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AlApítvA 1990-ben  Megjelenik kiskundorozsMán és külterületein, 4200 példánybAn

közéleti lAp  ·  XXiv. évfolyAM, 3. száM  ·  2013. március 31.

Havi gondolat
Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.

Az 1. pont A 12 pontból

Meddig szabad a szólás?

Petőfi Sándor: A nép nevében
Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerűlheti.

S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere...
S e kéznek nincsen semmi érdeme?

S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek*.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

(Pest, 1847. március.)

* győri vitézségtek: a nádor felhívására megalakult magyar nemesi 
felkelő sereg 1809. június 14-én a győri csatában megsemmisítő vere-
séget szenvedett a Napóleon egyik alvezére alatt álló francia hadaktól.

Március havában

Hóesés köszöntötte Dorozsmán is március 
15-ét. A Dísztéren a kopjafa közelében a hóta-
karóba szúrt kis zászlócskák vöröslöttek-zöl-
delltek, az égbolt borús volt. Az ünnepségen 
megjelentek közül sokan már nem fértek be a 
művelődési ház nagyteremébe, ezért a kinti fo-
lyosón állva nézték végig a műsort.

Szeged–Kiskundorozsma városrésze abban a kitün-
tetésben részesült, hogy az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc 165. évfordulója alkalmából a március 
15-i ünnepségét a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kis-
kundorozsmán rendezte.

Az ünnepség a római katolikus templomban 9 óra-
kor hálaadó szentmisével kezdődött, amelyen Gordos 

Ferdinánd plébánossal Dr. Kiss–Rigó László megyéspüs-
pök celebrált. Püspök atya a szentmisét a magyar nép 
szabadságáért ajánlotta fel és celebrálta. Szentbeszé-
dét – a ’48–49-es hősök példájára építve – az emberi 
szabadságjogok, az emberi méltóság és becsületesség, 
valamint a demokrácia témájára építette fel.

Folytatás a 2. oldalon

B. Nagy László kormánymegbízott is beszélt a megemlékezésen. Kiss-Rigó László és Gordos Ferdinánd szentmisét celebrált.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

06 80/555–111
(névtelenül is tehet bejelentést)

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

 Hétfö-szombat: 7–14 óra
 Vasárnap: zárva
Vásár: minden hó 2. vasárnapján

telefonszám

06 62/461–095

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

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kosik Dénes
fogadóórája

2013. április 11., 16.30, Kiskundorozsmai 
Kirendeltség

mihálffy Béla
fogadóórája

2013. április 11., 16.30, Kirendeltség
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Március havában
Folytatás a címoldalról

A történelem során – mondta –, az erősek a gyengéket legyőzték, leigázták és ural-
kodtak rajtuk. Az emberiség sokat fejlődött, de „jobb emberek” nem lettünk. Nehéz 
tetőtől talpig rendes, becsületes embert találni. Az emberi méltóságot a mindenkit 
megillető, Istentől kapott ajándéknak nevezte – azokat ember senkitől el nem veheti. 
Példaként és hálával gondolunk azokra a hősökre – folytatta –, akik áldozatot hoztak 
a hazáért és szabadságért. Ezt nem más veszi el tőlünk, a legnagyobb kárt mi ma-
gunk követjük el, amikor Isten ellen vétünk. Szabadság ügyében Istennek tartozunk 
felelősséggel.

Az ünnepség a Petőfi Sándor Művelődési Házban folytatódott 10 órakor.

Bevezetőjében Hajdú Géza művelődési ház igazgató üdvözölte a megjelenteket. 
Az ünnepi műsor kezdéseként Gombos Antalné Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt en-
gemet című versét szavalta el. Utána B. Nagy László, a kormányhivatal vezetője ünnepi 
beszéde következett.

Beszédében elmondta, március 15-e egyet jelent a nemzetért való kiállással. Ez 
az évforduló a magyar emberek lelkében akkor is piros betűs ünnep volt, amikor a 
naptárban nem lehetett az. „Az igazi értékről tudjuk, nem veszít megbecsültségéből 
akkor sem, ha eldugják, ha eltagadják, ha büntetés jár tiszteletért.” A magyarság sor-
sáért akkor összefogó nemzet minden tagja, a miniszterelnöktől a bakáig tisztában 
volt azzal, hogy a forradalom és változásai mindig a jövőbe tekintenek. B. Nagy szerint 
a szabadságharc bukásának legfőbb oka az lehetett, hogy hitehagyott lett a nemzet. 
Ilyen teherrel túlerővel sem lehet győzni.

A műsor az Orczy István Általános Iskola növendékeinek előadásával zárult, ezt 
követően a résztvevők a dísztérre vonultak az 1848-as kopjafához, ahol a kormányhi-
vatal nevében B. Nagy László hivatalvezető és Dr. Polner Örs főigazgató a kegyelet ko-
szorúját helyezték el. Ezt követően a római katolikus egyház, pártok, tömegszervezetek, 
iskolák, és civilek helyezték el koszorúikat tisztelegve hőseink emléke előtt.

t. l., S. G.

szegedi járási Hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473

Gombos Antalné verset szavalt.

Orczys diákok ünnepi műsora a művelődési házban.
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Babits Mihály: Fekete ország

Fekete országot álmodtam én,
ahol minden fekete volt,
minden fekete, de nem csak kívül:
csontig, velőig fekete,
fekete,
fekete, fekete, fekete.
Fekete ég és fekete tenger,
fekete fák és fekete ház,
fekete állat, fekete ember,
fekete öröm, fekete gyász,
fekete érc és fekete kő és
fekete föld és fekete fák,

fekete férfi, fekete nő és
fekete, fekete, fekete világ.
Áshatod íme, vághatod egyre
az anyagot, mely lusta, tömör,
fekete földbe, fekete hegybe
csap csak a csáklyád, fúr be furód:
s mélyre merítsd bár tintapatakját
még feketébben árad, ömöl
nézd a fü magját, nézd a fa makkját,
gerle tojását, csíragolyót,
fekete, fekete, fekete
fekete kelme s fekete elme,

fekete arc és fekete gond,
fekete ér és fekete vér és
fekete velő és fekete csont.
Más szin a napfény vendég-máza,
a nap a színek piktora mind:
fekete bellül a földnek váza,
nem a fény festi a fekete szint
karcsu sugárecsetével
nem:
fekete az anyag rejtett lelke,
jaj,
fekete, fekete, fekete.

Egy magára hagyott országból
Megrázó volt az idei március 15-ét illetve az azt követő 

napokat megélni. A szeszélyes időjárás miatt ezrek vesztegel-
tek az utakon, az időszakhoz képest rekordmennyiségű csapa-
dék hullott hó formájában. Számos városban, így Szegeden is 
elmaradtak a hivatalos megemlékezések (többek közt a már 
időtlen idők óta felújítás alatt álló Dugonics téren is, amelynek 
az ünnepélyes átadója épp ezen a napon történt volna meg).

Mindezeknél azért egynéhány fokkal riasztóbb volt az a társadalmi és 
közéleti eseménysorozat, amelyből kitűnt, sokaknak a fejében is zűrzavar 
uralkodik.

A felkeléssel és a függetlenségi háborúval kapcsolatban az elmúlt év-
század diktatúráiról, az elnyomás és terror embertelen voltáról szerettem 
volna megemlékezni, de be kellett látnom az elmúlt időszakot megélve, 
hogy nem holmi múltban történt, feldolgozott eseményekről és rendsze-
rekről kellene írnom, amelyet haladó civilizációnk mindörökre maga mö-
gött hagyott, hanem azzal kellett szembesülnöm, hogy azokról a barbár 
és alantas ideológiákról kell szólnia a cikkemnek, amelyek mind a mai na-
pig itt kísértenek a demokrácia tudatalattijában, fel-fel törve a köznapi tu-
datba, befolyásolva, módosítva, mérgezve azt. A legtragikusabb ezekben 
a mozzanatokban az, hogy nem kivénhedt, öregkori elhülyüléssel küzdő, 
a közéletből és a politikából kiöregedett emberek éltetik a kirekesztés, az 
előítélet, az intolerancia és az embertelenség eszméit, hanem sokan közü-
lük fiatalok. A mai szélsőséges eszmék hordozói – fiatalok.

Ács Géza a szabadság és az emberiesség szellemében adta ki lapunk 
első számát 1990. márciusában, éppenséggel pont nemzeti ünnepünkre 
és a szabad sajtó napjára időzítve azt. A kézzel és írógéppel írt újság meg-
jelentetését a civil kurázsi hajtotta, az a hit, amely szerint a hosszú évtize-
deken keresztül tartó elnyomás után az állampolgár végre visszakaphatja 
azt a tiszteletet és méltóságot, hogy egy nemzet tagjaként, de saját akarat-
tal és személyi szabadsággal rendelkezőként autonóm közegben élhessen 
és alkothasson. És ami a legfontosabb: mondhasson véleményt, amíg ez a 
vélemény nem vonja meg másoktól azt a méltóságot és tiszteletet, amely-
lyel ő maga is rendelkezik.

