. (Az amerikai sze-
nátus 700 milliárd dollár mentőcsomagot szavazott meg a 
bankoknak.) Ám feltehetnénk a kérdést, mi van akkor, ha az 
önkormányzat, a megye vagy az egész állam csődbe megy? 
A megvett hiteltartozások így válnak mindössze egy üres, 
puszta papírlappá.

Kísértetiesen hasonló az amerikai és magyar hitelfelve-
vők lélektana. Amikor beindult az ingatlan-, autó- és áruhi-
telezés, az embereket elkápráztatta az, hogy a méregdrága 
termék megvételéhez nem kellett spórolni, hanem azonnal 
hozzájuthattak. Lízingelt autókban utaztak, hitelre vett házba 
költöztek, olyan plazmatévét néztek, amelyért több hónapon 
keresztül kell majd fizetniük. A hitelt felvették forintban, sváj-
ci frankban, japán jenben. Mivel itthon nem létezik magáncsőd, 
a devizahitelezés során megnőtt törlesztőrészleteket sokan 
nem bírták fizetni. Ingatlanjaikra a bank tette rá a kezét, 
amely nyilvános árveréseken a piaci áron alul értékesítette 
azokat. De kiknek? Bizonyos „befektetőknek”, akik felbérelt 
testőröket? kidobóembereket? állítanak a bejárat elé, hogy 
más földi halandó ne csaklizhassa el előlük a koncot...

„ ...mindig többet akarnak, sosem elég az, 

amijük már megvan. ”

 havi goNdolat

„A világ könnyebben elfogad egy 
kézenfekvő hazugságot, mint a 
bonyolult és nehezen megismer-
hető igazságot.”

(alexis De 
tocqueville)

vAjon A népesség tudAtábAn vAn AnnAk, 
hogy mennyi hAtAlommAl rendelkezik?
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Az európai haladás alkotói
A ’48-as megemlékezés Dorozsmán hagyo-

mányosan a művelődési házban, a jerneys 
kisiskolások ünnepi előadásával tarkítva zaj-
lott le március 15-én délelőtt.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő ün-
nepi beszédében hangsúlyozta, 1848-ban Ma-
gyarország nem követője, hanem alkotója volt 
az európai haladásnak. Reformereink és szabad-
ságharcosaink világtörténelmet írtak, a népből 
nemzetté vált a társadalom. Történelmi léptékű 
kihívásnak felelt meg a magyarság, s e törté-
nelmi lépték súlyát, nagyságát az egész nemzet 
átérezte. „Számomra a legfontosabb tanulsága, 
hogy a mai kor kihívásainak csak egy olyan nem-
zet tud megfelelni, mely összetartó, megbecsüli 
közös értékeit és szimbólumait, és nem ijed meg 
a világ által kikényszerített új helyzetektől.”

A képviselő a napi aktualitásokra is kitért. 
Elmondta, az Európai Uniót és hazánkat is sú-
lyosan érintő válságot mi, dorozsmaiak is nap 
mint nap átéljük. Egyre nehezebb a boldogulás, 
szociális és családi problémák nehezítik életün-
ket. Iskoláztatnunk kell gyermekeinket, munkát 
kell adnunk minden dolgozni akarónak, mél-
tóképpen gondoskodnunk kell az időseinkről. 
Ezek mindegyike külön-külön is embert próbáló 
feladat, együttesen pedig még nagyobb kihívás 
a közösségünknek. A dorozsmai emberek első-
sorban egymástól és megtartó közösségüktől 
várhatnak segítséget.

A megemlékezés a szokott módon a Dísz téri 
kopjafa megkoszorúzásával záródott. Az emlék 
koszorúit politikai pártok, egyházi képviselők és 
civil szervezetek helyezték el.

„Elmúlt rajtunk az idő”
Egy évvel ezelőtt, szerkesztőségi kollégám 

szép cikkben méltatta egy neves, nagy múlttal 
rendelkező dorozsmai zöldség-gyümölcs keres-
kedő Görög József életét, tevékenységét. Bemu-
tatta a család évtizedeken át tartó szorgalmas 
munkálkodását, küzdelmét a felszínen maradá-
sért. 

Ma én vagyok itt, ülök asztalánál, élvezem 
vendégszeretetét ennek a kis termetű, szívós 
embernek, végighallgatom történetét ugyanúgy, 
mint azt másoknak már néhányszor elmesél-
te. De ma más okból. Ma nem anekdotáit, szép 
harmonika muzsikáját, hanem kis fájdalommal 
átszőtt, komoly bejelentését. A már egy-két éve 
emlegetett – „abba kellene lassan hagyni”, meg: 

„nem nekünk való már ez” – el-elejtett megjegy-
zéseit figyelembe sem vettük Józsi bácsinak, 
kézlegyintéssel – „ugyan már! Jóska bátyám egy 
ikonja Dorozsmának, dehogy hagyja abba!” – in-
téztük el, pedig ő akkor már komolyan fontolgat-
ta visszalépését. Egyszer csak – január óta – egy-
re többen kezdték emlegetni: le van húzva a rács, 
mi van? Nem betegek talán?

– Nem vagyunk betegek, igaz, az öregkorral 
együtt járó kisebb nyavalyák bennünket sem 
kerülnek el, ezzel együtt kell, és lehet is élni 

– meséli Görög József, Ilikének, élete párjának 
csendes bólogatása közben. – Más a helyzet. 
Igazak a hírek: lehúztam a rolót – mondja kis 
keserűséggel hangjában. – Sokáig kerülgettük a 
témát, miközben mondogattuk magunk között: 
elég lenne ez már minekünk. A még majdnem 
éjszakai-kora hajnali kelések, a piacozás, a cipe-
kedések kikezdtek minket. A teljességhez tarto-
zik, hogy mindez csak úgy működhetett, hogy 
két lányunk, vejeink és öt unokánk segített, akik 
már felnőttek. Rájuk nagyon büszkék vagyunk. 
Valljuk be: megöregedtünk, belefáradtunk. Az 
üzletmenet is kissé alábbhagyott, belátjuk, az 
emberek mindenütt az olcsóbbat keresik, még 
ha ez a minőség rovására is megy. Látjuk, hall-
juk, többen összefognak, felkeresik a nagybani 
piacot, nagyobb tételben, de lényegesen olcsób-
ban megveszik az árut, majd elosztják, kimérik 
belőle a magukét. Nem, nem a versenyhelyzettől 
félek, sőt! Kialakult vevőköröm van – volt, akik 
visszajártak hozzám, megbecsülték az árumat, 

megbecsültem őket. Tudták, érezték, éreztük 
mi is. Köszönet érte minden vevőmnek! Nehéz 
már a bolt fenntartása, a költségek, a mérhetet-
len adminisztrációs munka, amivel agyonütik 
a magamfajtát. Tisztességgel akarok kiszállni a 
ringből. Az ifjaknak, akik most kezdik ezt a mun-
kát, sok sikert, kitartást, türelmet kívánok! Lép-
jék át az élet buktatóit, tartsanak ki, ahogy mi is 
kitartottunk ötven éven keresztül! Kedves vevő-
inknek jó egészséget kívánunk, köszönetünket 
fejezzük ki a bizalmukért, hogy hosszú évekig 
hozzánk jártak.

