
2006. február 28. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP XVII. évfolyam 2. szám 2006. február 28. 

 Alapítva 1990-ben.  kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

 

Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem 
hiszek neked.  (Nietzsche) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet 2006. április 30-ig  
ingyen! 

Részletek a 8. oldalon 

BUDAI ISTVÁN 
 

Jövő és hit 
 

Csak az biztos, mi még 
Előttünk van, 
Ami hitté edződött 
Már tudatunkban. 

 
 

Vers 
 
Ne álljunk meg! Hisz gyarló földi 

létünk 
Oly rövid, s örömforrásait 
Kihasználni időnk oly kevés leend, 
Pihenni majd akkor is ráérünk, 
Ha betakarja testünk a sűrű, fekete 

csend. 
 
 

A vihar 
 

Fent, a felhők csipkés szélén 
Nászát üli a vad vihar, 
Lent jajong a szél, az út mentén 
Szürke porkendőket kavar. 

 
 

Vihar után 
 

A mennydörgés már csitult 
Esőszagú repkény-benőtte 
Falakon csillan a múlt. 
 
Szertefoszló felhők nyomán 
A nap sugár-tükrén 
Mintha a kedves 
Tűz-szeme ragyogna át. 

A választások elé 
Az a cinikus felfogás, miszerint az 

emberek úgysem tudnak változtatni a 
dolgokon, mert a hatalom birtokosai 
bármit megtehetnek mindenki más ro-
vására – nem újkeletű. Az ókori görög 
szofista filozófia egyik vonulatának 
prédikátorai azt hirdették, a törvények, 
a társadalmi rendek csak azért vannak, 
hogy az egyén életterét beszűkítsék, 
míg az erősek saját akaratuk alá vetik a 
gyengéket, így hozva létre a diktatóri-
kus berendezkedés csíráját. 

Ellenfeleik, Szókratész vagy Platón 
ezzel szemben azt hirdették, törvények 
kellenek az általános emberi biztonság 
és a szervezett élet működéséhez. Mint 
a demokrácia hívei, minden szabad 
embert egyenlőnek, egyenjogúnak tar-
tottak, valamint azt vallották, az ember-
nek önkontrollt és önmegtartóztatást 
kell tanúsítania ahhoz, hogy a törvény 
betűje szerint tudjon élni. 

Manapság a demokratikus beren-
dezkedésű államokban három hatalmi 
ág gyakorolja a társadalom feletti ellen-
őrzést: a törvényhozói (Parlament), a 
végrehajtói (a mindenkori kormány) és 
bírói hatalom. Az Alkotmány garantálja 
a népképviselet és a társadalmi ellenőr-
zés meglétét. Amennyiben az emberek 
nincsenek tisztában jogaikkal és önként 
lemondanak azon szabadságjogokról, 
mint például az állam vezetőinek meg-
választása, lényegében nem érettek meg 
arra, hogy demokráciában éljenek, képtele-
nek úgy élni, hogy az akaratszegény 
alávetettség helyzetéből kilépjenek. 

Amikor egy riportban az utca embere 
nem tudta megfogalmazni, mit jelent a 
demokrácia, amikor tíz ember közül öten 
még a miniszterelnök nevére sem emlé-
keznek, amikor az emberek nagy része 
azt sem tudja, milyen pártok képviselik 
magukat a Parlamentben, azt kell, hogy 
mondjam, az emberek úgy viselkednek, 

mintha még mindig egy totalitárius ál-
lamban élnének. Az emberek fejében 
nem zajlott le semmilyen rendszerváltás, 
az emberek még mindig nem támaszta-
nak igényt arra, hogy bele tudjanak szól-
ni hazájuk irányításába. Egy, a vágóhíd 
felé tartó disznó állapotához hasonló ez, 
aki már beletörődött sorsába. 

Egy másik riportban fiatal, első sza-
vazók beszéltek a politikáról, az ország 
vezetéséről, értékelik elégtelenre a ha-
talmi ágak munkáját, miközben társada-
lomismeretből ők maguk is megbuktak. 
A fiatalok alig tudnak felsorolni szabad-
ságjogokat, sokan a szólásszabadsággal 
azonosítják a demokráciát. Mindezek-
ből az tűnik ki, hogy a fiatalok bizonyos 
százaléka birka abban az értelemben, 
hogy felismerje, önmagával és mások-
kal szemben mihez van és mihez nincs 
joga. Ebből pedig az következik, hogy 
nem alakul ki egy társadalmi öntudat 
az ember fejében: aláveti magát mások 
jogtalanságainak, anyagi, szellemi és 
méltóságbeli csorbát szenved, passzív, 
elszenvedő alanya lesz az élet kihívásai-
nak. Az ilyen ember pedig nincs felelős-
ségének teljes tudatában, nem képes 
logikus, következetes döntéseket hozni 
mondjuk az idei választások során sem. 

Aki pedig nem igényli azt, ami jár 
neki, ne csodálkozzon, ha egy idő múl-
va fel sem ajánlják azt. A legkönnyebb 
áldozatává válik a befolyásolásoknak, a 
roppant ravasz módon megfogalmazott 
ígéreteknek; képtelen lesz észrevenni a 
buktatókat, a „kisbetűs részt”. Képtelen 
lesz a realitásokat megtalálni az irracio-
nálisban. A roppant cinikus ember pe-
dig saját világnézete csapdájába esik: az 
erős túléli, a gyenge pedig mégis csak 
elesik. Ha a diktatúra a rideg pátyolga-
tásé, úgy a demokrácia a mélyvízbe 
vetés magasiskolája. 

SOMOGYI GÁBOR 
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1% 
Kérjük, 2005-ös jövedelemadójának 

1%-át az Önvédelmi Csoport – Polgár-
őrség javára szíveskedjen felajánlani. 

Adószámunk: 18469453-1-06. 
A POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

 
– A telefontanú ingyenes hívószá-

ma: 06 80 555 111 (anonim). 
– Szolgálati időben hívható KMB 

számok: Ocskó Károly: 06 20 209 5333; 
Molnár Csaba: 06 20 209 5311; 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306 
– A Polgárőrség telefonszáma: 06 30 

621 6254. 

Röviden 
 
Február elején kiraboltak egy 83 

éves asszonyt Dorozsmán. Az egyedül 
élő néni háza belső szobájában, egy 
komód alsó fiókja alatt rejtegette több 
évig spórolt pénzét, amit a rablók ma-
gukkal vittek. A néni önszántából en-
gedte be lakásába azt a két férfit, akik 
nem sokkal a nyugdíjat hozó postás 
után csengettek be hozzá és a nyugdíj-
intézet munkatársaiként mutatkoztak 
be. „Hogy voltak képesek egy 83 éves, 
beteg asszonyt lelkileg megnyomoríta-
ni?” – tette fel a költői kérdést az idős 
néni, aki lélekben már megbocsátott a 
szélhámosoknak. 