Láthattuk történelmünk során és ma is látjuk kortársaink között azokat, 
akik saját, illetve pártjuk érdekeit, személyes előítéleteiket, saját nyomorú-
ságuk okozóinak kikiáltott bűnbakok utálatát egy közösségre vetítik ki, és 
akik ezáltal kisebb bűntudattal lesznek képesek saját alantas, primitív gon-
dolkodásukat szélesebb körű szörnyűségre kiterjeszteni. Idegengyűlöletüket, 
pszichiátriai betegségként is számon tartható paranoiájukat, amellyel min-
denki másban csak a veszélyt és a rosszindulatot látják, egyfajta nemzetvédő, 
hazafias szólamokkal takargatják. Erre gondolt Samuel Johnson író, amikor 
megfogalmazta: „A hazafiság az utolsó menedéke egy gazembernek.”

Lapunk sohasem volt és sohasem lesz aktuálpolitikai taposómalom 
fóruma. Ha kiállunk jogainkért, felemeljük szavunk a demokrácia-ellenes 
és politikailag szélsőséges tendenciák ellen, és ezért valaki azzal vádol meg 
bennünket, hogy politikai harctérré silányítjuk lapunkat, annak fel szeret-
ném hívni a figyelmét arra, hogy tettünket az egyetemes emberi jogokba 
és a liberális demokráciába vetett hitünk motiválja – ugyanezen indítta-
tásból írta meg Petőfi és állt ki a múzeum elé elszavalni a Nemzeti dalt. 
Ha bárki elítél bennünket azért, mert védelmünkbe vesszük a humánus 
civilizáció alapeszményeit, az sajnos nem fogta fel, hogy a pártoskodásnál 
itt valami sokkal fontosabb dologról van szó: önmagunkért kiállni.

Újságunk Napló, és mint napló, meg kell örökítenie a korszellemet, 
töprengenie kell a múlton, tapasztalnia és megélnie kell a jelent és re-
ménykedve terveznie kell a jövőt. Nem csupán arról kell írnunk, milyen 
események történtek szűk pátriánkban, hanem időponthoz, aktualitás-
hoz nem köthető, hosszú távon érvényesülő tendenciákról is, amely 
akár egész társadalmunkat érintheti. Mint egy nagyobb közösség tagja, 
amelyet társadalomnak hívunk, nem dughatjuk homokba a fejünket, 
mert a változások szele idáig is eljut. Amíg a hír szent, addig a vélemény 
szabad – erkölcsnek és moralitásnak is helyet kell szorítani a hasábok 
között. Egy átlagos felnőtt ember többé-kevésbé megszilárdult morális 
értékrendszerrel rendelkezik, egy gyerekkorú, egy fiatal azonban nem. 
Az iskolában erről aztán bizonyosan nem hall semmit, arra várhatunk, 
hogy majd pedagógusaink mutatnak valamiféle helyes irányt.

Lehetünk evilági, szekuláris, nem vallási alapú erkölcs hordozói is, ha 
akarunk, illetve, ha ezt látjuk jobb választásnak: de a krisztusi életfilozó-
fiának kell jellemeznie minden jóérzésű, vallásos vagy vallástalan morális 
személyiséget, amely az emberi élet egy alapvető princípiumát hirdeti: 
a felebaráti szeretetet, amely toleranciát, megbocsátást és gyűlölködés 
nélküli, józan világot hirdet.

Magyarország jelenleg rendkívül távol áll ezen állapottól. Hogy ne 
állna, amikor például a primitív gondolkodást terjesztő alakok is állami 
kitüntetésben részesülhetnek? Felteszem a kérdést, vajon erkölcsileg jo-
gunkban áll-e ünnepelni március 15-öt, illetve felnövünk-e valaha arra 
a szintre, amely méltó emléket képes állítani a haza, a szabadság és a 
szolidaritás eszményének?

SomoGyi Gábor
avagy 2013-ban néhány szélsőséges gondolkodású, 

ELTE-s pesti bölcsész egyetemista számára
„nátinGSzpeSöl–iGAzából Senki éS Semmi, 
mint A többi libSi–JelleGtelen kiS liberó”

(A cikk a szerző véleményét tükrözi.)
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 BaBaruha BÖrze
Mindenkit sok szeretettel várunk a  babaruha börzén, 
amelyen a művelődési házban ingyen biztosítunk helyet 
azon vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik 
magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit 
cserére vagy eladásra. Érdeklődni: 06 30/366–8237 
Tahiné Tündénél  vagy a művelődési házban: 463–112-es 
számon lehet.
Időpontja: április 11-én 10–13 óráig

 „széllel szemBen”
Keresztes Zsuzsanna, keramikus, szobrász, rongyképész 
rajz és rongy-kollázs kiállítása
Bevezetőt mond az alkotó
Időpontja: április 12-én, 17 órakor
 
 egyházi csaláDi naP
Az immár hagyományos családi nap sok érdekességet és 
meglepetést tartalmaz kicsiknek és nagyoknak, melyre 
szeretettel elvárjuk.
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Időpontja: április 13-án 9 órától

 locsolóBál
A Vöröskeresztes  Klub szervezésében.
Zenél: Balázsfi Lajos
Időpontja: április 15-én 16 órától

 nők kluBJa
A gyógyító stressz 
Fordítsuk hasznunkra azt, amitől eddig féltünk
Előadó: Zalai Antal, készségfejlesztő tréner
Időpontja: április 19-én, 17 órakor
 
 civil fórum
Tisztelettel várjuk a kiskundorozsmai civil és nonprofit 
szervezetek, egyesületek és alapítványok képviselőit, 
hogy tegyenek javaslatot a 2013. évi kitüntetésekre 
(Dorozsmáért Emlékérem, Mecénás-díj, Kiskundorozsma 
Sportjáért Emlékérem).
Időpontja: április 19-én, 17 órakor

 tavaszi kézműves készülőDés
A havonta egy alkalommal jelentkező kézműves 
foglalkozáson a különböző technikák megtanulása a cél. 
A foglalkozást vezeti: Dudásné Siklósi Bernadett 
Időpontja: április 20-án 15 órától

 Dorozsmai színházi esték
A Délikert népszínház bemutatja: Hadar Galron: Mikve 
(színmű)
Rendezte: Csicsai Antal
Időpontja: április 20-án 18 órakor

 tavaszkÖszÖntő
Zenés bál az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében.
Zenél Migh József
Időpontja: április 22-én 15 órától

 vásárok
Időpontjai: április 3, 9, 17, 24.

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.
Tel.: 62/463–112, 20/954–2124
www.dorozsmaimuvhaz.atw.hu

Programok 
a művelődési 

házban

Programajánló

Majális Dorozsmán!
Sokak kívánságára ismét a Ligetben rendezzük meg a Dorozsmai Majálist.

Forgósok, árusok, lovagoltatás, ugrálóvár, büfé, jó hangulat, játékok, versenyek, pihenés, szórakozás!

7 órától Zenés ébresztő Dorozsmán.
Ha arra ébred reggel, hogy valaki nagyon fújja a trombitáját, az NEM VÉLETLEN. Ugyanis feleleve-
nítjük a régi hagyományokat!

PÖrkÖltfőző verseny!
Olyan dorozsmai csapatok jelentkezését várjuk, akik pörköltet készítenek és beneveznek a verseny-
re a Dorozsmai Majálison. A húst (bármilyen), a hozzávalókat, és az eszközöket a csapatoknak 
kell magukkal hozniuk. Padokat és asztalokat a jelentkezés sorrendjében (27 garnitúra) biztosít a 
művelődési ház. Az ételek elkészítési határideje 12.30, amit független zsűri bírál.
első DíJ: 40 000 Ft értékű vásárlási utalvány. másoDik DíJ: 20 000 Ft vásárlási utalvány. Harma-
Dik DíJ: 10 000 Ft vásárlási utalvány. Jelentkezési határiDő: 2013. április 25.

10 órától Ünnepélyes megnyitó – májusfa állítás
(Kérünk mindenkit, hozzon egy-egy szalagot magával és kössük rá a májusfára!)
A Kiskundorozsmáért Emlékérem, a Mecénás-díj és a Kiskundorozsma Sportjáért Emlékérem átadása
(A díjakat átadja Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő.)

10.30-tól Színpadi műsor
⋆ A kiskundorozsmai közösségek, csoportok műsora
⋆ Zumba, néptánc, aerobic, hastánc
⋆ A Dorozsmai Színjátszó Kör bemutatja: Hófehérke és a hét elgyötört törpe című kabaréjelenetet. 
Rendezte: Tóth György

12:00 Aszfaltrajzverseny kezdete
12:30-tól Pörköltek zsűrizése

„Jó eBéDhez szól a nóta”: Lajkó Vili a színpadon
14:00 Gyerekműsor a DODGEM együttes műsora
ügyességi versenyek felnőtteknek: sörívó verseny, sör-virsli verseny stb.
15 órától A pörköltfőző verseny eredményhirdetése
16 órától Sztárvendégünk a 3+2 együttes
Másfél órás élő koncertműsor! Várunk mindenkit szeretettel!