Véget ért egy történet Kiskundorozsmán. A 
Görögök története. Vegyes érzések kavarognak 
bennem: egy nagy múltú család, akinek neve min-
dig felbukkant hol itt-hol ott, egy családé, mely-
nek minden tagja kivette részét a közösségért 
végzett munkából. Aki mecénása, tanácsadója volt 
számtalan helyi rendezvénynek, kultúr- és sport-
körnek. Csendesen, feltűnés nélkül, a háttérben 
maradva. Aki ismeri őket, aki bármi okból kopogott 
be az immár sajnálatosan becsukott boltocska 
ajtaján, aki bármit kért, amihez segíteni kellett, 
ott megtalálta. Cikkíróként bátorságot merítve, 
de bízva, nem maradva magamra kívánságommal 
üzenem: Még hosszú, boldog, egészségben töl-
tött éveket kívánva Kiskundorozsma megköszöni 
mindezt! Mert mi mást is adhatna? A tiszteletét.

tóth györgy

A jó idővel jönnek 
a lopások is!

A jó idő beköszöntével megszaporodott az 
alkalmi, illetőleg a zseblopások száma. Az ilyen 
jellegű bűncselekmények elkövetése szempont-
jából kiemelt helynek számítanak a nagyobb üz-
let- illetve bevásárlóközpontok, a különböző jellegű 
szórakozóhelyek, a tömegközlekedési eszközök, 
forgalmasabb közterületek.

Az időjárási frontok gyors váltakozása, a vá-
sárlással járó figyelemkoncentráció, a szabadidő 
felszabadultabb magatartásformái a külső inge-
rekkel szemben figyelmetlenebbé tehetnek ben-
nünket. A bűnelkövetőkkel szemben senki sincs 
biztosítva, akik – sajnos a rendőrségi statisztikai 
adatokkal is alátámasztva – gyakran találnak al-
kalmat jogsértő szándékuk megvalósítására.

A zsebesek általában nem alkalmaznak sem-
miféle erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdeké-
ben. Alkalmanként egyedül, többnyire azonban 
társakkal együtt, begyakorlott módszerekkel „dol-
goznak”. Nagyobb tömegben, tömegközlekedési esz-
közökre történő fel-, illetve leszálláskor lökdösőd-
ni, tülekedni kezdenek, és a szoros érintkezést 
kihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat, 
értékeket. Mások kézben álcázott tárgyakat (be-
vásárló szatyor, újság) tartva kutatnak értékeink 
után, vagy esetlegesen zsebmetszés módszerével 
akarják eltulajdonítani a kiszemelt zsákmányt. 
Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk min-
den helyzetben fokozottan ügyelni! A pénztárcát, 
iratot, telefont ellenőrizhető, biztos helyre tegyük. 
Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira he-
lyezett táskánkat, kabátunkat, mert a vásárlás 
ideje alatt a tolvajok néhány másodperc alatt 
eltulajdoníthatják azt. A gépjármű sem bizton-
ságos tárolóhely. Amennyiben lopás áldozataivá 
válnánk, hívjuk a 107-es, 112-es segélyhívókat!
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 programajáNló

csÜlÖk hetek
a Vadliba Vendéglőben!

széchenyi u. 59.

Asztalfoglalás: 62/460-337
ballagás és lakodalom esetén 

a vendéglátást bízza ránk!

Minden kedves vevőnknek 
kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk!
Méry Vegyidiszkont és a Kelet 

Varázsa Ajándéküzlet

Nárcisz Virág Ajándék
Húsvéti asztaldíszek, temetői csokrok már 350 Ft-tól

Sírdíszek 790 Ft-tól
Cserepes, vágott virágok és alkalmi csokrok a hét minden 

napján.
Virágföldek kedvező áron!

Függönyök, csipeszek és különböző tartozékok kaphatók!
Negyvennyolcas u. 8.

Telefonon előrendelést felveszünk:
06 20/369–1190, 06 20/231–3670

Áprilisi programok a művelődési házban
BaBaruha Börze
Jelentkezni Tahiné Tündénél a 30/3668237-es, vagy 
a 463-112-es telefonszámon!
Időpontja: április 3-án, kedden 10-14 óráig

Hegedűvarázs
Véber Noémi festőművész kiállítás megnyitója
Közreműködik: Szecsődi Ferenc hegedűművész, Liszt-díjas, 
Érdemes művész
Időpontja: április 6-án, pénteken 17 órakor

irodalmi est a Költészet napja 
alKalmáBól
Közreműködnek: a Dorozsmai Versmondók Baráti Köre
Időpontja: április 13-án, pénteken 17 órakor 

diaBétesz KluB
Időpontja: április 14-én, szombaton 14 órakor

dorozsmai színházi estéK
A Szegedi Pinceszínház bemutatja: 
Márai Sándor: Válás Budán (színmű egy részben)
Belépődíj nincs!
Időpontja: április 14-én, szombaton 18 órakor

dorozsmai KávéHázi estéK
Dorozsmai Füzetek – Vakbarázdák című könyv 
bemutatója
A szerzővel, Vass Józseffel Tóth Béla beszélget.
Időpontja: április 20-án, pénteken 17 órakor
Helyszín: Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtára

egyházi családi nap
Időpontja: április 28-án, szombaton délelőtt 10 órától

gyermeKelőadás
Szegedi Miniszínház: Mekk mester
Belépőjegy: 350 Ft.
Időpontja: április 26-án, délelőtt 10 órától

országos molinológiai találKozó
Időpontja: április 27-én, pénteken délelőtt 10 órától

vásár: április 6-án 9-14 óráig, április 13-án 9-13 óráig
Feng shui - A sárkány éve (a Nők Klubja szervezésében)
Időpontja: április 27-én, pénteken 17 órakor

MűvelőDési ház

Olympia a művelődési házban
Márciusban a Dorozsmai Színházi Estén az 

algyői Móra Ferenc Népszínház társulatától 
Molnár Ferenc darabját, az Olympiát láthat-
ta a nagyérdemű.