Több sértett elmondása szerint a jól 
öltözött rablók azzal a történettel jön-
nek, hogy nyugdíjintézet, az egyház, az 
önkormányzat vagy valamilyen segély-
szervezet megbízásából virágot, aján-
dékot adjanak át. A tapasztalatok sze-
rint sokan beengedik őket, ahol vagy 
egy újabb kitalált történettel terelik el 
az idősek figyelmét vagy támadólag 
lépnek fel velük szemben. A Szegedi 
Rendőr-főkapitányság kéri a lakossá-
got, hogy idegent a lakásba soha ne 
engedjenek be, így nem kerülhetnek 
kiszolgáltatott helyzetbe, ahonnan 
nincs visszaút. Kérik, amennyiben pos-
tást kifigyelő, gyanús egyénekre lesz-
nek figyelmesek, akkor azonnal tár-
csázzák az ingyenesen hívható 107 
vagy 112-es segélyhívószámokat. 

 
* 

 
Szélmalmokról tartott előadást 

február 10-én a dorozsmai művelődési 
házban Horváth Zoltán György a na-
pokban megjelent Szélmalmaink című 
könyv szerkesztője és Kelemen Gábor 
szegedi szélmalomkutató. A kiadó 
Magyarország összes szélmalmát is-
mertető kötete A Szent Korona öröksé-
ge című sorozat hetedik könyve. Az 
előadáson bemutatták a sorozatnak a 
Kárpát-medence építészetét és képző-
művészetét feldolgozó, korábbi, repre-
zentatív kiadványait is. 

Internetes közvetítés a Jerneyből 
Egy nemzetközi program keretében 

webkamerán keresztül nézhették a Föld 
bármely pontján az internetezők azt a 
nagyszabású rendezvényt, amelyet feb-
ruár utolsó hétvégéjén tartottak a Jerney 
János Általános Iskolában. A vállalkozó 

iskolások feladata egy több méter hosz-
szú rajzfolyam megalkotása volt. A 
munkálatokat és a végeredményt élő-
ben kísérhették figyelemmel egy inter-
netes honlapon a programhoz csatlako-
zó iskolák és az érdeklődők. 
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Az alapítványi bál képei 
A február 18-án megtartott alapítvá-

nyi bál a már 15 éve működő Kiskun-
dorozsmáért Alapítvány kuratóriumá-
nak és önkéntes szervezőinek munkáját 
dicséri. A jótékonysági rendezvény 
helyszíne a dorozsmai sportcsarnok 
volt, a hangulatról nemcsak a fellépők, 

hanem a pompás svédasztalos vacsorát 
szolgáltató Gyuris István vendéglős is 
gondoskodott. Az est fénypontját 
Delhusa Gjon előadóművész fellépése 
jelentette, a talpalávalót a Dominó 
együttes szolgáltatta. Az izgalmakat a 
tombolajáték is fokozta. 

Panni néni 80 éves 
 

Lapunk szerkesztősége ezúton köszönti Turcsányi Imrénét 80. születésnapja 
alkalmából, további hosszú boldog életet, erőt, egészséget kívánunk! 
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Éltessük a tisztes ipart! 

A Vásártéri Húsbolt megújuló ajánlata 
A Negyvennyolcas utcában a Nagy-

bani Piaccal szemben immár öt éve mű-
ködik a dorozsmaiak, környező telepü-
lések és piacosok megelégedésére Rácz 
Béla húsboltja. Ő a vevőknek, nekünk A 
BÉLA. Választéka többnyire a vásárlói 
igényekhez igazodik, kiszolgálása ud-
varias. Többletszolgáltatása, hogy az 
előre megrendelt (nagyobb mennyiségű 
árut is) konyhakészre elkészíti. Az üzlet 
erényeihez még hozzátartozik, hogy a 
vásárláson túlmenően – amikor nincs 
sok vevő – akkor az élet dolgait is van 
lehetőség kitárgyalni, legtöbb szó esik a 
ho-ho-horgászatról. 

Tapasztalva Rácz üzletvezető úr 
igyekezetét mi, a beavatottak, az üzlet 
épülését célzó épületes javaslatokkal 
álltunk elő időnként heccelődve. Ilye-
nekkel, pl. hogy az EU követelmények-
nek megfelelően kellene ide egy marke-
ting menedzser, vagy esetleg titkárnő 
stb. Ezek a javaslatok nem jöttek be, vi-
szont 2005 végén Rácz úr megosztotta 
velünk gondjait és beavatott terveibe. 
Elmondta, hogy fárasztó számára az 
üzlet egyszemélyes működtetése. Bár 
felesége sokat segít, de megfáradt egye-
dül nem győzi. Tapasztalva a vevők 
igényeit, szükség van a nyitva tartás és a 
választék bővítésére. 2006. februárra a 

terv valóra vált. Régi ismerősét volt kol-
légáját Kiss Sándort felvette üzletébe. 
Ennek eredményeként bővült a nyitva 
tartás, jobb lesz az üzlet áru választéka 
és ellátása, valamint a vevők kiszolgálá-
sa. Hét közben ketten szolgálják ki a 
vevőket. A nyitva tartás úgy változik, 
hogy keddtől-péntekig 7-17-ig szomba-

ton 6-12-ig és vasárnap 6-10 óráig várja 
régi és új kedves vásárlóit. Hétfőn zárva 
tartanak. 

Üzlet telefonszáma: 30-305 9737. 
Az üzletvezető szlogenje: Mindent a 

Vevőkért! 
Vállalkozásához, üzletéhez erőt, 

egészséget és sok sikert kíván újságunk 

Dorozsma védett 
növényei 

 
A Katolikus Kör soros összejövete-

lén részletes és érdekes előadást hallgat-
hattunk meg dr. Margóczi Katalin egye-
temi tanárnőtől. Előadásában a régiónk 
környezet- és természetvédelméről, 
Kiskundorozsma határában található 
helyi sajátosságokról, egyedi és ritkasá-
gokról beszélt. Felsorolta a környéken 
található védett növényeket, amelyek az 
általunk is ismert területen, Öreghegy, 
Rózsalapos, Daruhalom, Szikes, Rétes 
részein élnek. Mi csak ismeretlenül el-
megyünk mellettük. A tanárnő csak 
sorolta a sok szép virágot: tárnics, árva-
lányhaj, selyemfű, amelyek eszmei érté-
ke 10 000 – 50 000 Ft/szál. 

A diavetítő segítségével megtekint-
hettük azok élőhelyeit és a színes virá-
gokat. Az előadás után számos kérdés-
sel fordultunk a tanárnőhöz, és ő mind-
re részletes választ adott. Az ember 
sajnos tönkre teszi környezetét: pl. az 
autópálya építése, a területek felszántá-
sa, a vegyszerek alkalmazása kipusztítja 
az élőflórát. Milyen jó lenne, ha tudato-
san törekednénk megismerni és meg-
őrizni a természetnek ezen csodálatos 
ajándékait, hogy szépségükön még sok 
utánunk jövő nemzedék is elcsodálkoz-
hasson! 

Végső búcsú 
 
Közel egy hónapja vettünk bú-

csút dr. Czakó Attila gyermekgyógy-
ász szakorvostól, aki hosszú beteg-
ségsorozata után itthagyott bennün-
ket. 

1973-ig a körzeti orvosok végez-
ték el a gyermekorvosi feladatokat 
is. 1973 szeptemberétől Dorozsmán 
gyermekgyógyász kezdett el dol-
gozni, mellette négy védőnővel, és 
egy asszisztensnővel. Ő Czakó dok-
tor volt. 

Három évig egyedül látta el a 
rábízott feladatokat, majd ezt köve-
tően még egy gyermekorvosi stá-
tuszt kapott Dorozsma. 