Főtámogatók: Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati 
képviselők, Dorozsmai Nagybani Piac Kft., Rampf-Formen

Egyházi családi nap
2013. áPrilis 13-án 9.30-tól 17-óráig

9.30 órakor gyermekmise a kiskundorozsmai templomban.
10 órától zenés átvonulás a művelődési házba.

Programok:

Kézműves foglalkozások: tavaszi ajtódíszek, rózsafüzér, papírhajtogatás, virágkészítés, nyitófül karkötő. 
(Készíts karkötőt nyitófülből! Gondoltad volna, hogy a sörös-, energiaitalos-, üdítős dobozon található 
nyitófülekből csodálatosan szép karkötőt készíthetsz? Hozz magaddal 15-20 db ilyen fület (lehetőleg 

egyformát) és elkészítheted magadnak a karkötőt!)
Arcfestés, kisgyermekeknek pónilovaglás, íjászat és még sok meglepetés vár benneteket!

„Fűben- fában” gyógyteák kóstolása
Ügyességi és népi játékok kipróbálása (gólyaláb, kötélhúzás, diótörés).

Állatsimogatás 10-13 óráig a Vadaspark Kft. támogatásával.
Zoopedagógus segítségével tengerimalacokat, nyulakat, gabonasiklót, Dumeril boát is kézbe foghatunk!

12 órakor ebéd, desszert.
Közreműködik: Szakács József zenész

Délután:
A hét kecskegida címmel színpadi mesejáték a szülők közreműködésével

A Negyvennyolcas utcai Óvoda dolgozóinak táncműsora
A SZÖVETSÉG – 6 csapatos családi játék.

Belépődíj: 100 Ft (Tarisznyába tegyél egy poharat magadnak!)
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Járatbővítések

A helyi lakosok kéréseinek megfelelően – a 
többi városrészben végrehajtott járatritkítások-
kal szemben – a közeljövőben járatbővítések 
és apróbb módosítások, finomítások lesznek 
a Kiskundorozsma tömegközlekedését érintő 
buszjáratokon. A Tisza Volán Zrt. és Polgármes-
teri Hivatal illetékes szakembereivel történt 
többszöri egyeztetésünk kapcsán az alábbi lé-
nyegi változtatások lépnek életbe 2013. márci-
us 30-i hatállyal:

• Új járatpár indul a 7F járaton kora reggel, miszerint 
munkanapokon a legelső járat Sziksósfürdő megálló-
helyről a város felé 04.50-kor fog indulni.

• Munkanapokon – a korábban a Mars térről 21.05-
kor induló – 7F járat 15 perccel később, 21.20-kor köz-
lekedik.

• Minden naptípusban az utolsó 7F járat a Mars tér-
ről Sziksósfürdőre 22.45-kor indul.

• Tanév tartama alatt munkanapokon új 75 járat in-
dul a Czékus utcától 06.30-kor.

• Munkanapokon a 36 járat a Czékus utcától 04.30 
helyett 04.20 órakor közlekedik.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság segítő 
szándékú észrevételeit. Megköszönjük egyúttal a Polgár-
mesteri Hivatal és a Tisza Volán Zrt. illetékes munkatár-
sainak közreműködését, segítségét is.

Tisztelettel:

koSik DéneS, mihálffy bélA
önkormányzati képviselők

Ebösszeírás!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szeged 
város területén 2013. május 1-től október 31-ig terjedő 
időszakban Szeged város közigazgatási területén tartott 
ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, 
ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszer-
zése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén 
ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. 

A formanyomtatvány beszerezhető 2013. április 15-től 
2013. október 31-ig folyamatosan a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatain (Szeged, Széchenyi tér 11.; Szeged, 
Huszár u. 1. Adóiroda Ügyfélszolgálat I. emelet), kirendelt-
ségein (Kiskundorozsmai: Szeged, Negyvennyolcas u. 12), 
továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.
szegedvaros.hu).

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt köte-
lesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak le-
jártáig, azaz legkésőbb 2013. október 31-ig a Polgármesteri 
Hivatalhoz az ügyfélszolgálatokon, kirendeltségeken tör-
ténő személyes leadással, vagy postai úton az Igazgatási 
és Építési Irodának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 
11.) visszajuttatni.

Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó 
ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, és nem 
teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdemé-
nyezi az állatvédelmi hatóságnál.

SzmJV önkormányzAt

Nem kell regisztrálni a 
kiskerti tulajdonosoknak
2013. január végén futótűzként röppent fel 

a hír, hogy minden külterületi kert bejelentési 
kötelezettséggel bír. A bejelentés során 6000 Ft 
illetéket kell fizetni, és aki a bejelentést elmu-
lasztja, több tízezer forintra is megbírságolhat-
ják.

Nagy volt a felháborodás: csak a helyi napilapokból 
értesültek – már akik – a bejelentési kötelezettségről és 
az ezzel járó költségről. Először 2013. január 31-ére, majd 
március 31-ére módosították a határidőt, végül április 

30-át jelölte meg a kormány a bejelentés végső határ-
idejeként.

2013. március 14-én értesültünk arról, hogy a kor-
mány végül eltörölte e jogszabályt, ennek értelmében 
a zártkertek tulajdonosainak semmiféle bejelentési, re-
gisztrációs kötelezettsége nem áll fenn. A földhasználati 
nyilvántartási eljárással kapcsolatban meghozott koráb-
bi jogszabály-módosítás alapján az eljárás díjmentessé 
vált. A 2013. január 1-jét követően befizetett eljárási díja-
kat a kormányhivatal 90 napon belül visszautalja.

ocSkóné

100*100 biztonság
Megyei összefogás az áldozattá válás megelőzésére

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a Belügy-
minisztériummal közösen március 23-án Budapesten az 
ORFK Auditóriumában megtartotta a „100x100 Bizton-
ság” programindító rendezvényét. A program során az 
országban kiválasztottak 100 olyan helységet (megyén-
ként 5-5 települést) annak bűnelkövetői „fertőzöttsége” 
alapján, ahol a közbiztonság kiemelten erősítésre szorul. 
Ezek közé került be Szeged Kiskundorozsma városrésze is.

A program plusz pénzeszközökkel, pályázati lehető-
ségekkel és intézkedésekkel fogja szolgálni a bűnesetek 
csökkentését és a lakosság biztonság érzetének növelé-

sét. A rendezvényen a kiemelt városok polgármesterei is 
részt vettek, Kiskundorozsmát Mihálffy Béla képviselőnk 
és Szemesi Szilveszter polgárőr elnök képviselték.

A rendezvény során megtárgyalták Magyarország 
közbiztonságának aktualitásait, legfontosabb bűnmeg-
előzési feladatait; a polgárőrség lehetőségeit és feladatait 
a bűnmegelőzésben; az önkormányzatok és a helyi köz-
biztonság viszonyát, valamint a polgárőrséggel szemben 
támasztott belügyminiszteri és kormányzati elvárásokat.

tímár l.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Hölgyeim!
A Kiskundorozsma ESK labdarúgó klub 

női csapatot toboroz. 
Jelentkezni Ottlik Sándornál 06-70/259-

0806-os telefonszámon lehet. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönettel:

kiSkunDorozSmA eSk elnőkSéGe

ingyen aPró
Újságunkon keresztül kiközvetítünk alkalmi munkákat 

megbízható munkavállallókkal. Lehet az kerti munka, 
építkezés, festés-mázolás, beteg ápolás stb.

Ingyen elvihető ruhák, háztartási eszközök felajánlá-
sait kiközvetítjük, elszállítjuk vagy megszervezzük.

A Szociális Szövetkezet szervezése is folyamatban 
van.

Kiállítás a Bölcs utcai 
Idősek Klubjában

Tavaszt várók apraja-nagyja figyelem! A 
Bölcsek Klubjának örökifjú, lelkes kis csapata 
vidám, szemeket elkápráztató alkotásokkal űzi 
el a telet.

Az alkotások április 30-ig, hétköznaponként 
9-től 14 óráig megtekinthetőek az Idősek Klub-
jában.

Minden télűző érdeklődőt sok szeretettel 
várunk.

iDőSek klubJánAk DolGozói

Kedves 
dorozsmaiak!

Áldott húsvéti ünnepeket kíván

a Kiskundorozsmai Részönkormányzat
 Mihálffy Béla Kosik Dénes
 önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
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a néP száJa

Ön milyen szolgáltatást 
hiányol Dorozsmán?

Dorozsmán több üzletlánc élelmiszerboltja megtalálható. Nem kell Szegedre menni, ha bálásruhát, 
bankot, eledelt, éttermet, fodrászt, fogászt, hentesárut, ingatlanközvetítőt, kerékpárjavítót, kocsmát, lakás-
felújítót, orvost, tévészolgáltatót, villanyszerelőt stb. keres az ember. De mi hiányzik? Milyen szolgáltatót 
vagy szolgáltatást látna szívesen itt is?

csiky Józsefné: Igazából egy fényképészt. Régen 
volt itt, azután megszűnt. Már előhívást sem vállal senki, 
akár igazolvány, vagy családi kép, a városba kell menni 
érte.