Az algyői Móra Ferenc Népszínház, amelyet 
az Algyői Faluház fogadott be, helyet és működé-
si feltételeket biztosítva számára, 1998. március 
14-én alakult. A Népszínház hiánypótló szerepet 
vállal, amennyiben a magyar vidék és a határa-
inkon túli, magyarlakta területek színházigényét 
próbálja kielégíteni művészi fokon, rangos szer-
zők közérthető műveinek közérthető módon 
való bemutatásával. Elemi célkitűzése a Kárpát-
medence szórvány magyarsága felé történő élő, 
anyanyelvi kultúra közvetítése. Ezt tekinti a szá-
mos fontosabbnál fontosabb vállalásai közül a 
leginkább meghatározó feladatának.

Az alakulás esztendejében Gárdonyi Géza: A 
lámpás című színművével kezdődött a bemuta-
tók sora. Az előadás szereplői akkor még a Sza-
badkai Népszínház és a Szegedi Nemzeti Szín-
ház színészei közül kerültek ki, a darabot Sinka 
Károly érdemes művész rendezte. A népszínház 

művészeti vezetőjévé Kátó Sándor színművészt 
nevezték ki, aki 1972-ben végzett a marosvá-
sárhelyi Szent-györgyi István Színművészeti 
Akadémián. Harminc éves színészi pályája során 
több színház társulatának (Sepsiszentgyörgy, 
Temesvár, Budapesti Nemzeti Színház, Szegedi 
Nemzeti Színház, Szabadkai Népszínház) volt 
tagja, számos magyar filmben szerepelt.

Az idők folyamán a Népszínház szereplőgár-
dája megváltozott: a kőszínházi „profi” színészek 
helyét átvették olyan tehetséges, nem hivatásos 
előadók, akik szabadidejük oroszlánrészét ál-
dozzák azért, hogy az újabb és újabb előadások 
a megszokott nívón kerüljenek a közönség elé.

A Móra Ferenc Népszínház hazai tájelőadá-
sait általában Algyőhöz közeli településeken tartja, 
illetve a Duna-Körös-Maros-Tisza Euro-régión 
belül. Az utóbbi években szoros kapcsolat ala-
kult ki a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház és a Móra Ferenc Népszínház között, hi-
szen az algyői társulat képes felvállalni azt, amit 
a nagy díszleteit mozgatni képtelen temesvári 
színház nem: ellátja a Temesség magyarlakta te-
lepüléseit tájelőadásokkal.

Kátó Sándor régi színházi ember. Tehetsé-
ges fiatalokat és idősebbeket gyűjtött maga köré, 
akik méltó társai a „színházcsinálásban”. Kátó 
jeles erdélyi és magyarországi társulatok tagja-
ként, filmszínészként megtapasztalta a csillogás 
világát, mégis a vidéki színjátszásra, sőt: a ván-
dorszínészetre tette fel életének utóbbi tíz évét. 
Mikor ennek okáról faggatják, nem egyszer Sík 
Ferenc szavait idézi: „Túl úri ez a világ nekünk”. 
Ami Kátó Sándor esetében annyit jelent, hogy 
nem tudja, mintegy genetikailag képtelen meg-
tagadni a gyökereit. Ebből táplálkozik a szórvány 
iránti elkötelezettsége, aminek az algyői Móra Fe-
renc Népszínház, nemes értelemben véve, egyik 
eszköze. És bizony kiváló „eszköz” ez a maroknyi 
csapat, amelynek tagjai a hazai színjátszás hősko-
rának vándorszínészeit idézik mind a lelkesedés, 
mind az elhivatottság tekintetében. A Népszínház 
2005-ben Csongrád megyei alkotói díjat kapott.

Molnár Ferenc darabját, az 1928-as Olympiát 
állította színpadra Kátó Sándor a Móra Ferenc 
Népszínház társulatával. Márciusban a dorozs-
mai közönség tapsolhatott a Móra Ferenc Nép-
színház produkciójának.
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 médiáK Szobafestést, mázolást vállal

MOlNÁr ANTAl
Tel.: 30/751-5064
Cím: Vadliba u. 14.

Március tizenötödike a Móra Ferenc Múzeumban
Az Orczy István Általános Iskola diákjai 

március 15-ét a Móra Ferenc Múzeumban ün-
nepelték. Három kiállítást tekintettünk meg a 
gyönyörű épületben: az első teremben 1848-as 
tárgyakat állítottak ki „Hazádnak rendületle-
nül…” címmel, a másodikban az Aradi Emlék-
múzeum ereklyéit tekinthettük meg, és még 
egy gyors pillantást tudtunk vetni az Orvos-
történeti Múzeum vándorkiállítására, amely a 
sebesült Görgey tábornokról szólt.

Különbusszal érkeztünk a helyszínre, ahol 
egy feladatlapot kaptunk. Elsőként a hagyomány-
őrző honvédsereg egyik képviselője érdekes in-
formációkat mondott el nekünk az 1848-49-es 
eseményekről, az azokban szereplő emberek 
mindennapjairól. A fegyverekről, a honvédek 
egyenruhájáról mesélt nekünk a korhű ruhába 
öltözött fiatalember. Figyelmesen hallgattuk be-
számolóját, hiszen abból a feladatlapon szerep-
lő néhány kérdésre is megkaphattuk a választ. 
Ezután fogtunk a kérdések megválaszolásához 
a kiállítás két termében. Csapatokba szerveződ-
tünk, és sorrendben haladva könnyen megol-
dottuk a feladatsort. Ennek köszönhetően iga-
zán sok új információt szerezhettünk. Volt szó 

itt, például Róna József szobráról, amely az idős 
Kossuth Lajost ábrázolja, festményen fedeztük 
fel a világosi fegyverletétel hangulatát, megnéz-
tünk egy 48-as lobogót. Megcsodálhattuk Pe-
tőfi dohányzacskóját, Kossuth Lajos különleges, 
fegyvert rejtő sétapálcáját is. Az aradi ereklyék 
közül különösen megrendítő volt látni Damja-
nich személyes tárgyait, mankóját, a szekér ma-
radványát, amelyen a bitófához vitték. Az eme-
leten Görgey Artúr tábornokról hallhattunk egy 
pár szót. Elcsodálkoztunk, hogy bár a tábornok 
súlyos koponyasérülést szenvedett Komárom-
nál, mégis tökéletesen el tudta látni hadvezéri 
feladatait.

Elkészítettük feladatainkat, és a tavaszi nap-
sütésben elégedetten, új információkkal gazda-
godva tértünk vissza iskolánkba. A múzeumban 
kitöltött tesztlap mellé kaptunk még otthoni 
feladatot is, melyet később adhattunk be tanára-
inknak. Március 14-én kis ünnepség keretében 
minden osztályból a legjobb feladatmegoldók 
ajándékot kapnak. Vajon kik figyeltek legjobban 
a múzeumban? 