A doktor úr harminc évig taná-
csaival ellátta az aggódó szülőket, 
és gyógyította a beteg gyermekeket. 
Ez az idő oly hosszú volt, hogy már 
a keze alatt felnőtté és szülővé vált 
fiatalok bízták rá szemük fényeinek, 
gyermekeiknek ellátását, gondozá-
sát. 

Szerettük megnyugtató szavait, 
bíztunk szaktudásában, és hiányzik 
az, hogy nincs közöttünk. 

Doktor Úr! Búcsúzunk Tőled! 
Nyugodj békében! 

MUNKATÁRSAID 

Ne újat, hanem 
szebbet! 

 
A DorozsMa közéleti lap 2006. janu-

ár 20-i számának hetedik oldalán Nagy 
Ferenc elszármazott írása olvasható – 
Szent László nevével sétány és liget 
létesülhet. 

Tisztelt Nagy Ferenc úr írását meg-
döbbenve olvastam, miszerint kész té-
nyek elé állítják a Dorozsmán élő embe-
reket néhányuk ötletével. 

Szerencsétlennek tartom, hogy temp-
lomi körmenetre hivatkozik a sétány 
kialakítása ürügyén. Nagyon sajnálom, 
hogy a liget rendbetételéről és rendezé-
séről szót sem említ, pedig a sportcsar-
nok építésekor komoly ígéretek hangzot-
tak el. A Dorozsmai Liget már régóta 
megvan, megközelíthetősége is a szoká-
soknak és a kialakításának megfelelő, a 
Széksósi útról a Brassói utca folytatása, a 
liget középpontja a még romokban talál-
ható stációsoron a kápolnáig, innen a 
Kálmán közön vissza a Széchenyi utcára, 
és ugyanígy a ligeten keresztül vezető 
sétányon a temetőt is látogatni tudják. 

Úgy gondolom, hogy az őszi önkor-
mányzati választások közeledtével in-
kább ésszerűbb ötletekkel kellene előáll-
ni, mert a környező településekhez ha-
sonlítva Dorozsma jócskán lemaradt. 

NYÁRI IMRE 
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Őfelsége, Magyarország Szent Koronája 
Angyal hozta Szent Korona 

 
Kocsis István Magyarország Szent 

Koronája című könyvéből szeretnék 
megismertetni kedves dorozsmai honfi-
társaimmal egy rövid részt.  

Mit jelent az, hogy angyal hozta? 
Semmi mást nem jelenthet, természete-
sen, mint azt, hogy a Szent Koronát 
Istentől kapta meghatározott céllal, 
meghatározott üzenettel a magyar 
nemzet… És ez a történelmi magyar 
küldetéstudatnak éppen a központi 
gondolata… „a Hartvik-féle legenda 
elbeszélése a koronáról – írja Váczy 
Péter – bármennyire is elterjedt, nem 
tudta kioltani azt a régebbi felfogást, 
hogy a koronát Pannónia az égből kap-
ta”. 

Váczy Péter* a pápa látomásában 
(Hartvik-féle legenda) megjelenő an-
gyalt szembesíti a Szent Korona angya-
lával: „a kérdés, úgy véljük, elegendő-
képpen tisztázódott: a két angyal nem 
azonos. Furcsa is lett volna, ha közük 
lett volna egymáshoz. Hartvik a római 
kúria felfogását akarta elismertetni a 
magyar közvéleménnyel, és ez részben 
sikerült is neki. Az új Szent István-
legenda fiktív története a Szentszék 
koronaküldéséről általánosan elterjedt. 
Ezt hirdette az egyház, de a vele szoro-
san összefonódott királyi udvar és kor-
mányzat is. A Hartvik-féle koronatan 
elfogadtatását nagyban előmozdította a 
legenda formája, melynek a középkor-
ban bizonyító erőt tulajdonítottak. A 
legendák szövegét úgy idézték, mintha 
hivatalos okiratok lettek volna. Bár 
Hartvik szövegéből III. Ince pápa töröl-
tetett egy neki nem tetsző sort, magát a 
legendát egészében véve egyházilag 
megerősítette. Mindezek ellenére a ma-
gyar társadalomtudatából nem veszett 
ki annak az emléke, hogy a koronát egy 
angyal hozta Pannóniának. 

Váczy szerint ezzel magyarázható, 
hogy „mint szentséges ereklyét a fehér-
vári Mária-egyházban őriztették. Vele 
avatták a mindenkori királyokat, akik 
csak a három fő ünnepen, karácsony-
kor, húsvétkor és pünkösdkor vehették 
elő.” Kifejti, hogy a Szent Korona „ne-
veinek társadalmi vonatkozásai már az 
Anjou-kor elején megmutatkoznak, 
amikor az Anjou-párti krónikás – an-
gyal adta koronaként – említi a Szent 
Koronát, melyet Ottó herceg útban Ma-
gyarország felé elvesztett.” 

Mi történt még később? „A 19. Szá-
zadra a korona mellől az apostoli és vele 
együtt az angyali jelző eltűnt, a koroná-
nak már csak egy általánosan használt 
neve maradt: a Szent Korona.” Ám e név 
éppen azt fejezi ki elsősorban, hogy Isten 
elküldte, azaz angyal hozta… 

Váczy megpróbálja megkeresni a 

Szent Koronát hozó angyalt, de keresés 
közben sajnos csak a XI. század végéig 
tekint vissza a magyar múltban. És ta-
lán ezzel magyarázható, hogy bizánci 
eredetűnek tartja annak hitét, hogy a 
Szent Koronát angyal hozta. 

Miért feltételezi Váczy a bizánci 
hatást? 

„Közös gondolat Keleten és Nyuga-
ton egyformán, hogy minden hatalom 
forrása az Isten. E gondolat képi megje-
lenítése azonban már lényegesen külön-
bözött a bizánci kultúrkörbe és a latin 
féltekén, ami más és más szemléleti 
móddal függött össze. A nyugati ábrázo-
lásokon vagy Isten keze tűnik elő az 
égfelhőtakarója alól és nyújt koronát a 
kiválasztottnak, vagy Krisztus maga ül, 
illetve áll és végzi a koronázást. Az első 
változat a keresztények közt mindenhol 
megtalálható, így Bizáncban is. A máso-
dik már közvetlen bizánci hatásra terjedt 
el. Volt azonban Bizáncban egy harma-
dik típus is, melyet nem találunk meg a 
Nyugat korabeli emlékein; itt a közvetítő 
lények, az angyalok hozzák a koronát, 
sőt az uralom egyéb jelvényeit is.” 

Nem tűnik meggyőzőnek Váczy 
Péter feltételezése, hogy bizánci hatásra 
terjedt el a magyar nép körében annak 
hite, hogy a Szent Koronát angyal hoz-
ta. Váczy nyilván nem vetette egybe a 
Szentkorona-eszme kérdéskörét a régi 
magyar hitvilág kérdéskörének szakrá-
lisfejedelemmel összefüggésben lévő 
részeivel, s így nem számolhatott azzal, 
hogy a régi magyar hitvilág meggyő-
zőbb magyarázatát nyújtja a Szent Ko-
rona égi korona voltának, mint a bizán-
ci elképzelés. 