ézsiás Józsefné: Egy ruhatisztító vagy patyo-
lat nagyon elkelne. Hírlik, hogy itt valamelyik üzletben 
mintha felvennének mosásra ruha- vagy ágyneműt, de 
én még nem láttam kiírva sehová.

ifj. józsa endre: Sajnos, 
autóvillamossági szerelő csak 
egy van Dorozsmán, pedig akár 
kettőnek is jutna munka bőven. 
Annál az egynél állandóan ren-
getegen vannak, sokat kell várni, 
időpontot kérni. Az is megoldás 
lenne, ha bővítené a szolgáltatá-
sát azzal, hogy felvenne egy-két 
segítséget maga mellé.

lukovics János: Cipő-
javító, vagyis suszter is tudomá-
som szerint csak egy van, az is 
idős már, fáradt. De igény volna 
itt pl. üvegező-képkeretezőre is, 
de akár autószerelőre is. Hallot-
tam, hogy néhányan vállalnak 
szerelést, de cégszerűen, táblával 
hirdetve se üveges, se autószere-
lő nincsen. Vagy például könyve-
lő iroda, fedett uszoda és állattemető is elkelne.

kincses gaBriella: Fitnesz terem, ahol lehető-
ség lenne a gyerekek, és a felnőttek edzésére.

kenyeres ági: Jó lenne ha itt a központban is len-
ne egy cipész műhely.

Jenei JuDit: Egy kulturált, erőszakmentes szórako-
zóhely, ahol a fiatalok tudnának szórakozni, lehetne pl. 
csocsó, billiárd, teke.

mihó JuDit: Egy konditerem, és a Sziksósfürdőt 
is fejleszthetnék, lehetnének wellness szolgáltatások. 
Legyen újra utcabál, ami nemcsak a Művelődési Ház 
udvarán kap helyett, hanem mint korábban, nagyobb 
területen az utcán. A helyi boltokban nem lehet kapni 
műköröm építéssel kapcsolatos termékeket, szeretném, 
ha a jövőben ezt is árulnának.

nagy erika: Uszoda, ahova el lehetne menni 
úszni, nem kellene elutazni sehova ha úszni akarnánk. A 
Sziksósfürdőt kibővíteni wellness szolgáltatásokkal.  

monori gáBor: Szeretném, ha Kiskundorozsma 
leválna Szegedtől, sokkal jobban tudna fejlődni, mint 
most, mert beruházás csak Szegeden van, a külvárosok 
meg csak vegetálnak.

ocskó ferencné: Évek óta beszélnek a Sziksós-
fürdő élményfürdővé történő átalakításáról, megépítése 
már nagyon időszerű lenne. Gyógyhatású fürdővize 
klórt, nátriumot és kötött szén-dioxidot tartalmaz, mely 
nagyon jó hatású a reuma ellen. Jelenleg van ugyan tábo-
rozásra, napozásra is lehetőség és a csónakázótó ugyan-
csak használható, de sajnos a környékbeli, az újszegedi és 
mórahalmi, a kiskunmajsai fürdők és élményfürdők sok-
kal nívósabb és érdekesebb szolgáltatásaik miatt egyre 
jobban háttérbe szorítják ezt az egy mély vizű medencé-
vel, és egy gyermekmedencékkel rendelkező fürdőt, ami 
egyébként is csak a nyári hónapokban üzemel.

gyurisné ÖrDÖg Piroska: Cipész lenne jó, ha 
lenne, igaz, egyvalaki már foglalkozik ezzel Dorozsmán, 
de szerintem kicsit drágán. Elfogadható áron szeretném 
a lábbeliket megjavíttatni.

Tejautomata 
Dorozsmán

Kiskundorozsmán már nemcsak a Házi Tej Kft. spe-
ciálisan kialakított hűtőautóval, kiváló minőségű, friss 
tehéntej kiszállítását vállalja akár otthonába, akár mun-
kahelyére. A manapság elterjedt tartósítószerekkel telí-
tett élelmiszerek mellett, nagyobb hangsúlyt fektetve az 
egészséges étkezésre speciálisan kialakított hűtőautóban 
szállítja a friss tehéntej minimum 4%-os zsírtartalommal 
házi tejfölt, házi túrót, házi sajtot.

A „Boci, boci tarkát” játszó tejárus megfigyelte, sok 
gyerek azért kezd tejet inni, mert a tehenes autó hoz-
za. A „dallamos tejet”, úgy látszik, könnyebb eladni a ki-
csiknek – hiába, marketingre itt is szükség van. A tejet 
telefonon vagy e-mailben lehet megrendelni, kedden és 
pénteken szállítják.

A másik vállalat, a Külvárosi Lottózó Kft. a Negyven-
nyolcas utcán a Kutyatápos bolt mellett létesített tejér-
tékesítő automatát. Az eladásra kínált tej törzskönyvezett, 
termelés-ellenőrzött, állategészségügyi szempontból 4-es 
mentes HACCP minőségbiztosítási rendszerrel működő 
tehenészetből származik. A frissen fejt tej hőkezelésben 
nem részesült, 4 fokra hűtve teljes értékben min. 3,6% 
zsír és 3,2% fehérjét tartalmaz. A tejfogyasztását csak for-
ralás után ajánlják!

A csomagolásmentes megoldással nem csak keve-
sebb hulladék keletkezik a háztartásokban, de a friss tej 
finomabb és egészségesebb is dobozos társainál!

A művelet egyszerű: az üveget az adagoló alá helyez-
zük, bedobjuk az érméket és megvárjuk, amíg a gép az 
üvegbe tölti a kívánt mennyiséget. A „megfejt” automa-
ta kijelzője mutatja, hogy a bedobott összegért mennyi 
tejet kapunk. Fontos, hogy mindig a megfelelő összeget 
dobjuk be, mert a berendezést nem úgy tervezték, hogy 
visszajáró pénzt is ki tudja adni.

Miért fontos a tej?
1 liter tehéntej tápértéke 620 kalória. Tartalmaz tej-

zsírt, tejfehérjét, tejcukrot (laktózt). Utóbbi elősegíti az 
ásványi anyagok felszívódását, és a belőle képződő tejsav 
a vastagbélben gátolja a káros bélbaktériumok elszapo-
rodását. Ezen kívül B2-, B12, B6-vitamint, kalciumot, fosz-
fort és szelént is tartalmaz.

Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki! Ráadásul a 
tejautomatánál nincs nyitvatartási idő, mert 24 órában 
üzemel!

ocSkóné

éltessük a tisztes iPart!

Túrázzunk egészségünkért!
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2013. március 2-án, 

immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Sziki 
túrát, amely idén is a dorozsmai Orczy István Általános 
Iskolából indult. A nevezők három táv közül választhat-
tak: 7, 16 vagy 27 kilométert kellett megtenniük. A legfi-
atalabb résztvevő hat, a legidősebb résztvevő 71 eszten-
dős volt. Iskolai csoportok, baráti társaságok, nyugdíjas 
klubok tagjai mind-mind szívesen jöttek a túrára, amely-
nek a leghosszabb útjára neveznek a legtöbben.

A program népszerűségét mutatja, hogy a két-két 
angol és finn túrázó mellett Székesfehérvárról, Debre-
cenből, Kiskőrösről, Mosonmagyaróvárról, Budapestről 
és Sopronból is érkeztek a rendezvényre.

Összesen több, mint 400 látogató regisztrált és vett 

részt az eseményen. A napos idő ellenére reggel még 
igen csípős szél kísérte a túrázókat, azonban a bordá-
nyi Kulipintyó Csárdánál, illetve a zsombói József Attila 
Közösségi Ház és Könyvtár udvarán berendezett fordító 
pontnál meleg teával, vízzel, süteményekkel várták a be-
érkezőket a rendezők.

Az esemény célja, hogy megismertessük szűkebb 
lakókörnyezetünkben rejtőzködő természeti szépségei-
vel mindenkit, aki tenni akar egészsége megtartása érde-
kében. A túrázás a legegyszerűbb sportos mozgásforma, 
amelyhez különösebb edzettség sem szükséges. A Sziki 
gyalogtúra romantikus tanyai útvonalai, a zsombói láp-
erdő hatalmas fái között tett séta pedig kiváló kikapcso-
lódást, regenerációt jelent a túrázóknak.
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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.

HÚSVÉT – Történeti visszatekintés
A régi korok emberei sok szállal kapcsolódtak a 

természethez. Munkájukat, mindennapi életük rendjét, 
örömeiket, bánataikat is befolyásolta a természet örök 
változása. A tél és a nyár kettősében, az élet és a halál pár-
huzamát látták. Mindezek szabályozták életüket, melyet 
az ünnepek felosztottak kisebb-nagyobb szakaszokra.