Kószó Kata 5. osztályos tanuló
Orczy István Általános Iskola

Csíkos esernyők
Ismerik Önök Mary Poppinst? Hallottak 

már róla? Nos, én már találkoztam is vele. Sőt: 
kijelenthetem, többen is vannak, többfelé fel-
bukkanhatnak, tehát meglehet, hogy már Ön is 
összefutott vele, csak nem ismerte fel. Én is így 
voltam ezzel addig a pillanatig, amíg a varázslat 
meg nem érintett. 

Hideg idők jártak akkortájt, a tél nagyon 
megtréfált minket, és ezen már sem én, sem a 
környezetemben élők egyáltalán nem tudtunk 
nevetni. Azon a napon bizonyosodtam meg róla, 
hogy a télűző farsang nagyon jó ötlet, így tehát 
részt venni indultunk a Negyvennyolcas utcai 
óvodások nagyszabású maszkabáljába kis csalá-
dommal. A nagy dínom-dánomot a Művelődési 
Házban tartották, hiszen ők már tudták, nagyon 
sokakat becsalogat a vidám hangulat. Ők erre 
már hetek óta készültek, daloltak, és meséltek 
az évszakok változásáról, a tél végéről, a tavasz 
közeledéséről. Szemgyönyörködtető díszeket és 
dekorációkat készítettek közösen az aprónéppel. 
Farsangi maskarákról beszéltek, lelkesítették a 
napról-napra új jelmezötlettel előálló gyerekeket. 
Segítő kezeket verbuváltak a maguk száz keze 
mellé, hiszen a nagy készülődés közepette sem 
feledkeztek meg eredeti feladatukról, az ovisok 
őrzéséről, vigyázásáról, neveléséről, szeretésé-
ről. A művelődési ház mesebirodalommá válto-
zott aznap délután, s aki hagyta magát – mind-
egy hogy felnőtt lészen vagy gyerek – azonnal 
részévé válhatott a mesének. Ők aztán mindent 
megtettek ennek érdekében. Mosolyogva fo-
gadtak mindenkit, a nevünkön szólítottak, így 
azonnal úgy éreztük: vártak ránk, szeretettel. 
Fergeteges hangulatot teremtettek, így a kis 
maskarások mind kipirult arccal, ragyogó sze-
mekkel, büszkén lépkedtek a pódiumra, ahol 
velük közösen táncoltak, verseltek, s mutatták 
meg nem hétköznapi arcukat. Mulatságok mó-
kák, játékok követték egymást, de a felfrissülés-
re is gondoltak: terülj-terülj asztalkámon kínálták 
a rengeteg eszem-iszomot. Szinte lyukas gara-
sért adtak cserébe mindenféle földi jót, aminek 
egy gyermek sem tudott ellenállni, de nem is 
kellett nekik, hiszen nekik készült minden. Szor-
gos kezeik hosszú idő óta nem pihentek, hogy 
bőven legyen mindenkinek ajándék is, valami, 
amit haza lehet vinni, ami aztán otthon ismét 
örömet okoz.

Egyszer csak a színpadra sorakoztak Ők. Iz-
gatottan csendesedett el mindenki, és fordította 
a tekintetét rájuk. Felcsendült a muzsika, s Ők 
bájosan előadták a hetek óta titokban betanult 
táncukat. Felnyíltak a csíkos esernyők és abban 
a pillanatban jöttem rá, kik is ők valójában. Ők a 
mi Mary Poppinsaink, akik nap mint nap a gyer-
mekeink mellett vannak, akik felelősségteljes de 
igen nehéz feladatukat teljesítik, s azon mun-
kálkodnak, hogy az óvodásaink úgy nőjenek fel, 
hogy bízzanak a mesék varázslatos erejében, s 
felnőve legyen egy kicsi hely a szívükben, ahol a 
mesebeli pillanatok örökre helyet kapnak.

egy ficánKa anyuKája

„Az illegális bevándorlás 
mindig sok problémát 
okozott az usA-ban.
kérdezzék csak meg 
bármelyik indiántól.”

„Addig vállalj gyereket, 
amíg a szüleid elég fiata-
lok ahhoz, hogy
gondoskodni tudjanak 
róluk.”

A zsúfolt buszra nem fér fel 
egy férfi. Idegesen elkiáltja 
magát:
– menjenek már beljebb, 
annyi hely van még ott, 
hogy sakkozni lehetne!
erre a válasz:
– jöjjön csak jóember, 
úgyis hiányzik innen egy 
paraszt!

A márciusi nőnap alkalmából virágot osztott Dorozsma központjában Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, 
Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő.
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

A húsvét öröme
A húsvét örömünnep a hívő ember számára. 

Már a kezdet kezdetén is az volt. El tudjuk kép-
zelni, hogy milyen örömöt jelentett a tanítvá-
nyok számára Krisztus feltámadása? Nagypén-
teken azt hitték, hogy minden elveszett. „Pedig 
mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani 
az Izráelt” (Lk 24,21), s most ez a Valaki, akiben 
reménykedtek, halott. Aztán jön a húsvét, s a hír 
az asszonyoktól: Jézus él! Feltámadt a halálból! 
Lehet újra hinni, lehet újra reménykedni, a gyász 
vigalomra fordult, hiszen Krisztus él! Újra van 
értelme az életnek: nem hiába követték Őt; hiszen 
a feltámadással maga az Atya tett róla bizonysá-
got, hogy Jézus a Krisztus, mindenek Megváltója.

A húsvét a beteljesedés ünnepe. Jézus nagy-
pénteken befejezte a munkát, melynek elvégzé-
sére a Földre jött. Húsvétkor az Atya rátette a 
pecsétet Krisztus megváltói munkájára, Fia fel-
támasztásával jelezve, hogy elfogadta az örök-
kévaló Főpap áldozatát. „Jobb akármi dolognak 
vége annak kezdetinél” (Préd 7,8). Jézus földi 
szolgálatában a karácsony volt a kezdet, az Ő 
Földre születése. Már ennek milyen csodálatos 
üzenete van: Isten nem feledkezett el a bűnös 
emberiségről, s Fia személyében Megváltót kül-
dött nekik. A húsvét, a feltámadás viszont már 
a befejezés, a jól végzett munkáért való jutalom. 
Húsvét után már nem kétséges, hogy kicsoda 
Jézus. A boldog felfedezés örömével mondja Ta-
más: „Én Uram és én Istenem!”

Nem tudom, hogy a világ és a nem vallásos em-
berek számára mit jelent a húsvét. Valami örömet 
nekik is nyújt, hiszen húst vehetnek magukhoz 
a nagyböjt után, húsvét hétfőn pedig elmehetnek 
locsolkodni, lerészegedni, mulatozni. A vallásos 
emberek a gyermek Jézust még csak-csak el tudják 
képzelni, de a halálból feltámadott Krisztus, az Élet 
Ura már meghaladja az emberi értelmet.