Nem valószínű, hogy valóban ko-
moly érvet lehetne felhozni annak a 
cáfolatára, hogy angyal hozta koroná-
nak azért nevezi a középkor magyarsá-
ga a Szent Koronát, mert még fel tudja 
fogni, hogy az Égi Korona, mint ősképe 
a Földi Szent Koronának, Élő Égi 

Lény… Élő, mint ahogy az Ég többi 
lakója is élő… És mint ilyen lehet hatás-
sal a földi életre, Isten rendelése sze-
rint… 

És azt a meggyőződést, hogy a Szent 
Koronát meghatározott céllal, meghatá-
rozott üzenettel Istentől kapta a magyar 
nemzet, annak hite sem ingatta meg, 
hogy a Szent Koronát a korabeli pápa 
küldte… Hisz ő is csak Isten akaratából 
küldhette… 

De Váczy Péter úgy véli, hogy ami-
kor Kálmán király egyházi beállítottsá-
gánál fogva „készségesen elismerte II. 
Orbán pápa tételét a magyar királyság 
szentszéki eredetéről, tulajdonképpen 
az élő, Szent István-i hagyománnyal 
szakított.” 

Mi e vitás kérdést azért nem tekint-
jük valódinak, mert a vitatkozó felek 
egyike sem cáfolja, hogy az az ősi hie-
delem, mely szerint a Szent Koronát 
angyal hozta, annak a meggyőződésnek 
az emlékét őrzi, hogy a Szent Korona 
mint Égi Lény határozza mg a magyar 
sorsot… A vita tárgya tehát nem érinti 
a lényeget. 

Csomor Lajos Őfelsége, a Magyar 
Szent Korona című könyvében azt a 
kérdést is felveti, hogy miért sugalma-
zott alkotás a Szent Korona. Itt Csomor 
Lajos jelenkori fogalmainkkal közelíti 
meg azt a hitet, hogy a Szent Koronát 
angyal hozta… Annak hite helyett, 
hogy angyallal küldte Isten, nála annak 
hite meghatározó, hogy a Szent Korona 
sugalmazott alkotás. Szigeti István pe-
dig azt fejti ki, hogy az Isten Országa 
ideája „szinte áttekinthetetlen jelentősé-
gű a kereszténységben hittani (dogma-
tikai), művészettörténeti és egyéb szem-
pontból”, s hogy „Isten égi és földi biro-
dalmának egybeszövése klasszikusan a 
Magyar Szent Koronában fejeződik ki, 
legalábbis ez az egyetlen ilyen tárgy 
maradt ránk a történelemben, amely ezt 
képviseli. Szent Koronánk ideáját átvet-
te – ami érthető – Bizánc, és ők is készí-
tettek később ilyen jellegű koronákat. A 
valóságban azonban csak a formát vet-
ték át nem az ideát! A latin egyház 
azonban ilyesmire még csak nem is 
gondolt, és a későbbiekben sem produ-
kált ehhez hasonlót.” 

 

* Váczy Péter – A katolikus egyház 
katekizmusa, 1994, Budapest. 

 

(folytatása következik) 
 

Badiny Jós Ferenc: 
A Magyarok Bibliájából 

 

ISTEN! 
Áld meg a magyart 
Hogy elmúljon éjje 
S lelkében lakozzon 

Igazságod fénye 
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TISZTELT 
DOROZSMAIAK! 

 
Egyházközségünk képviselőtestüle-

tének tagjai esetenként kapnak olyan 
jelzéseket, észrevételeket a lakosságtól, 
hogy az egyházi szolgáltatások, szertar-
tások, árait az igénybevevők sokallják.  

Életünk során családi eseményeink 
és hitéletünk gyakorlásakor előfordul-
hat keresztelő, elsőáldozás, bérmálko-
zás, esküvő, nászmise, jubileumi szent-
misék, betegek szentségének kiszolgál-
tatása, gyászmise, évfordulós misék, 
házszentelés, harangozás, sírok szente-
lése és temetés. Ezek egy része ingye-
nes. A díjazás ellenében végzett egyházi 
szolgáltatások díjait az ún. stóla ársza-
bás tartalmazza, melynek mértéke éven-
ként vagy kétévenként kerül megállapí-
tásra. 

Mint ismeretes az egyház működési 
költségeit, az alkalmazottak bérét a hí-
vek hozzájárulásaiból, perselyadomá-
nyokból és minimális állami támogatás-
ból fedezzük. 

Akik egyházi szolgáltatást vesznek 
igénybe nagyritkán, jogosan elvárják, 
hogy az minden szempontból megfelel-
jen igényeiknek és a kialakult szokások-
nak. Így pl. az esküvőn a templom szé-
pen fel legyen díszítve, alkalomhoz illő 
beszédet mondjon a pap, jól szóljon az 
orgona, szépen énekeljen a kántor stb. 
Ahhoz, hogy mindezek rendben legye-
nek és az év 365 napján bármikor igény 
szerint rendelkezésre álljanak, nagy 
előrelátással meg kell teremteni az egy-
házközségnek a személyi, tárgyi feltéte-
leket. Alkalmas személyeket kell kivá-
lasztani, anyagilag megbecsülni és meg-
tartani. Bizonyára belátható, hogy en-
nek ára van. Az esetenként igénybe vett 
szolgáltatások árában nem az egyszeri 
felmerült időbeni elfoglaltságot, ráfordí-
tást kell mérlegelni, hanem azt, hogy 
ezek fedezetet kell, hogy biztosítsanak a 
folyamatos rendelkezésre állás és szín-
vonal költségeinek egész éves biztosítá-
sára. 

Mód és lehetőség van arra, hogy a 
rendszeres hitéletet gyakorló és egyhá-
zat életük során rendszeresen támogató 
hívek által igénybeveendő szolgáltatá-
sok esetében az anyagi helyzet mérlege-
lése alapján a megállapított díjak csök-
kentésre vagy elengedésre kerüljenek. 

Kérjük híveinket, hogy jövőben fenti 
szempontok figyelembevételével viszo-
nyuljanak az igényelt egyházi szolgálta-
tások díjazásának megítélésében. 

TÍMÁR L. 

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK A 2005. 
ÉVBEN A DOROZSMAI KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBEN 
A felelősen gondolkodó személy – 

és közösség is – időnként visszapillant 
és előre tekint életútján, hogy az ered-
ményeket – és kudarcokat – áttekintse 
és a következő teendőket, a terveket 
meghatározza. Ez történt a dorozsmai 
egyházközség képviselő-testületének 
2006. január 11-én megtartott gyűlésén 
is. 

A legjelentősebb felújítás a templom 
központi részének, a szentélynek, va-
gyis a liturgikus térnek és berendezései-
nek felújítása. 

Előzmények: a II. Vatikáni Zsinaton 
(1962–1965.) az Egyház püspökei felül-
vizsgálták a barokk korban kialakult 
gyakorlatot a szertartások és ezzel ösz-
szefüggésben a templom-belső kiképzé-
sének területén. Más, kevésbé lényeges 
szempontok helyett az Isten Népének, a 
közösségnek szolgálata került újra az 
előtérbe. Az ősegyház és az azt követő 
korok gyakorlatát visszaállították: a 
barokk korban a templom végébe került 
főoltár megközelítően a közösség köz-
pontjába került, amelynél a pap a hívek-
kel szemben foglal helyet a közösség 
pedig „az asztal körül”, a másik oldalon 
helyezkedik el. A magasan a templom 
falához épített szószék a szembemiséző 
oltár közelében kapott helyet. Ezzel is 
jelezve a szentmise két főrészét: a tanító 
(Isten Igéje) és az áldozat (Szent Ven-
dégség, az Utolsó Vacsora jelenvalóvá 
tétele) liturgiáját. 