A tavaszi napéjegyenlőséggel egyre hosszabbodott 
a Nap útja, s ez jelentette számukra a fényt, a Nap feltá-
madását. Nagyon sok népnél gazdag hiedelem és szo-
káskincs kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. Sok 
nép teremtett olyan istent magának, kinek élete, halála, 
feltámadása a tél, nyár természeti ritmusát követi. Ők 
jelképezik az emberek örök reményét a megújulásban, a 
feltámadásban és sorsuk jobbra fordulásában.

A feltámadás gondolata, mély emberi vágy – az élet 
győzedelmeskedjen a halálon, az elmúláson! A keresz-
tény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltá-
madás, a megváltás alapgondolatát foglalja magában. A 
húsvét ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszünnep 
jellegét, felelevenítve az ősi tavaszköszöntő népszoká-
sokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek 
mellett tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága.

Mi történt ezen a napon?
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep eseménye 

annak a történetnek része, melynek főhőse Jézus, s a Bib-
liában az Újtestamentumot az ő életének és tanításai-
nak szentelték. A négy evangélista: Máté, Márk, Lukács 
és János, Jézus életének történetét az evangéliumokban 
hagyta ránk.

Jézus tanításaival és példamutató életével nagyon 
sok tanítványt és hívet szerzett, s útra kelt, hogy a húsvét 
zsidó ünnepét a nagyvárosban, Jeruzsálemben ünnepel-
je meg, ahol – mint tudta – sorsa és küldetése beteljesedik.

Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, 
ahol ünneplő tömeg fogadta, kezében a béke jelképével, 
pálmaággal. Az emberek ruháikat a porban eléje terítet-
ték, hogy arra lépjen, gyermekeiket magasba emelték, 
hogy megáldhassa őket. Ám a főpapok, akik féltették 
hatalmunkat, elérkezettnek látták az időt, hogy meg-
szabaduljanak Jézustól. Mivel féltek a tömegtől, cselhez 
folyamodtak. Tanítványai szűk körében akarták elfogni, 
s az egyik tanítványt, az árulásra hajló Júdást bízták meg, 
hogy a Mestert a katonáknak megmutassa.

A húsvét első napján szokásos vacsorát, a bárányt 
Jézus tizenkét tanítványa körében költötte el, s így szólt: 

„Bizony mondom néktek, tiközületek egy elárul engem.” 
Kérdezték, melyikük lesz az, s Jézus tudta, az árulja el, aki 
vele együtt mártja kezét a tálba. S mikor Júdás kérdezte, 
ő lesz-e az, Jézus rábólintott: „Te mondád.” Ezen az utolsó 
vacsorán Jézus fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel kí-
nálta tanítványait, mondván: „Vegyétek, ez az én testem”, 
és borral, mondván: „Igyatok ebből, mert ez az én vérem.” 
Ezt a jelenetet ismétli a pap a keresztény szertartásokon. 
Vacsora közben Jézus beszélt a feltámadásról, s arról, 
hogy leghűségesebb tanítványa, Péter is megtagadja őt. 
E rossz előjelektől terhes este után Jézus tanítványaival 
a Getsemáné-kertbe megy, s kéri őket, virrasszanak vele. 
Ők nem teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja őket az 
álom. A Mester egyedül marad, szorongásaival, kétsége-
ivel. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek kíséretében, s csókkal 
árulta el Jézust. Elfogták, s a főpap elé vezették. Jézus 
megjövendölte, hogy ő, az Istennek fia, az Isten jobbján 
ül majd a mennyekben. Ezt bírái istenkáromlásnak tekin-
tik, s halálos ítélettel büntették. Az embereket könnyű 
volt Jézus ellen lázítani, megalázták, kicsúfolták az Isten 
fiát, hű tanítványa, Péter pedig háromszor megtagadta 

mesterét, hogy nehogy azt higgyék, Jézushoz tartozik. 
Másnap reggel Júdea római helytartója, Poncius Pilátus 
elé vitték Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. Ekkorra Jú-
dás megbánva árulását, a vérdíjat, a harminc ezüstöt visz-
szaadta a főpapoknak, s önkezével véget vetett életének.

Pilátus nem tartotta bűvösnek Jézust, ezért lehe-
tőséget akart adni a megmenekülésére. A hagyomány 
szerint a tömeg kívánságára egy rabot szabadon enged-
hetett. Barnabás és Jézus közül a nép Barnabás megme-
nekülését választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással 
érzékeltette, nincs köze Jézus halálához. A foglyot, bíbor-
köpenybe öltöztették, fejét töviskoszorúval övezték, ke-
zébe nádszálat adtak, és gúnyolták: „Íme, a zsidók királya!” 
Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota 
hegyre, hogy beteljesüljön a sorsa. Megfeszítették. Volt, 
aki segített, volt aki bántotta a haldoklót, s az őket meg-
személyesítő alakok újra és újra megjelennek a passiót, 
azaz Jézus szenvedéseit bemutató képzőművészeti alko-
tásokban, zeneműremekekben. A katonák, a keresztnél 
őrt állók kisorsolták maguk között Jézus ruháit. Sokan 
csúfolták, ha valóban Isten fia, miért nem szabadítja 
meg magát? Jézus azonban vállalta sorsát, s meghalt a 
kereszten. Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát díszí-
tő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. Este egyik tanítvá-
nya, Aramateai József kérte, hadd vigye el a testet, s a sír 
elé követ görgetett. Mindez pénteken történt. A sírhoz 
őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a testet, 
hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik napon 
elhagyja Jézus a sírját.

Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, fi-
nom kenetekkel a sírhoz mentek, mely nagy földindulás 
közepette föltárult, megjelent egy angyal, és jelentet-
te, hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.

Az ünnep
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más 

és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, 
a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a 
keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A niceai 
zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek 
rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol 
neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják 
az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt 
keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág 
úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. 
Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a nap-
felkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de 
Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidé-
keken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az 
azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség ide-
jén tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei 
a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből 
származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte 
utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé. 

(Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben.) 
Húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó 
húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünnep-
lik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. 
Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az 
egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt 
bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat „elkerülte”.

Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le 
a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosz-
szú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei 
hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus 
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtar-
tóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik 
s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A ciklus a kará-
csonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin 
neve: Septuagesima – hetvened, mert hetven napig tart, 
húsvéti időnek is nevezik.

A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni 
hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehérhét – fe-
hérvasárnapig tart.

Nagyhét liturgiája a dorozsmai 
római katolikus templomban

március 28. nagycsütÖrtÖk:
18.00 utolsó vacsora miséje.

március 29. nagyPéntek:
7.00 Jeremiás siralmai
15.00 Keresztút a ligeti kápolnánál
18.00 Jézus kereszthalála

március 30. nagyszomBat
7.00 Jeremiás siralmai
egész napos szentségimádás!
18.00 Tűzszentelés, húsvéti vigília mise fel-

támadási körmenettel
Óraátállítás!

március 31. húsvétvasárnaP
Szentmisék: reggel 7, délelőtt 9.

Minden programra mindenkit szeretettel 
várva kívánunk áldott húsvéti ünnepeket!
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Nagyböjti Keresztút
Az Atya és segítői a Nagyböjti időszakra is szervez-

tek az Egyházközség tagjai számára kirándulást, hogy lel-
kileg felkészülhessünk a Húsvétra. Népes kis csapatunk 
(mely 55 főből állt) 2013. március 2-án reggel elindult a 
plébánia elöl: Máriaradna Keresztút és Temesvár útvo-
nalon.

Ezen a szép napsütéses szombati reggelen fél 7-kor 
indult buszunk a Plébánia elöl. Ferdinánd Atya köszön-
tője, és a napi program ismertetése után megkaptuk a 
reggeli „melegítőt” (a birsalma pálinkát, ami még mindig 
nagyon finom). Menet közben Szabóné Zsuzsika néni 
irányításával rózsafűzért imádkoztunk.

Első állomásunk a máriaradnai kegytemplom mö-
gött található keresztút volt. Az Atya találta a Magyar 
keresztút a Millecentenárium emlékére című művet, 
melyet Süle András írt. Mind a 14 állomáshoz van egy 
írás, melyet az adott állomásnál meghallgattunk vállal-
kozó kedvű kirándulótársak felolvasásából. Mindenki 
számára tanulságos, elgondolkodtató sorok, írások ezek, 
melyek napjainkban is nagyon megállják helyüket. Lélek-
emelő és szívszorító gondolatok, melyekre a mai kor em-
berének nagy szüksége van ebben a rohanó világban. Az 

állomásoknál gyertyát is helyeztünk el. A keresztút után 
a Kegytemplom Mária kép gyűjteményét néztük meg 
Reinholtz András atya vezetésével, majd a szép hangú 
orgonát. Meglepetésünkre, itt az Atya új oldalát ismer-
hettük meg: orgonált nekünk! A jelenlévők csodálattal 
és elérzékenyülve hallgatták a játékát.