Nekünk, megtért hívőknek a húsvét hitünk 
alapja. A feltámadás nélkül mit sem érne az 
evangélium. „Ha pedig a Krisztus fel nem táma-
dott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben 
vagytok… Ha csak ebben az életben reményke-
dünk a Krisztusban, minden embernél nyomo-
rultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a 
halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elalud-
tak” (1Kor 15,17–20). Ez a húsvét öröme: mivel 
Krisztus feltámadott, így mi is feltámadunk Vele 
együtt, és részesedünk az örök élet csodálatos 
dicsőségében. Ebben reménykedünk egész éle-
tünkben, s ez a reménység vált valóra húsvét haj-
nalán, amikor az Élet legyőzte a halált. Ez a rend-
kívüli horderejű üzenet csak hit által érthető meg.

Az ortodox görögöknek van egy szokásuk. 
Húsvétkor mindenkit ezzel köszöntenek: Krisz-
tus feltámadt! Találnak egy ismeretlen embert 
az utcán, és azt mondják neki: Krisztus feltá-
madt! Mivel Ő feltámadt a mi szívünkben is, 
ezért mondjuk el húsvétkor minél több ember-
nek: Krisztus feltámadt! S akinek nincs remény-
sége, tudja meg, hogy az Őbenne való hit által 
üdvössége van mindenkinek!

A dorozsmai templom nagyheti 
szertartásrendje

 április 2.  nagyhétfő  este 18:00: nagyböjti lelkigyakorlat I.
 április 3. nagykedd  este 18:00: nagyböjti lelkigyakorlat II.
 április 4. nagyszerda  este 18:00: nagyböjti lelkigyakorlat III.
   A lelkigyakorlatot tartja: Nagy Róbert magyarbánhegyesi plébános.
 április 5. nagycsütörtök este 18:00: az utolsó vacsora emlékmiséje.
 április 6. nagypéntek  este 18:00: 
 április 7. nagyszombat este 18:00: Húsvéti vigília, feltámadási körmenet.
 április 8. húsvét vasárnapja  szentmisék a szokott időpontokban.
 április 9. húsvéthétfő  szentmisék: 07:00; 09:00.

gyümölcsoltó Boldogasszony (urunk születésének hírüladása)
Ünnepe: március 25.

Hogyha Jézus élete József és Mária szerel-
mének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet 
lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt 
Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben 
is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhet-
nénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit 
megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött 
Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az 
örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az 
egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni 
megszólításra. (forrás: Hankovszky Miklós)

Eredetileg a keleti Egyház ünnepe. A római 
Egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, 
hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, 
hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság 
nagy titkát: a Megváltó születését. A mai napon 
tehát az Anyaszentegyház megemlékezik arról, 
hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált 
a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével 
belenyúlt a történelembe; a Boldogságos Szűz 
Istenanyává lett; a második isteni Személy meg-
testesült. A Szent Szűz „igen” szavára elindult az 
istengyermeki élet.

Nagycsütörtök

Az Oltáriszentség és az egyházi rend (pap-
ság) alapításának ünnepe. Délelőtt olajszentelési 
misét tartanak a székesegyházakban. A püspök 
együtt misézik az egyházmegye papjaival, meg-
szenteli a keresztelendők és a betegek olaját, 
valamint a bérmáláshoz használatos krizmát. A 
papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígé-
reteit. Este minden templomban szentmisével 
emlékeznek az utolsó vacsorára, az Oltáriszent-
ség alapítására.

A zsidók az Egyiptomból való szabadulást 
ünnepelték a húsvéti lakomán. Jézus az utolsó 
vacsorán megújította a régi áldozatot: ő maga 
lett a húsvéti bárány. Krisztus vére áldozati vér, 
amely minden embert megszabadít a bűntől, a 
halál rabságából. Jézus az utolsó vacsorán elő-
vételezte kereszthalálát: a kenyérrel kezébe 
vette önmagát és megtörte, majd kiosztotta a 
tanítványoknak. Meghalt, megtöretett, mint a 
kenyér, hogy szétoszthassa önmagát. Testével 

és vérével új életre segíti az éhezőket. Az esti 
szentmise elején, a glóriát követően elnémul az 
orgona, elhallgatnak a templomok harangjai; azt 
tartják, ilyenkor Rómába mennek, hogy ott gyá-
szolják Krisztust. A szentmise sajátos szertar-
tása a lábmosás. A főcelebráns úgy mossa meg 
tizenkét hívő lábát, ahogyan Jézus tette egykor 
az apostolokkal az utolsó vacsorán, amikor sze-
retetének végső jelét adta: az önmagát teljesen 
kiüresítő úr megmossa a szolgák lábát.

Az utolsó vacsora után Jézust elfogták. Ettől 
kezdve az Egyház nem mutat be szentmisét egé-
szen a húsvéti vigíliáig (nagyszombat estig). Az 
elfogatásnak és Jézus ruháitól való megfosztá-
sának a szimbóluma a nagycsütörtök esti oltár-
fosztás, amikor a szentmise végén eltávolítják az 
oltár minden díszét és a hívek csendben, elbo-
csátás nélkül távoznak a templomból. Ezzel kez-
detét veszi a Jézus szenvedésére való emlékezés.

Nagypéntek

Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásá-
nak emléknapja. Az első keresztények nagypén-
teket és nagyszombatot liturgia nélküli ünnep-
ként tartották egész napos szigorú böjtölésben.

Csak a 4. században alakultak ki nagypéntek 
különféle istentiszteleti formái eucharisztikus 
ünneplés nélkül. Jeruzsálemben e napon imád-

kozva vonultak az utolsó vacsora termétől a kál-
váriáig, ahol a püspök tiszteletadásra felmutatta 
a szent kereszt ereklyéjét. Utána szentírási rész-
leteket olvastak fel és a papság kisebb csopor-
toknak mondott beszédet.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Betűvésés
sírkövek
tisztítása

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi:
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
- tojó hibrid
- kakas húshibrid (Master)
- brachma (cSAk külön RendeléSRe)
ELŐNEVELTEK:
Baromfi (3 hetesek, kb. 0,4-0,5 kg)
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)

Vágni való csirkék április 7-re, 
kitojt tyúkok április 13-ra rendelhetők!

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

(Folytatás a 7. oldalról)
Rómában a 7. századtól kezdve olvasták Já-

nos evangéliumából Jézus szenvedéstörténetét. 
A 8. században a pápa kezében a tömjénezővel 
haladt a szent kereszt ereklyéje előtt, majd a 
kereszthódolat után igeliturgia következett. 
Szentáldozás nem volt, a 12. századtól csak a 
szertartást végző pap áldozott. XII. Piusz pá-
pa 1955-ben engedélyezte ismét az áldozást, a 
nagyhét megújításával. A nagypénteki szertartás 
időpontja az őskeresztény kortól a középkorig az 

Úr halálának órájához, délután 3 órához igazo-
dott. Ez később átkerült a délelőtti órákba, így a 
nagypénteki liturgia is délelőttre került. XII. Pius 
pápa reformja állította vissza a délutáni ünnep-
lést, amelynek ma három fő része van: igeliturgia 
olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel; 
hódolat a szent kereszt előtt; áldozási szertartás. 
Sok helyen szokás a szentsír állítása. Nagypén-
teken a templomban vagy a kálvárián keresztúti 
ájtatosságon vesznek részt a hívek. Ezen a napon 
hústilalom és szigorú böjt van.