Több mint negyven éves „ideig-
lenes” megoldás után most megvalósult 
egy nemesebb, méltóbb, és remélhetően 
hosszú időn át szerepét betöltő liturgi-
kus tér. Tervezte dr. h.c. Dragonits Ta-
más építészmérnök. A szembemiséző 
oltárt, a felolvasó állványt és a székeket 
Petrov András asztalosmester és mun-
katársai készítették a templomdombon 
évekkel ezelőtt kivágott török-mogyoró 
fából. A padlószint kialakítását a Pillér 
Plusz BT – Polgár Tibor és munkatársai, 
valamint a burkolását Berta Tamás és 
munkatársa végezték csiszolt mészkőla-
pokkal. Mindez 5 500 000 forintba ke-
rült. Szeged Város Önkormányzatától 
kaptunk erre 1 800 000 forint támoga-
tást, a többit a hívek adománya fedezte. 

A másik nagy munka a templomte-
tőn a cseréplécek és pala cseréje, vala-
mint a gerendázat kijavítása. Az Örök-
ségvédelmi Hivatal (korábban Műemlé-

ki felügyelőség) előírása szerint a fa-
szerkezeti vizsgálatokat és az engedé-
lyezési terveket elkészíttettük. Ez 
850 000 forintba került. A Szeged Város 
Önkormányzatától a templomtető fel-
újítására kapott támogatásból megvásá-
roltuk a cserépléceket és a gerendapót-
lás anyagának egy részét. Most folyik a 
kivitelező keresése, az árajánlatok kéré-
se és a további pénzforrás előteremtése. 
Amint lesz rá fedezet, szeretnénk meg-
vásárolni a palát. A korábbi nagy mun-
kálatokat Istenünk, a hívek és az Önkor-
mányzat segítségével sikerült megvaló-
sítani. Bízunk benne, hogy ez a minden 
eddiginél nagyobb és több pénzt igény-
lő, és egyre sürgetőbb munka is meg 
fog valósulni. 

Most is – mint az év végi hálaadás-
kor – megköszönöm a szentmisén rend-
szeresen résztvevők és az egyházköz-
séggel élő kapcsolatot ápoló Testvérek 
rendszeres anyagi hozzájárulását („egy-
házi adó”), mely a 2005. évben is több 
volt az előző éveknél, valamint a temp-
lomi persely- és külön adományokat is. 
Ezek az anyagi alapjai az egyházközsé-
gi élet folyamatos működésének és a 
felújítási munkák finanszírozásának. 

Szívesen gondolunk vissza a 2005 
februárjában és a 2006 januárjában meg-
rendezett egyházközségi farsangi bálra. 
Mindkettő közelebb hozta egymáshoz 
azt a csaknem kétszáz felnőttet, fiatalt 
és a harminc gyermeket, akik részt vet-
tek rajta, és azokat is, akik a rendezés, a 
lebonyolítás munkájába készségesen 
bekapcsolódtak. 

Ezek a látható, nagyobb eredmé-
nyek, de emellett több kisebb és nem 
ilyen jellegű, a lelkek mélyén megvaló-
sult eredmény is biztosan van. Ezekért 
hála legyen Istenünknek és mindenki-
nek, aki bármit is tett ezekért! 

 
MÁDI GYÖRGY 

PLÉBÁNOS 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2006. február 21. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 
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…és nincs többé fájós hát! 
Bizonyára sokan örülnének, ha ezt 

mondhatnák magukról. Munka után 
fáradtan hazaérve már nem sok ember-
nek van kedve Szegedre edzőterembe, 
tanfolyamra menni. Szerencsére novem-
bertől már erre nincs szükség, 
Kiskundorozsmán is van lehetőség eny-
híteni a panaszokat. A Bölcsődében 
tartott óráiról Szélpál Rita gyógytornász 
mesél. 

 
– Honnan jött a tornák ötlete? 
– Diplomamunkámat két éve egy 

dorozsmai kismamacsoporton végzett 
tanulmány adta. Azt vizsgáltam, szülés 
után hogyan áll vissza a belső rend, 
milyen állapotban van a hátizmuk, ho-
gyan lehet erősíteni. Ezt követően jelez-
ték, hogy a továbbiakban is érdeklődné-
nek a módszerek iránt, védőnők, isme-
rősök is megkerestek, tehát régóta érle-
lődött a dolog. 

– Milyen típusú foglalkozásokon vehet-
nek részt? 

– Hétfőn fél hattól fél hétig tízalkal-
mas intimtornát tartok, szerdán fél hat-
tól fél hétig pedig gerinctornát. A ge-
rinctorna november óta működik, bár-
mikor be lehet kapcsolódni. Öt-hat fővel 
kezdtük, mostanában sűrű a tíz fölötti 
létszám, ide férfiak is járnak. 

– Kiknek ajánlott a gerinctorna? 
– Mivel a mozgásra elég kevés idő 

jut, azt mondhatom, hogy bárkinek. 
Különösen javasolt, ha valakinek ge-
rincferdülése van, rossz a testtartása, 
ülő munkát végez – egyre többen dol-
goznak számítógéppel -, vagy egyszerű-

en fáj a háta, szüksége van a hátizom 
megerősítésére. 

– Milyen problémákon tud segíteni az 
intimtorna? 

– A kor előrehaladtával a záróizmok 
meggyengülnek, ez vizelettartási nehéz-
séget okoz, kényelmetlenséggel jár. Az 
a tapasztalat, hogy az intimtorna ezt 
tizenöt-húsz évvel is ki tudja tolni. Egy 
nőnek sem mindegy, hogy ötven- vagy 
hetvenévesen szorul rá egyéb segítség-
re. Természetesen szülés után nemcsak 
a hát-, hanem a gátizmoknak is szüksé-
gük van erősítésre. Meglepő, hogy hu-
szonévesek is felkeresnek problémák-
kal, pedig rájuk a fentiek még nem vo-
natkoznak, ezért itt is jobb a megelőzés. 

– Ide mikor érdemes bekapcsolódni? 
– Ez tízalkalmas foglalkozás, a kö-

vetkező a Húsvét utáni hétfőn indul és 
június végéig tart. Fontos a folytonos-
ság, mert a gyakorlatokat csak lépésről 
lépésre lehet megtanulni, mindenkinek 
önmagának kell megtapasztalni. Ezek 
után otthon is végezhető, de ismétlő 
foglalkozásokra is el lehet járni. Mivel 
ehhez kevesebb hely kell, mint a gerinc-
tornához, könnyebben elférünk. 

– Milyen a fogadtatása a tornáknak? 
– Úgy gondolom, könnyebb hetente 

egy órát rászánni az egészségre hely-
ben, mint utazgatni hozzá. Szerencsére 
a Bölcsőde központi helyen van, köny-
nyen megközelíthető. Jól esik néha egy 
kis időt magunkra is fordítani. 

– Köszönöm a beszélgetést. 
 