Következő állomásunk felé indulva messziről lát-
hattuk a Sólymosi várat, majd Temesvár történetét 
hallgathattuk meg a buszon. Lality Józsi és felesége 
Icuka szerkesztették meg, Csábi Ferencné Ani olvasta 
fel. Útközben több birkanyájat is láttunk, sok-sok kisbá-
ránnyal, ami a legősibb húsvéti jelkép. Közismert vallási 
tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt 
kereszthalált az emberiség megváltásáért. A húsvéti 
bárány Jézus feltámadását és az újjászületést jelképezi. 
Ahogy a húsvéti bárány egykor megmentette a zsidókat, 
úgy mentette meg Jézus az egész emberiséget a haláltól. 
Ezért nevezi a kereszténység Krisztust Isten bárányának.

A városba érkezve először a Püspöki Palotában 
berendezett kiállítást néztük meg Bene Tamás Atya ve-
zetésével, majd átvezetett Bennünket a Dómba. Mesélt 
nekünk a templom történetéről (1736–1773 között 

épült püspöki székesegyház), az itt megtartott misékről 
(3 nyelven miséznek – köztük magyarul is), a templom 
berendezéseiről (főoltár sárkányölő Szent Györgyöt áb-
rázoló képéről, a barokk stílusú oltárról, a szobrokról).

A zarándok napunk méltó zárása volt a szentmise, 
amit a csodálatosan gyönyörű temesvári Milleneumi 
templomban (ami a gyárvárosban található) Ferdinánd 
atya celebrált nekünk. A prédikációban Kapor János 
ottani plébános Atyától megtudtuk, hogy a templom 
Ybl Lajos tervei alapján készült neoromán és neogótikus 
stílusban. Alapkövét 1896-ban tették le és 1901. október 
13-án szentelte fel Dessewffy Sándor csanádi püspök.

Hazafele mindenki lélekben megújulva ült a buszon. 
A Nagyböjti Keresztút koronája, a Farkas Dezsőné Irénke 
néni által hozott Wass Albert: Nagypénteki sirató című 
verse volt, melyet az Atya olvasott fel, már Szeged hatá-
rában. Ezzel köszönte meg mindenkinek a részvételét, és 
kívánt pihentető jó éjszakát!

Mi, akik mindannyian részt vettünk ezen a Keresztúton, 
köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, se-
gítségükkel és szeretettükkel hozzájárultak az utunk sikeréhez.

GyuriS cSAláD

Húsvéti szokások, népszokások
A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz 

megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel ösz-
szefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt 
nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem 
azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi 
szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi időszak 
mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkezését ünneplik.

Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szal-
mabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk 
egyes vidékeken a bábu neve kisze, kice, s virágvasárnapi 
szokásainkat teszi színesebbé. A mulatságok és a böjti 
időszak találkozásának jellegzetes népi játéka Konc vajda 
és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. 
A húshagyókeddi (farsang utolsó napja) játék szereplői 
szalmabábok, s a legyőzött Ciberét végigvitték a falun, el-
égették, vízbe vetették, vagy keresztüldobták a templom 
kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhséget.

A böjt alatt régen főleg kenyeret, száraz növényi étkeket 
ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. 
A magyar néphagyományban a közbeeső vasárnapok-
nak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké 
feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap.

Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat 
része. A magyar népszokások ezen a napon a zöldág-hor-
dás, más néven villőzés: a termékenységet segítő eljárás. 
Az ággal megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket. 
A barkaszentelés a keresztény és a „pogány” szokások öt-
vözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szomba-
ton a gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap 
a templomban megszentelik. A szentelt barkának bajel-
hárító szerepe van. A moldvai csángók fűzfa sípot fújnak, 
habajgatnak, ezzel „keltik fel” a tavaszt. Sok helyen zajos 
határkerülést tartanak, mellyel a rossz szellemeket űzik el.

A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat köve-
tik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment 
harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe 
e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátus-
égetés is e nap szokása, mikor a Pilátust jelképező bábut 
elégetik, megverik. A böjt régen hamvazószerdán kezdő-
dött, mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a templom-

ban megszentelik az előző évi barka hamuját, megkenik 
vele a hívők homlokát, elhárítva a bajokat. Nagyböjt alatt 
sok helyen egy nap csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal 
főztek, zsírt, húst nem ettek, csak száraz növényi ételeket. Ma 
már nem ilyen szigorúak az egyház böjti előírásai, nem 
követelik meg a negyvennapos koplalást, a tilalom csak 
az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik. Az utolsó hét, 
nagyhét virágvasárnappal kezdődik, melynek napjai Jé-
zus jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak. E napon a 
bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb 
éghajlatú vidékeken barkás ágakkal mennek a templom-
ba. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és a tanítványok 
lábának megmosása (a vendégszeretet jelképe) emléké-
re szokás volt, hogy Rómában a pápa 12 szerzetes lábát 
megmosta. (Királyok, nemesek is így cselekedtek sok országban e 
napon.) Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, 
a hagyomány szerint Rómába mennek. A harangok útjá-
nak célja, hogy lássák a pápát; de van, ahol azt tartották, 
hogy a tojások gyűjtése is, melyeket azután leszórnak a 
gyerekeknek, amikor visszatérnek.

Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja – gyász-
ünnep. Az emberek a helységek szélén lévő kálváriadom-
bokra vonulnak, s megállnak az egyes stációkat jelölő ká-
polnáknál, mintegy eljátszva Jézus keresztvitelének útját. 
A Mária-siralmak is ehhez a naphoz kötődnek. Ilyen Mária-
siralom az egyik legrégebbi nyelvemlékünk: „Világ világa, vi-
rágnak virága. Keserűen kínzatul, vas szegekkel veretül.”

A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok 
hallgatnak. Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. 
Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtá-
sa, mely Jézus és egyben a remény jelképe, azt adja hírül, 
hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. Este „vissza-
jönnek” a harangok is Rómából. Nagypénteken a víz má-
gikus ereje lép előtérbe. Ismert mondóka: „Nagypénte-
ken mossa a holló a fiát, ez a világ kígyót, békát rám kiált.” 
A rituális mosakodás jelenik meg a hajnali mosakodás-
ban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s mely bajelűző 
szereppel bírt. Friss folyóvíz kellett hozzá, s a következő 
mondóka: „Az én vizem folyjon el, az én szeplőm múl-
jon el!” E naphoz jellegzetes ételek tartoztak – korpából 

készült savanyú leves, esetleg tojás. Van olyan vidék, ahol 
e napon kenyeret sütnek, melyet vagy megőriznek a kö-
vetkező nagypénzekig, vagy odaadják az első koldusnak. 
Sok helyen igen elterjedt a forró húsvéti kalács, melyet 
főleg az utcai árusoktól veszik. A nagypénteken sötét, 
dísztelen templomokat nagyszombat reggelére virágok-
kal, zöld ágakkal díszítik fel. Ez a nap a másik őselem, a tűz 
ünnepe. Este a templomban az új tüzet ünneplik, me-
lyet csiholással élesztenek, s a Krisztust jelképező húsvéti 
gyertyát ezzel gyújtják meg. Sok helyen szokás ilyenkor 
új ruhát felvenni, vagy legalább kalapot, kesztyűt.

A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban 
szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején 
várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik – egyik szerint 
a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyítéka, a má-
sik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust 
jelképező bárányt a zászlóval.

A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon 
történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik. A hagyo-
mányos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával meg-
kezdik. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát fogyaszta-
nak. E nap ünnepi étele a bárány.

Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz-járás. 
Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az Emma-
uszba vezető úton találkozott, kimentek a város határán 
álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E nap Európa-
szerte a játék, a vidámság napja. Magyarország egyes vidé-
kein e napot vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a lo-
csolás napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör 
vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s megfürdették. 
A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rí-
tusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a 
kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint 
Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást 
felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni 
őket. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szo-
kás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymás-
nak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a 
lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának 
szólítják és magázzák egymást egész életükben.
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„Szeretem a palacsintát!”

Két éve már annak, hogy egy egész ország 
kísérte feszült figyelemmel; minden média vele 
foglalkozott, újságok címlapjain, híradók fő tu-
dósításain láthattuk mindennapjait, hallhattuk 
a nagy hírt: végre megkapta új szívét a dorozs-
mai kisfiú: Illés Máté.

Szülei, Illés Tibor és Mártika szemeiben még most is 
könnycsillogással, mégis boldogan mesélnek: már Máté 
születésekor, 2004-ben, gondok merültek fel, amikor ap-
ró lyukat fedeztek fel az orvosok a szívzörejek okaként. 
Megkezdődött a hat évig tartó kálvária. Vizsgálat vizs-
gálat hátán, s nemsokára – 2005-ben – műtéttel próbál-
ták a bajt megszüntetni. A „bestoppolás” csak részleges 
eredményt hozott, mert a gond nem szűnt meg, újabb 
vizsgálat kimutatta a szívizom renyheségét, az elégtelen 
szívműködést. Ingajárat kezdődött Budapest és Dorozs-
ma között, folyamatos felülvizsgálatok, a gyógyszeres 
kezelés töltötte ki a család mindennapjait.