Nagyszombat

Az egyház szertartásain a hívek Krisztus szen-
vedéséről és haláláról elmélkednek. A nagyszom-
bati, húsvéti ünnepet megelőző virrasztással, il-
letve az ahhoz kapcsolódó vigília szertartásával 
érkezik el a keresztény egyházak legfontosabb 
ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legna-
gyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt halot-
taiból, hogy minden egyes embert megváltson 
bűneitől. A szertartás során a liturgia részvevői 
átélik Krisztus feltámadását, a világosság győ-
zelmét a sötétség fölött, az egyiptomi rabságból, 
a sátán szolgaságából való szabadulást, lelkük 
föltámadását, és egyúttal ünneplik a kereszt-
fán szerzett megváltásukat is. A nagyszombati 
vigília templomi szertartása a IV. századra nyú-
lik vissza. A ma is jól elkülönülő négy lényegi 
rész már akkor kialakult: a fény liturgiája, az 
igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati litur-
gia (eucharisztia). A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia titkársága összegzésében utal ar-
ra: a fény liturgiájában a fényköszöntő rítus az 
ókori lámpagyújtás ősi szertartásából fejlődött 
ki. A tűzszentelés a pogány tavaszi tüzek ellen-
súlyozására alakult ki a Frank Birodalomban, 
Róma a XII. században vette át a szokást. Ek-
kor vált általánossá a bevonulási körmenet is. A 
vigília következő eleme, a húsvéti gyertyához 
kapcsolódó ősi szertartás a galloknál nyerte el 
mostani formáját. A húsvéti gyertya meggyúj-

tása Krisztust, a „világ világosságát” idézi fel a 
keresztények előtt. A nagyszombati liturgia so-
rán a mise Glória részénél ismét megszólalnak 
a korábban elhallgató harangok, az orgona és 
a csengők. Az olvasmányok és az evangélium 
ismertetése után következik a keresztkútnál 
végzett vízszentelés. Ha vannak felnőtt keresz-
telendők, ekkor kapják meg a beavató szentsé-
geket (a keresztelés mellett a bérmálást és az 
elsőáldozást), ahogy az már az ősegyházban is 
gyakorlat volt. Ha nincsenek, a közösség akkor 
is megújítja a keresztségben tett fogadalmait, 
vagyis hitet tesz Isten mellett és ígértet tesz arra, 
hogy ellene mond a sátán kísértésének. A vigília 
ünnepét az eucharisztia zárja le, melynek során 
Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacso-
rán mondott szavait elevenítik fel, és lehetőség 
nyílik az áldozásra. A húsvéti vigília szertartását 
szombat este, többnyire sötétedés után mutat-
ják be. A legtöbb helyen ahhoz kapcsolódóan, 
másutt húsvétvasárnap, a reggeli mise kereté-
ben tartják a feltámadási körmenetet, amelyen 
a hívők a külvilág számára is bizonyságát adják 
hitüknek és örömüknek. Nagyszombaton véget 
ér a negyvennapos böjt, a körmenetből hazatérő 
családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt 
sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.

Összeállította:
Pócsai györgy

húsvétvasárnap

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

Húsvét a keresztyén ember számára Krisz-
tusra tekintve örömünnep. „Mert ha nincsen ha-
lottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott 
fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, ...akkor 
hiábavaló a ti hitetek is” – írta Pál apostol.

Jézus feltámadása nélkül értelmetlen és 
alaptalan lenne a keresztények hite. A keresztha-
lál és a feltámadás nélkül nem lenne megváltás, 
ami a világ fő célja. A kereszténység szempont-
jából Jézus feltámadása a világtörténelem legje-
lentősebb ténye. Az öröm forrása az a Krisztus, 
akit ugyan keresztre feszítve megöltek, sírba 
tettek, de nem maradt a sírban, hanem életre 
kelt. Jézussal együtt egyszer mi is feltámadunk. 
Az a Krisztus, aki feltámadt és mennybe ment, ér-
tünk járta meg ezt az utat. Azért halt meg, és azért 
támadt fel, hogy mi is ezen az úton, őt követve 
jussunk el a feltámadás által a vele való boldog 
és örök közösségre. Krisztus feltámadása így vá-
lik a mi belső megújulásunk, feltámadásunk esz-
közévé. Mivel Krisztus feltámadt, azért mi is vele 
együtt feltámadunk. Ez pedig nemcsak lélekben, 
hitben való megújulás, új életre támadás, hanem 
valóságos testben való feltámadás is. Nem arról 
van tehát szó, hogy a testünk börtönéből kisza-
badult lelkünk talál valamiképpen hazát Istennél, 
hanem a minden halandók útján eltávozott testi-
lelki, bűnös, halálra méltó emberünk újul meg, és 
a feltámadás által nyer örök életet Istennél.

Így lett húsvét a feltámadás örömünnepe. 
Ezt hirdeti a húsvéti üres sír, és azóta is az egy-
ház ünnepi liturgiájában újra és újra megszóla-
ló örömüzenet. A megfeszített és feltámadott 
Krisztust prédikáljuk húsvét ünnepén, de min-
den más vasárnapon is, hiszen minden vasárnap, 

„a hét első napja”, Jézus feltámadásának esemé-
nyére emlékeztet minket.

Újabb lépés a stációk ügyében
Mint már az előző cikkekben is beszámol-

tunk arról, hogy a ligetben, a stációk körüli fák 
nagyon rossz állapotban vannak. Félő, hogy a 
most felújított/épített stációkra rászakad, ezért 
szakvéleményt és engedélyt szereztünk be a 
fák kivágására, amely március hónapban meg is 
történt. Eddig a liget fái egy-egy hősi halált halt 
katona emlékét őrizték, ezért a fák pótlásához is 
hasonló meggondolásból kérjük a segítségüket. 
Akinek hozzátartozója esett el a II. Világháború-
ban, azoknak egy-egy fa (gömb juhar) ültetéssel 
szeretnénk emléket állítani, amelyre 2012. áp-
rilis 14-én, szombaton 10 órakor kerülne sor. 