ZSÓFIA 

OLVASÓI LEVELEK 

Olvasom… 
 
…hogy az Idősügyi Tanács 2006. 

febr. 8-i ülésén az MSZP-vel igen szoros 
kapcsolatokat ápoló Magyar Nyugdíja-
sok Egyesületeinek Országos Szövetsé-
ge elutasította a FIDESZ elnöke által 
bevezetésre javasolt 14. havi nyugdíj 
gondolatát. Jankovits György, az érdek-
képviseleti szerv elnöke kijelentette, 
hogy határozottan nemet mondanak a 
javaslatra. Ez már csak azért is meglepő, 
mert nem emlékszem arra, hogy ugyan-
ezen szervezet valaha is tiltakozott vol-
na a mézesmadzagnak szánt 19000 fo-
rint, valamint a 13. havi nyugdíj beveze-
tése ellen. Zárójelben jegyzem meg, 
hogy széles e hazában nincs egyetlen 
nyugdíjas, aki valamelyik évben is teljes 
egészében megkapta volna az említett 
13. havi kiegészítő juttatást. 

Tisztelt Nyugdíjasok! 
Én nem tudom, hogy Önök mit szól-

nak hozzá, de nekem gyerekkori álmom 
volt egy ilyen harcos, tántoríthatatlan 

érdekképviseleti egyesület. A magam 
részéről látom az egyesület tevékenysé-
gének fejlődési irányát is. Lelki szeme-
im előtt lebeg, ahogy Jankovits úr külön 
meghallgatást kérve, térdenállva kö-
nyörög a mindenkori miniszterelnök 
előtt, miszerint azonnali hatállyal emel-
jék legalább a duplájára a bérletek, a 
gyógyszerek, a villanyáram árát. Sőt! 
Bár korábban lassan, szótagolva a szájá-
ba rágták, hogy nem lesz gázáremelés, ő 
ennek ellenére halált megvető bátorság-
gal, toporzékolva kéri – mit kéri, KÖVE-
TELI – a gázár újabb, legalább 67 %-os 
megemelését. Mindezt az átlagosan 
ötven-hatvanezer forintból élő nyugdí-
jasok nevében és érdekében! 

Tisztelt Jankovits úr! 
Más nevében én nem beszélhetek, de 

a magam részéről annyit tudok Öntől 
kérni, hogy az érdekeimet a jövőben ne 
tessék képviselni. Eddig sem tartottam rá 
igényt, ám ha csak erre futja Öntől és az 
egyesületétől, akkor végképp hagyjuk. 

Felesleges időpocsékolás! 
KOSIK DÉNES 

Kedves Hölgyeim 
és Uraim! 

 
Ráakadtam dorozsmai kutatásaim 

során az önök oldalára, szeretném meg-
tudni, hogy melyik kiadásban nézhetem 
meg a régi házakat és azok leírásait. 

Édesanyám, aki most múlt 87 éves, 
Dorozsmán született és nőtt fel, a mellé-
kelt képeslapon az utcarészleten látni a 
régi házat: Petőfi Sándor utca 13. volt a 
régi cím, itt élt nagymamám és nagy-
apám, akinek a képeslapját itt melléke-
lem, amit a háborúból küldött maminak 
az első gyermekük születésére. 1918. 
március 15. a dátum, ez a kislány most 
88 éves és Szegeden él. 

Nagyszüleim és a Tapodiék rokonok 
voltak, én utoljára Tapodi doktort 
(Dodi) pár hónappal a halála előtt lát-
tam. Én egy fél évet 56-ban ott jártam 
iskolába, és nagyon sok nyarat ott töl-
töttem a nagymamám házában, sok 
kellemes emlék fűz Dorozsmához. 

Én Bostonban lakom, szeretném 
még azt is megtudni, hogy a dorozsmai 
könyveket hogy lehetne megszerezni. 
Ma beszéltem anyukámmal, aki nagyon 
örülne, ha valahogy a könyvekhez jut-
hatna és az újsághoz, amiben a régi 
házakról van szó. Ő Pesten lakik és a 
korához képest hála Istennek jól van. 

 
Üdvözlettel: 
 

ÉVA HIDVÉGI DEMJÉN 
524 Great Plain Ave. 
Needham MA 02492 

OLVASÓI LEVELEK 

Olvasószolgálat 
 

Újságunkkal kapcsolatos észrevételeit 
elküldheti e-mailben a 

dn@szelmalomktv.hu címre, 
vagy pedig elmondhatja a 

20 451-7987-es mobilszámon.  
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Az Alapítvány köszöni 
 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 

ALAPÍTÓJA, a Takarékszövetkezet 
képviseletében megköszönjük az ALA-
PÍTVÁNY KURÁTORAINAK a 2006. 
évi BÁL sikeres megrendezéséhez nyúj-
tott segítségét, munkáját. 

 
Megköszönjük a tombolatárgyakat, 

az adományozók az alábbiak voltak: 
 
Dr. Czakó Anikó háziorvos; Bányai 

Cukrászda; Bálint Beáta virágkötő; Bá-
lint István alapítványi kurátor; Bugyi 
Tamásné vállalkozó /Mary diszkont; 
Csányi Józsefné vállalkozó; Fábián Jó-
zsef önkormányzati képviselő; Dr. 
Géczi József Alajos országgyűlési képvi-
selő; Hódi Antalné „100 Ft-os bolt”; 
Kádár Mihály magánszemély; Kádár 
Mihályné iskolaigazgató; Kiskun-
dorozsmai Takarékszövetkezet; Knopp 
Alfonz magánszemé ly;  Maróti 
Kálmánné magánszemély; Dr. Mózes 
János magánszemély; Mucsi Péterné 
takarékszövetkezeti elnök; Nagy Attila 
(„CIMBI”) magánszemély; Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő; Ocskó 
Zsuzsanna butikos; Oláh Károly ma-
gánszemély; Ópusztaszeri Emlékpark 
Igazgatója; Pesti Ferenc magánszemély; 
Pesti Ferencné magánszemély; Petrov 
András asztalos mester; Dr. Sándor 
Klára egyetemi tanár; Speciális Bt 
„ajándék-tárgy és irodaszerbolt”; Szege-
di Fürdők Kft; Szélmalom Kábeltévé 
Rt. ; SZILÁNK Glass Company; 
Takácsné Móra Magdi alapítványi kurá-
tor; Tari Gellért; TORNÁDÓ Kft.; Tóth 
József önkormányzati képviselő; Tóth 
Mária/Jáhni László magánszemélyek; 
UNGI Bt; ZEPTER Kft.; „Zöld Sziget” 
gyógynövénybolt/Süveg Ágnes. 

 
Az alapító részéről kérjük, hogy a 

tisztelt nagyközönség és az adományo-
zók a jövőben is hasonló sikerességgel 
gondnokolják az alapítványt. 

 
Köszönjük és gratulálunk! 
 

KISKUNDOROZSMAI TAKARÉK-
SZÖVETKEZET ÜGYVEZETÉSE 

Hiánypótlás 
 
Előző számunkban közölt az egy-

házközségi bált támogatóinak névsorá-
ból az alábbi nevek kimaradtak: 

 
Bányai Attila (Bányai Cukrászda, 

torta fődíj); Gyuris Gáborné Erzsike; 
Tapody Zoltán (STOP Cukrászda, torta 
fődíj); Újvári Lászlóné (Ajándék bolt). 