2006-ban az állandó fáradékonyság, aluszékonyság, 
pulzuscsökkenés, rosszullétek miatt újabb elhatáro-
zás született: pacemakert kell beültetni a kisfiú testébe. 
Ezután, bár 2008-ban elkezdték az óvodát, de látszott, 
hogy a szívizom mégsem teljesíti az elvárásokat. Újabb 
pesti utak, melyek ezután rendszeressé váltak. Az anyá-
nak kétéves fizetés nélküli szabadságot kellett kivennie, 
mely erősen befolyásolták a család anyagi körülményeit, 
szinte folyamatos távolléte alatt a nagylány vette át 
a háztartás minden terhét. Az úgynevezett várólistára 
2009 novemberében, minden szervre kiterjedő kiegészí-
tő vizsgálatsorozat elvégzése után került fel a kis Máté. 
2010 márciusában, 4 hónapnyi várakozás után kerülhe-
tett sor a műszív beültetésére, amely egyáltalán nem volt 
problémamentes, ugyanis a műszert és az azt működte-
tő berendezést az OEP nem támogatta.

A médiának köszönhetően országos kampány 
indult a jogszabályok megváltoztatására, melyhez azon-
nal csatlakozott az Országos Kardiológiai Intézet, de va-
lamennyi magyar szívgyógyászati és transzplantációval 
foglalkozó intézmény orvosi kara. A család nem tudta 
volna önerőből finanszírozni a műszíves ellátás sok-sok 

milliós költségét. Ehhez az OEP külön engedélyét és a 
minisztérium hozzájárulását kellett kiharcolni. A kam-
pánynak köszönhetően 2010. március 19-én a meg-
gyötört kis test működését végre stabilizálni lehetett, a 
műszív elkezdhetett dolgozni a kisfiú szervezetében. 
Ablonczy főorvos és a kórházi személyzet óriási munkát 
végzett, teljes erőbedobással próbálták a család és a kór-
házi kezelés együttes szerepét felvenni, ellátni.

Soha, egy pillanatra nem merült fel a szülőkben 
annak gondolata, hogy kisfiukat elveszíthetik. Ehhez az 
a nyugalmat, magabiztosságot árasztó orvosi hozzáállás 
kellett, amely minden kételyt eloszlatott bennük. Ám a 
műszív – bár nagy eredmény – mégis csupán egy lép-
csőfok, és milyen messze volt még ahhoz, hogy két mé-
ternél messzebb is eltávolodhasson a szekrény méretű 
ellátó egységtől! A hetek, hónapok eseménytelenül, egy 
kis kórházi szobába bezárva teltek. A család és a személy-
zet ilyenkor mindent bevet a szürke hétköznapok sivár-
ságát élményekkel feldobni, társasjátékokkal, rajzokkal, 
internetes rajzfilmekkel, de a helyhez kötöttségen nem 
lehet változtatni, ez idegőrlő.

Apró csalafintaságokkal lehetett emlékezetes perce-
ket szerezni, pl. mikor Tibor egyszerűen felültette Mátét 
a kerekes ellátó egységre műszívestől-csövestől és a bol-
dogan kurjantgató kisfiút maga előtt tologatva a kórházi 
folyosón rodeót rendezett az éppen belépő főorvos 
megrökönyödésére. De a nővérek is kitettek magukért 
szeretetben, vidámságot okozva: az első hóhullásnál egy 
vödör friss havat csempésztek fel a kórterembe, abból 
készíthetett a kis Máté hóembert, és dobálhatta hógo-
lyóval a személyzet tagjait.

Magyarország ekkor még nem volt tagja az 
Eurotransplant-nak, a nemzetközi szervcsere-program-
nak. Az apa, megelégelve a kilátástalan helyzetet, levél-
háborúba kezdett. Szinte nem volt már olyan szervezet, 
melyhez ne intézett volna sürgető, számon kérő sorokat, 
parlamenti, sőt Európa parlamenti képviselőkhöz, a 
szakminisztériumi államtitkárokhoz, szervezetekhez, vé-
gül, utolsó próbálkozásként magának a miniszterelnök-
nek írt. Ekkor, végre bekövetkezett a változás, remény 
nyílt arra, hogy hazánk belép az Egyezményes országok 
sorába. Persze, ez nem ment egyszerűen. A csatlakozás 

körülményeit államszinten kellett kidolgozni, s a bü-
rokrácia késleltette a kimenetelt. Azon az emlékezetes 
Mikulás esten a nővérek kívánságlistát írattak az osztály 
gyermekeivel. Máté csupán egy új szívet kívánt.

Végre, 264 szívszorító nap után teljesült a kívánsá-
ga, bekövetkezhetett a régóta várt esemény. Aztán már 
szinte pillanatok alatt zajlott minden. 2010. december 
7-én a műszívet valódi érző, dobogó szív válthatta fel! 
A műtét este tízkor kezdődött és reggel hatkor a főor-
vos holtfáradtan, de boldogan közölhette: megtörtént, 
sikerült! Az ébredés első pillanata is emlékezetes maradt, 
ma már szállóigévé váltan. A kisfiú első szavai: „Hol van 
anya?” és „Éhes vagyok” – voltak. Illés Máté, testében 
megújultan, új szívével január 5-én, hosszú idő után bol-
dogan léphette át otthona küszöbét. Azóta teljes életet 
él, a nagy műtétre vékonyka fehéres heg – ő úgy hívja: 
cipzár – emlékeztet csupán. Nem szívesen beszél, sőt ta-
lán inkább hallgat a kórházi időszakról, de ha kicsit kinyí-
lik, minden másodpercét fel tudja idézni annak a közel 
egy, megpróbáltatással teli kórházi évnek.

Azóta több, mint két év telt el. A Dorozsmai Napló 
nem akarta őt és a családot zaklatni. Éppen elég mé-
diaostrom övezte ezt az időszakot, meg kellett, hogy 
nyugodjanak. Magam sem gondoltam, hogy mi vár 
majd rám, milyen állapotban látok egy új szíves kisfiút, 
talán gyengének, vagy még rosszabb, ágyhoz láncoltnak. 
Ám Máté fürge kis nyúlként rohangál fel-alá az emeleti 
lépcsőn, szinte fáradhatatlanul, rögtön felkapta az aján-
dékba vitt palacsintát – ami nagy kedvence –, mert neki 
szaladni kellett egy rajzfilmet megnézni a neten… Máso-
dikos. Az Orczyiba jár, és már semmi nem különbözteti 
meg akármelyik gyerektől.

A szülők ezúton mondanak köszönetet a nagyon 
sokat segítőknek: a Kiskundorozsmáért Alapítványnak 
és vezetőjének, a Pillér Takarékszövetkezetnek, a postai 
dolgozóknak, akik felvállalták az 1%-os szórólapok kikéz-
besítését, és annak a számtalan dorozsmai embernek, 
akik a mai napig drukkolva, érdeklődve állítják meg őket 
úton-útfélen, minden jót kívánva.

tóth GyörGy

Máté ma, otthon.

Máté a műszívvel.
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Húsvét – 
feltámadás

Éjszaka, sötétség, csend... A halál csendje... De 
ahogy múlik az idő, s peregnek a percek, az órák, 
egyre erősödik az a bizonyos másik Csend: az Élet 
csendje.

Még mindenki alszik, csupán két-három je-
ruzsálemi házban gyullad világosság. Mozgoló-
dás, edények koccanása, kendősuhogás. Asszonyok 
fésülködnek, öltözködnek türelmetlenül, szipogva, 
meghatottan. Vége a szombatnak... Valahol, a Gol-
gotához közel, kakas készül elfogadni Kedron pata-
kon túli társa kihívását. S lám! Különös csillag uralja 
a hajnali égboltot! Fénye átragyog apró házakon, a 
Golgotán, Jeruzsálemen, Palesztinán, sőt, átöleli az 
egész kozmoszt... Egészen más, mint 33 évvel ezelőtti 
testvére... Különös... Mintha ma minden olyan más 
lenne... Mintha a természet erői valami titkos össze-
esküvést szőttek volna, melynek a hajnalban útnak 
induló asszonyok egyszerűen áldozataivá válnak... 
Igen, valami történt! S ahogy lassan egyre feljebb kú-
szik a Nap a horizonton, feltűnik egy útkeresztező-
dés, asszonyok találkoznak. Csendesen zengő, olajok 
illatával keveredő hangjuk különös elegyet képez a 
jeruzsálemi úton. De állj! Mi ez? Ki mozdította el a 
követ? S hova tűnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás ifjú? 

„Ne féljetek! Feltámadt, nincs itt! Menjetek, mondjá-
tok meg a többieknek is!” S a türelmetlen kíváncsiság, 
mely legyőzi a hajnali álmosságot, most riadt csodál-
kozássá, emberfeletti erővé növi ki magát. „Aposto-
lok, tanítványok! Keljetek! Feltámadt! Üres a sír! Nincs 
már ott! S mi ennek tanúi vagyunk!”