A fák pótlásához kérjük elsősorban azok köz-
reműködését, akik családtagjukra emlékezve 
hozzájárulnak a fák ültetéséhez. Mivel 16 db fa 
ültetését vettük tervbe, ezért csak korlátozott 
számban tudunk jelentkezőket fogadni. Faül-
tetési szándékát a dorozsmai plébánián jelent-
heti be, ahol felvilágosítást kap a részletekről, 
amelyre elsősorban dorozsmaiak jelentkezését 
várjuk. A faültetéshez kérjük ásót, lapátot hozni. 
Lehetőségük lesz a faültetők és az elesett katona 
nevének később emléktáblán való feltüntetésé-
re is.

hajDú géza
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A vétkes sofőr vallomásai
„Hazafelé tartva véletlenül rossz házba álltam be, és összeütköztem egy fával, ami az én 
kertemben nem volt.”
„A másik autó nekem ütközött anélkül, hogy ezt a szándékát előre jelezte volna.”
„Azt hittem, hogy az ablakom le van húzva, de aztán rájöttem, hogy nem, amikor 
kidugtam a kezem rajta.”
„Ütköztem egy álló kamionnal, ami a szembejövő sávban közeledett.”
„A teherautó a szélvédőn keresztül a feleségem arcába tolatott.”
„Egy gyalogos nekem jött, és az autó alá feküdt.”
„A fickó elfoglalta az egész úttestet, jónéhányszor kikerültem mielőtt elütöttem.”
„Lehúzódtam az út szélére, megláttam az anyósomat és nekimentem a vasúti töltésnek.”
„Abbéli igyekezetemben, hogy agyonüssek egy legyet, nekimentem egy telefonpóznának.”
„Egész nap növényeket vásároltam, majd hazaindultam. Amikor egy kereszteződéshez 
értem, egy sövény ugrott elő és megzavarta a látásomat, így nem vettem észre a másik 
autót.”
„Negyven éve vezetem az autómat, de most elaludtam a kormány mellett és balesetet 
szenvedtem.”
„Végveszélyben az orvoshoz siettem, amikor a csuklóm kificamodása balesetet okozott.”
„Amikor a kereszteződéshez értem, egy stoptábla jelent meg az úton, ahol eddig semmi-
lyen tábla sem volt. Nem tudtam elég gyorsan fékezni és így elkerülni a balesetet.”
„Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost.”
„Az autóm szabályosan parkolt, miközben beletolatott egy másik autóba.”
„Egy láthatatlan autó előtűnt a semmiből, nekiment az enyémnek, majd eltűnt.”
„Bár azt mondtam a rendőröknek, hogy semmi bajom, amikor levettem a kalapomat, azt 
vettem észre, hogy koponyasérülést szenvedtem.”
„Biztos vagyok benne, hogy az az öregember nem is akart átmenni a másik oldalra, 
amikor elütöttem.”
„A gyalogos csak bóklászott, nem tudta, merre menjen, így hát elütöttem.”
„Láttam egy lassan mozgó, szomorú arcú öregembert, amint lepattan az autóm motor-
háztetőjéről.”
„A baleset közvetett okozója egy kiscsávó volt egy kis autóban, nagy szájjal.”
„Kirepültem az autóból, amikor az leszaladt az útról. Később talált meg néhány kóbor 
macska.”
„A telefonpózna nagyon gyorsan mozgott. Megpróbáltam kitérni az útjából, amikor 
nekem ütközött.”

CALENDULA KFT
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma,
Dorozsmai út 141.

Tavaszi virághagymák, rózsatövek, facsemeték
– hazai és import vetőmagok nagy választékban
– növényvédő és -ápolási termékek, műtrágyák kerti és 

szobanövényeknek
– öntözéstechnikai felszerelések, vízvezetési anyagok
– festékáruk, festőszerszámok
– vasanyagok, horganyzott csatornák, szeg és 

csavaráruk
Várjuk kedves vásárlóinkat:
hétfőtől pénteking: 8.00–17.00-ig
szombaton: 8.00–12.00-ig

Focihírek
Tanács Attila, a Kiskundorozsma ESK labdarúgó szakosztályának 

elnöke sajtótájékoztatót tartott márciusban annak apropójából, hogy 
2011-ben új vezetőség lett megválasztva. Ismertette a 2012-es év célki-
tűzéseit. Álma egy fiatal, magasabb osztályba lépni szándékozó labda-
rúgókból álló csapat létrehozása. Mint elmondta, sikerült összeállítani 
egy olyan háttérrel rendelkező teamet, amely biztosítja a csapat sikeres 
szerepléséhez szükséges anyagi és szakmai hátteret. Az új igazolásokat 
tekintve ennek az elvárásnak eleget kell tennie a csapatnak. Nagy fi-
gyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésére, ezért 30 ifjú labdarúgóval 
növelték az utánpótlás létszámát, így részt tudnak venni az U-12-től az 
U-19-es bajnokság mindegyikében, amit nem sok csapat tud felmutatni 
a megyében. A tájékoztató második részében a design és marketing volt 
a fő téma. Bemutatták az új mezeket, amelyek formailag és anyagminő-
ségben megfelelnek akár a legmagasabb osztályban való szerepléshez. 
Támogatja a csapatot a Best-Gáz, Thurzó és társai, a Bányai cukrászda, 
a Nagybani Piac Kft., a Szegedi Vízmű. Köszönetét fejezte ki a helyi kép-
viselőknek is, elsősorban Mihálffy Bélának. Az utánpótlás korú fiatalok, 
köszönhetően a szponzoroknak, új melegítőből álló formaruhát kaptak. 
Szponzoruk között említhetjük a Gyuris István vezette Vadliba Vendéglőt, 
hisz az a csapat a mérkőzés utáni főhadiszállása lett. Több dorozsmai lo-
kálpatrióta is jelentkezett azzal a szándékkal, hogy támogatni kívánják a 
csapatot, a vezetőség ezt köszönettel elfogadta. A kiskundorozsmai ESK 
szeretne a megyei bajnokság meghatározó együttese lenni az összes kor-
osztályos bajnokságban az elkövetkezendő években. Az utánpótlást a két 
helyi iskolából szeretnék biztosítani. A következő idényben már NB-III-as 
célokat tűztek ki az új edzővel, Bóka Ferenccel. Új igazolások: Bernáth 
Péter, Farkas Ádám, Fröhlich Tamás, Vanger Roland, Kiss János, Mihálffy 
Béla, Nagy Norbert, Németh András, Pócs Tamás, Szabó Csaba.

A csapatról szóló híreket megtekinthetők a www.dorozsmaesk.hu oldalon.
Militár MiKlós
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AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere.
6791 Szeged, Törő u. 31.

Tel.: +36 20/932–7562
E-mail: baranyosj@szelmalomktv.net

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Hétfő, szerda: 8.30–10.00,

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 
17.00-18.00,  

szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.
Telefon: 06 30/9723-016,
314-662 (rendelési időben).