 
A szervezők köszönetüket fejezik ki 

az adományozóknak. 

 Mit jelent Ön számára a válasz-
tókörzet és vidéke? 

 Itt élek ebben a választókörzet-
ben. A rendszerváltás óta képviselem itt 
az embereket, két cikluson keresztül a 
szegedi önkormányzatban, 1998 óta 
pedig a Magyar Országgyűlésben. Is-
merem Szegedet, a város problémáit. 
Vannak elvégzett munkáim, vannak 
javaslataim. De ismerem a Homokhát-
s á g o t  i s .  T a n y á t  vá s á r o l ta m 
Ásotthalmon ismerem az itt élő embe-
rek gondjait, örömeit, közülük való 
vagyok. 

 A család, a szülői ház mit adott 
Önnek? 

 Ugyanolyan családban nőttem 
fel, mint a dorozsmai családok többsé-
ge. Családom számára a föld jelentette a 
megélhetést. Édesanyám a földeken 
dolgozott, édesapám a nagyvárosban. 
Ez a kettős lét, valamint az, hogy szá-
momra nagyszüleim és szüleim egy-
azon üzenetet fogalmaztak meg: a mun-
ka becsülete mindennél többet ér, s az 
embereket soha nem szabad cserben 
hagyni és becsapni! 

 Ön jelenleg is a körzet képvise-
lője. Mit tett az elmúlt nyolc évben 
ezért a körzetért? 

 Az elmúlt nyolc évben körzetem 
valamennyi települése fejlődött, valame-
lyik jobban, valamelyik kevésbé. Szeged 

nagyon sokat köszönhet 
annak, hogy össze-

fogtunk a város 
fejlesztéséért. Meg-
újult az Anna für-

dő, a Klauzál tér, a 
Kárász utca, mi sze-

reztünk pénzt a most folyó csatornázási 
munkálatokhoz is! A térségben a legna-
gyobb probléma, hogy kevés a munka-
hely, a jelenlegi szocialista városvezetés 
nem tett semmit az új munkahelyek 
megteremtéséért, sőt, amióta ők irányít-
ják a Tisza-parti várost, jóval nagyobb a 
munkanélküliség. Szeged egyetemi vá-
ros és a diplomás munkanélküliek szá-
ma még soha nem volt ilyen magas, 
mint napjainkban! 

 Mit tenne a problémák megol-
dása érdekében? 

 Azt tartom a legfontosabb célom-
nak, hogy Szegeden új munkahelyeket 
tudjunk létrehozni, valamint a térsé-
günkben a családi gazdaságok megerő-
södjenek, a falvakban kisüzemek mű-
ködjenek munkát adva az ott élőknek, és 
az itt termelt kiváló minőségű árú eljut-
hasson a magyar családok asztalára.    

 Mit tart élete eddigi legna-
gyobb sikerének? Milyen eredményre 
büszke? 

 Sikerült meggyőznünk a polgári 
kormányt arról, hogy Szegeden szükség 
van egy egyetemi tanulmányi-oktatási 
központra, és ez fel is épült. A mostani 
városvezetés a pénzt előteremtő egykori 
polgári kormány tagjai közül senkit 
nem hívott meg az intézmény avató 
ünnepségére … 

 Mivel tölti szabad idejét? 
 Vissza-visszatérek eredeti szak-

mámhoz (húsz éven keresztül a Magyar 
Televízió szegedi stúdiójá-

nak a munkatár-
sa voltam) a 
nyári szabad-
ság idején: 
fotózok és 
filmezek. 
 C s a l á d j a , 

felesége miként 
segítik az Ön közéleti szerepvállalá-
sát? 

 Aki a közért dolgozik, tudja, 
hogy ez az intenzív munka türelmet 
igényel azoktól is, akik körülötte élnek. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 
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Tisztelt Dorozsmai Polgárok! 

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórházában nagyon sok 
kiskundorozsmai beteget kezelünk. Szándékunk, hogy az Önök településéről ér-
kező betegeket kiemelt figyelemmel kísérjük kórházunkban.  
Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával támogassák Kórházunk Alapítványát. 
 
Alapítványunk neve: POSONYI IGNÁC ALAPÍTVÁNY 
Adószáma: 19080268-1-06 
 
Támogatásukat megköszönve tisztelettel, 
Prof. Dr. Pajor László főigazgató 

 

Unatkozik a hideg téli estéken? 
 

Fizessen elő kábeltévé szolgáltatásunkra most, és 
5000 Ft belépési díjért hűségnyilatkozat vállalása nél-
kül lehet előfizetőnk. 
Amennyiben egyéves hűségnyilatkozattal köti meg 
szerződését, a belépési díjat is elengedjük. 

 

T-Online Kábelnet 2006. április 30-ig ingyen!* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatko-
zat mellett értendők.  A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy a havi 40 GB letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sáv-
szélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatun-
kon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,  5 db 
email cím, havi 1500 Ft értékű zeneutalvány. 2006. március 1-
jétől 11900 Ft-os havidíj* 

2048/196 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj, 5 db 
email cím, WLAN eszközök telepítéssel. 2006. március 1-jétől 
11900 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség, forgalomtól független havi díj,   
5 db  email  cím, T-Online vírusvédelem,. 2006. március 1-jétől 
9400 Ft-os havidíj* 

1024/128 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím, T-
Online vírusvédelem, Túlfogyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-s 
díj. 2006. március 1-jétől 8200 Ft-os havidíj* 

512/96 kbps sebesség,  3 GB adatforgalom, 1 db email cím. Túlfo-
gyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/GB-os díj. 2006. március 1-jétől 
5500 Ft-os havidíj* 

Ügyfélszolgálatunk Hétfőn és Szerdán 8-15 óráig, Ked-
den és Csütörtökön 14-18 óráig, Pénteken 8-12 óráig 
áll rendelkezésre. 

 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

Gera Imre 
húsfüstölő, 

bélkereskedő 
 

6792 Zsombó, Móricz Zs. u. 1. 
Tel.: (62) 255-311 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 15-18, 

szombat: 8-17, vasárnap: 8-12, 
vagy telefonos megbeszélés alapján. 

Foglalkozás, egészségügyi 
ellátás, gj. vezetői orvosi 

vizsgálat stb. 
Vizsgálatok: előzetes telefonos 

egyeztetés alapján. 
dr. Dobó Kálmán szakorvos 
Szeged, Dorozsmai út 193. 

Tel.: 62 / 461-351 

Elromlott a konvektora, 
Veres Feri a doktora! 

 

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
gázkészülékek őszi beszabályozása 

 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

Tel.: 62/463-801  Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, 

amit a férje megjavított! 

Pelenka kuckó Dorozsma 
 

Mini 
Midi  25 Ft-tól 
Maxi 
Junior 

 

Cím: Dorozsmai út 178. 
Nyitva: H, K, Sz: 8-17, 
Cs, P: 9-16., Szo: 8-12. 

Mobil: 30 278-2459 

A bordányi Gazdabolt tavaszi ajánlata 
 
GEKO 2002 Kft. Nyitva tartás: 
Bordány, Kossuth u. 52. H-P: 8-16-ig 
Tel./Fax.: 62/288-010 Szo: 8-12-ig 
Mobil: 30/938-6572, 30/257-7339 
 

– Compo (eredeti német) kertészeti komplex alap és öntözőműtrágyák 
– Kemira műtrágyacsalád: cropcare és ferticare többféle összetételben 
– Egyéb műtrágyák (Kálciumnitrát, káliumnitrát, káliumszulfát, patentkáli stb.) 
– Növényvédőszerek (tavaszi lemosószerek teljes választéka stb.) 
– Profi és háztáji zöldségvetőmagok 
– Egyéb kertészeti kellékek és szerszámok. 

Hirdetési tarifatáblázat (egyszeri 
megjelenés, forintban) 
 

A/1: 117x108 mm..................... 13 000,- 
A/2: 117x56 mm......................... 7 000,- 
A/3: 180x37 mm......................... 6 000,- 
A/4: 56x81 mm........................... 5 500,- 
A/5: 56x67 mm........................... 4 500,- 
A/6: 56x49 mm........................... 3 500,- 
A/7: 56x35 mm........................... 2 500,- 
A/8: 56x21 mm........................... 2 200,- 
A/9: 56x20 mm........................... 1 500,- 
A/10: 56x26 mm......................... 2 000,- 
B/1: 180x94 mm ....................... 18 000,- 
B/2: 117x82 mm ......................... 9 800,- 
B/3: 56x118 mm ......................... 7 500,- 
B/4: 117x43 mm ......................... 6 500,- 
B/5: 117x30 mm ......................... 4 000,- 
B/6: 56x43 mm ........................... 3 000,- 
Egész oldalas: ........................... 40 000,- 
Féloldalas:................................. 20 000,- 

További hirdetési opciók 
(egyszeri megjelenés, forintban): 

 

Kétszínű hirdetés (fekete + zöld) hát-
oldalon:  tarifa + 5% 
Szalaghirdetés az első oldalon (fekete 
vagy kétszínű):  tarifa + 10% 
Apróhirdetés:  15 Ft/szó 

„4-et fizet, 5-öt kap akció: 
 

Ha tetszőleges egymás utáni négy 
hónapra előre kifizeti a hirdetés árát, a 
negyedik (utolsó) hónap utáni hónap-
ban hirdetését még egyszer, ingyen 
leközöljük. 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 

(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 
 

AKCIÓ! 
2l Pet palackos borok ...............  220,- tól 
0,5 Prince dobozos sör ................. 109,- 
1l Sió őszibarack ital ..................... 149,- 
0,5 likőrök Pet palackban .........  449,- tól 
0,5 pálinkák Pet palackban ......  648,- tól 
0,2 szeszek Pet palackban ......  240,- tól 
 

MEGLEPETÉS AKCIÓK! 
 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17., 
Vasárnap: 8-16 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Rendelés.: 06 30 305-9737 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

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

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Ingyen kiszállítás mindenütt! 
 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétfő, szerda, csütörtök: 12-13 óráig, 
kedd, péntek: 16-17 óráig a Kiskundorozsmai 

Polgármesteri Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

 
 
 
 

A Déli-Farm Kft és a Fertilia Kft. 
 

Tavaszi műtrágya kínálata 
 
 

NPK 15-15-15%, NPK 0-10-28%, Ammóniumnitrát, Kálisó, Szuperfoszfát 
50 és 10 kg-os kiszerelésben 

 

Vetőmagok 
 

árpa, búza, rozs, tritikálé, lucerna, fűmagok, stb. 
 

valamint 
 

szarvasmarhatartáshoz tejpótló borjútápszerek, ásványi kiegészítők, 
premixek forgalmazása. 

 

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

Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

Masszírozást vállalok, 
kérésre házhoz megyek. 

 

Időpont-egyeztetéssel: 
06 20 369 5496 

A Mosaico fürdőszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerűtől 

az exkluzívig! 
Olasz, spanyol, német: 
– burkolóanyagok 
– szaniterek 
– csaptelepek 
– zuhanykabinok 
– fürdőkádak 
– hidromasszázs és wellness 
rendszerek 
– ragasztók 
– fugázók 
– élvédők... 
 
Most a teljes árukészletre 5-10% 

árengedményt kap az, aki a 
hirdetési szelvényt behozza! 

 

Mosaico 2003 Kft. 
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/c. 

Még mindig tart „4-et fizet 5-öt kap” akciónk! 

MENÜ a hét minden 
napján 

 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

Minden vasárnap 
svédasztalos ebéd! 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

Víz – Fűtés – Gázszerelés 
 

Családi és társasházak épületgépészeti 
kivitelezése. Kisebb-nagyobb átalakí-
tások, anyagbeszerzéssel tervezéssel 
is. Csatornabekötés még a tavalyi áron! 
 

MULTITERM BT. 
Tel.: 30/299-7430 

E-mail: multiterm@axelero.hu 

- 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

 
 

 
Bódi 

Lajosné 

Állateledel Bolt 
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Toxinmentes baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

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. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusí-
tása a készlet erejéig.  

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

 
 
 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 
 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 

(a Panoráma üzletházban) 
 

Tel.: 20/331-8043, 62/462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 

Gumiabroncsok 
különböző méretben. 
Nyitva hétvégén is. 
Telefon: 62/463-611 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A Speciális Bt. ajánlata 
 

- Iskola– és irodaszerek 
- Csomagolók, képeslapok 
- Öntapadós tapéták 
- Nyomtatványok 

 
Parkoló- és buszjegy-értékesítés. 

Déli Apró és Délmagyarország kapható! 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
 

Fűtési rendszerek szerelése, tervezése. 
Vízvezeték-szerelés. 

Javítások, karbantartás. 
Fürdőszoba-felújítást vállalok 

bontástól átadásig. 
Vízszűrők szerelése, 
ásványvíz kiváltása. 

 

Fodor Antal 
technikus 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62/463-681 

Mobil: 06/20-374-6188 
 

Székely-magyar rovásírás tanulható 
egyesületünkben! Cím: Alsóvárosi 

Művelődési Ház: Szeged, 
Rákóczi út 1. Ideje: minden hónap 

utolsó szerda, 17 óra. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és 

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal 
a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N A  
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. hitelező ügynöke 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, 

szombat: egyeztetés alapján 
Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 

E-mail: vecsine@t-online.hu 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

– Rádió vezérlésű óra 
– Számológép 
– Asztali lámpa, turmix 
– Botmixer 
– Vasaló, hajszárító, hajsütő, hősugárzó, 

hangszóró 
– Vízforraló, fejhallgató, ceruza akku töltő 
– Kerékpárra világítás, elemlámpa, írható CD, 

DVD 
– Keringető szivattyú, hosszabbító stb. árusítás 

 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
Cím: Dorozsmai út 139. Tel./Fax: 62 460-149, 

Mobil: 30/329-0567 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Nőnapi vásár a 
ZSUZSI DIVATBAN! 

 

– Minden női nadrág 3900,- /db 
– Pamut strets felsők 1900,- /db 
– Alkalmi tunikák 3500,- /db 
– Egyes fehérneműk és sok-sok 

termék AKCIÓS ÁRON! 
Szeged–Dorozsma, Vadliba u. 1. 

Tel.: 62/461-306 
Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12. 

Közeleg a nőnap! 
Uraim, ne feledkezzenek meg 

hölgyismerőseikről! 

HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 