Kutya, macska kedvezményes 
ivartalanítás, mikrochip beültetés és 

kötelező védőoltás

KÖNYVElÉS ÉS ADÓBEVAllÁSOK ElKÉSZÍTÉSE
lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt 

megváltozott!
H, Sze, P: 8–9, 17–18;

K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszélés szerint.

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben is 
elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Tel.: 06 30 488-0254

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

06 70/63-03-806
www.dugulaselharitasszeged.hu

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2200 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4950 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  95 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1650 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  278252 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  35400 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  21945 Ft

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 18.00–19.30

Csütörtök: 8.30–10.00, 16.30–18.00
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 
és személyiségelemzés, tarot...

VIRÁGOS LILLA
06 20/509–1792
viragoslilla.5mp.eu

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, 
igény-felmérés, teljes körű 
ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

Angol Piac Outlet

Háztartási elektronikai cikkek
LCD TV-k, állólámpák, számítógépes 
kiegészítők, vízforralók, hi-fi tornyok, 
porszívók, gyermekcipők, -szandálok, 
-zoknik, -harisnyák, környezetbarát 
tisztítószerek, higéniás termékek

(a CBA Malom ABC mellett)

Dorozsmai út 152.
Nyitva: hétfőn:12-18-ig

Keddtől péntekig: 9-18-ig
Szombaton: 8-13-ig

Termékeinkkel kapcsolatos további 
információkért keressen minket a Facebook-on

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587

Bababazár
Babakocsik, autósülések, 
járókák nagy választékát 

kínáljuk!
Tavaszi kabátok, 

nadrágok, szoknyák, 
pamut sapkák érkeztek!

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

Szo.: 8-12.
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

Nyári gumi akció!
Nyitva: H-P: 8.00–17.00,

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.
Tel.: 543-035, 543-036

Weboldalunk: kovacsgumi.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
Burkolás Gipszkartonozás
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló
Parkettázás készítése, javítása
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés

Kőműves- és ácsmunkák

Fax: 06 62/314-137 (este)
Mobil: 06 20/9930-834

éltessÜk A tisztes ipArt és 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELY!

DorozsMai csaláD Keres 
ingyen elvihető szoBaBútort. 

tel.: 06 70/644–5964

Vállalom:
– telefonközpontok 
javítását, szerelését

– riasztó szerelését (lakás, családi házak)
– Internet-megosztás stb.

E-mail: nabesa@invitel.hu

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

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.

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

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben)

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

MASSZÁZS
* Gyógymasszázs * Rehabilitáció
* Frissítő talpmasszázs * Köpölyözés

* „LéLekMASSZÁZS”
Holistic Pulsing terápiás stresszoldás

kispéter Judit Szeged,
gyógymasszőr Kiskundorozsma
HP terapeuta

06 30/817 36 33 
kpjudit71@citromail.hu

Dorozsmai családanya és lánya 
vállalná idős vagy beteg nő(k) házi 
ápolását, gondozását, háztartás ve-

zetését, családias együttműködéssel.

Érd.: 06 30/621–6254-es számon

mAsszázs
értesítem régi és új vendégeimet, hogy 
masszázs tevékenységemet április 2-től 

a zsilip u. 4. szám alá helyezem.
megbeszélés kizárólag telefonon.

zsuzsi

06 70/709-2272

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
bata zsolt – 70/426–7198

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

(az ügyvédi irodával szemben).
Rácz Piroska
70/361-7910

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1.

Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Czeglédi Rita
műköröm építő (Panoráma Üzletház) 

06 70/630 21 05 
Új zselés köröm: 3500 Ft

Zselés töltés: 2500 Ft
Minta megkötés nélkül!

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Mindenféle hagyatékot, bélyeg-
gyűjteményt, régi pénzt, 

kitüntetési jelvényt, egyéb 
régiséget vásárolok Dorozsmán.

Tel.: 30/682–0928

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

DOrOZSMAI SZÉpSÉGSZAlON
AZ ABC-VEl SZEMBEN

Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Műköröm acryl díszítéssel 3000 Ft-tól
– Gel Loc 2000 Ft-tól

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

Edina: 06 30/512 0794
Edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– Nagykezelés: 3750 Ft-tól

Márta: 06 70/504 3494
Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

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

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

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: 12-16 óráig.
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565

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

DOROZSMAI NAPLÓ
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS 

GARANCIÁVAL!
Ajándék motorállapot felméréssel!

Szeged, 
Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

Mi okozza az 
önbizalomhiányt?

Tudja meg!
VEGYE MEG ÉS OLVASSA EL:

DIANETIKA
A SZELLEMI EGÉSZSÉG MODERN TUDOMÁNYA

írta

L. RON HUBBARD

Hubbard Dianetika Alapítvány

70/330-7242

Kérjen ingyenes DVD-t a 

www.szegeditanfolyamok.hu/onbizalom 

oldalon
©2012. Minden jog fenntartva. Szcientológia Egyház Szegedi Misszió (vallási egyesület)
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DOROZSMAI INGATLANIRODA
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (TEMPLOMNÁL)

Tel.: 06 30 / 2486-944

- Az iroda 10 éves szakmai gyakorlattal működik
- Ingyenes nyilvántartásba vétel!
- Ingyenes INTERNET hirdetés!

Irodai ügyfélfogadás:
délelőtt: hétfő és szerda 9-12., délután: kedd és csütörtök 14-17. vagy telefonos időpont egyeztetés!

Keresünk közvetítésre:házakat, lakásokat, panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.
Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!

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 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 telefonszámon 
800 és 1500 óra között kérhető tájékoztatás. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

szeged, Törő u. 23. szám alaTTi 
ÜGyvéDI IRODÁM NyITvA TARTÁSA 

A KÖvETKEZő:

H, K, SZ, P: 16–20 óRÁIG.
Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   marotiedit@freemail.hu

DR. MARóTI EDIT
ÜGYvÉD

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
szeged, dorozsmai út 189. telefon: 62/ 461-067
Kerti partira grillezéshez minőségi húsok 

nagy választékban kaphatók!
Csevap, pleskovica, mícs eredeti recept szerint kapható

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési jegyeket elfogadunk!

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

461-067

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!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Rendel: kedd 16-tól

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!
Ahány éves, annyi százalék 

kedvezmény szemüveg- 
keretének árából!

Kontaktlencse-ápoló folyadék 
kapható!

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk!

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

generációk óta biztos támasz.
PILLÉR Takarékszövetkezet

több mint 50 éve 
a lakosság szolgálatában.

mi hiszünk a pénzügyi szolgáltatása-
ink minőségében, ami minden 

pillanatban az Ön rendelkezésére áll!

Forint számlavezetés mellett
vegye igénybe

deviza számlavezetési 
szolgáltatásunkat is.

PILLÉR Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587