Igen, érdekes érzés ez... Először riadtság, félelem, 
majd megnyugvás, béke, öröm... Húsvét öröme, az 
Első Vasárnap öröme! Ez már többé nem a zsidók 
pászkája: ez már a keresztények húsvétja: Jézus feltá-
madt! S milyen érdekes! Jézus feltámadása, a világ leg-
megrendítőbb, a történelem egyedülálló eseménye 
csendben történik. Ez az Élet csendje. S éppen ez a 
legnagyobb esemény rá a tanú, hogy egyetlen feltá-
madás sem történik látványosan, hanem csendben, 
de megállíthatatlanul. A lelki életben is ez a törvény-
szerűség valósul meg. Ma is vannak nagy megtérések, 
de ezt nem kiáltják világgá az újságok. Az irgalmas 
szamaritánus ma is járja a világ országútjait, csak 
nem kísérik fotóriporterek. S ez a gondolat képes új 
optimizmussal eltölteni csüggedt lelkünket ezekben 
az apokaliptikus időkben, amikor úgy tűnik, hogy jó-
részt csak halál vesz körbe minket és nem feltámadás. 
De hiszem, hogy nem így van, csupán tiszta szem kell 
hozzá, hogy meglássuk: Krisztus ma is feltámad, és 
itt áll közöttünk! A kérdés csak az, hogyan képzeljük 
el őt... Mert az igazi húsvét nem az üres sírral kez-
dődik, hanem amikor Jézus valami módon, titok-
zatosan beleszól az életünkbe. Amikor megkövese-
dett szívünkről lepattannak a zárak! Zárak, melyek 
elzárnak valakitől és bezárnak valamibe. Egy sajátos 
énközpontú életbe, melybe Jézust csak egyszer-két-
szer engedjük be, akkor is csak életünk pereméig... 
Barátaim! Az igazi Húsvét ott kezdődik, ahol Jézus 
a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, életünk kö-
zepén, és így szól: „Békesség nektek!” - mert ebben a 
békességben maga Jézus van jelen!

tAkácS péter

kÖnyvek kÖzt

Gyermekek keresztes hadjárata
Kurt Vonnegut, miután önként belépett a hadse-

regbe a II. Világháború során, az Ardennek közelében 
több katonatársával együtt német hadifogságba került. 
Drezdába való deportálásuk után nem sokkal a szövet-
séges légierő, azzal az indokkal, hogy Hitler ott vonja ösz-
sze tartalékait, a földig bombázta a várost.

Vonnegutot az ötös számú vágóhídban szállásolták 
el, és több társával egyetemben azt a feladatot kapta, 
hogy a bombázás után a föld alatti pincékben megful-
ladt lakosokat keresse.

„A forró tornádók kiszippantották az oxigént, és a 
búvóhelyeket sírboltokká változtatták. A pince, mond-
ta, «olyan volt, mint egy villamos, tele emberekkel, akik 
egyszerre kaptak szívszélhűdést. Csak ültek ott, és mind 
halott volt.» (...) Az utcán a tetemeket famáglyára rakták, 
lelocsolták mésszel, és meggyújtották. Hogy lejussanak 
a keskeny lépcsőkön az elárasztott pincékbe, az őrök 
sorba állították a rabokat, akik egyesével ereszkedtek le. 
«Pofonok és öblös szitkok hatására felbátorodtunk, és 
begázoltunk az óvóhelyre. Begázoltunk: ez a megfelelő 
kifejezés. A padlót ellepte a megrepedt csövekből kiöm-
lő víz, emberi belsőségek és zsigerek kavarogtak ebben 
a nem éppen ínycsiklandó húslevesben.» Odalent a 
rabok igyekeztek legyűrni a hisztériát, amikor a tetemek 
végtagjai letörtek, vagy amikor a gázmaszk megrántásá-
val az egész fej lejött. Teltek a hetek, és a mindent bebo-
rító bűz azt jelezte, hogy a máglyán elégetett tetemek 
csak a töredékét teszik ki annak, ami még lent maradt. 
(...) [A német tisztek] a halottakat tiszteletben tartó ce-
remóniákkal már nem vesződtek; égő petróleumsugarak 
változtatták a korábbi menedékeket katakombákká.”

„Így megy ez.”
Vonnegutot évtizekeden át kísértették a történtek, 

és úgy gondolta, egy könyv megírásával adhatja ki 
magából mindazt a szörnyűséget, amely a vállát nyomja. 
Bevallja, gyerkőcök, „csacska szűzek” voltak, amikor 
bevonultak, és nem azok, akiket a beszámolókban, 
visszaemlékezésekben, az újságokban vagy a holly-
woodi filmeken jóképű, izmos, derék emberekként 
ábrázolnak, hogy izgalmas kalandjaikkal csodálatos-
nak fessék le a háborút. De a háború nem volt más, 
mint a gyermekek keresztes hadjárata, Szolgálati tánc 
a halállal: ezek váltak Az ötös számú vágóhíd című re-
gényének alcímeivé.

Vonnegut először az underground berkeiben vált 
népszerűvé, de Az ötös számú vágóhíddal egy csapásra 
elismert szerzővé avanzsálódott a szépirodalmi kö-
rökben is. Úgy vált szépíróvá, hogy közben regényei nem 
kerültek le az amerikai sikerkönyvlistákról. Ezt a bravúrt 
olyan kaliberű szerzők tudták csak véghezvinni, mint 
Norman Mailer vagy Gore Vidal. További fontosabb re-
gényei: Macskabölcső, Áldja meg az Isten, Mr. Rosewater!, 
A Titán szirénjei és a Börleszk.

A regényíró és esszéista 2007-ben hunyt el. Életrajza 
tavaly év végén jelent meg magyarul.

SomoGyi Gábor

 Charles J. Shields: Így megy ez. Kurt Vonne-
gut élete. Maecenas Kiadó, 2012.

 Kurt Vonnegut: Az ötös számú vágóhíd. Mae-
cenas Kiadó, 2004.

1%
Adója 1%-át idén is 

felajánlhatja alapítványok, 
egyesületek javára. A másik 
1%-ot pedig egyházaknak 
lehet felajánlani.

kiskunDorozsmai 
ÖnvéDelmi csoPort 
(Polgárőrség) adószáma:

18458556–1–06

sztriha kálmán 
kÖzhasznú alaPít-
vány adószáma:

18142251–1–06

A magyar kato-
likus egyház technikai 
száma: 0011.

Adószáma: 18142251–
1–06

Éltessük a 
tisztes ipart és 

a magyar 
mezőgazdaságot!
Hazai termék, 

hazai 
munkahely!
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MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!
Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 

idejét, energiáját a vállalkozás legfontosabb céljára, 
a bevételszerzésre tudja fordítani.

• Sok gondot okoz Önnek, hogy az adó- 
törvényeket megértse? 
• Nem kap választ a kérdéseire?
• Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem 
könyvelő?
• Nehéz követni a jogszabályok változásait 
és a határidőket? 

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre, 
keressen minket: mi mindig szabályos megoldást 
kínálunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

telefon: 20/800-3800, 62/547-690

A vendéglátók �nom, házias ízekkel,  
desszerttel, sütikkel, VENDÉGBARÁT árakkal  

és GYORS, �gyelmes kiszolgálással, szeretettel VÁRNAK MINDENKIT!!!  
A JÓ HANGULAT GARANTÁLT! :)

Asztalfoglalás: Horváth Károly 20/398-8495
Vacsorával a belépő elővételben: 2000 Ft, helyszínen: 2500 Ft Jegy vacsora nélkül 

elővételben 1200 Ft, helyszínen: 1500 Ft

éé GYOORS



A képek illusztrációk

2013. ÁPRILIS 6-ÁN


2013. ÁPRILIS 27-ÉN, 20–22 ÓRÁIG


22–01 ÓRÁIG



Az Örök rockerek klubja 
szervezésében.

















  

  

  

  

  

 

















  

  

  

  

  

 

















  

  

  

  

  

 

















  

  

  

  

  

 

Hirdessen a 
Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587

A kábeltévé előfizetők 
továbbra is használhatják 
a régi tévékészülékeket!

Digitális átállás tájékoztató

Mint arról már Olvasóink is bizonyára érte-
sültek, 2013 őszén megszűnik a hagyományos 
földfelszíni analóg televíziós sugárzás Magyar-
országon, és helyébe a korszerűbb, jobb vételi 
minőséget adó és több csatorna vételére al-
kalmas digitális műsorszórás lép. A fejlesztés 
leginkább azokat a tévénézőket érinti, akik eddig 
antennával fogták a földfelszíni analóg műso-
rokat.

Analóg kábeltelevíziós szolgáltatásunk előfizetői 
azonban jobb helyzetben vannak, hiszen semmi ten-
nivalójuk nincs: náluk nem fog elsötétülni a televízió 
képernyője, mert az átállással nem szűnnek meg analóg 
kábeltelevíziós csomagjaink: a digitális szolgáltatásaink 
mellett párhuzamosan futó analóg szolgáltatásokkal to-
vábbra is állunk Előfizetőink rendelkezésére.

A digitális műsorok az analóghoz képest jobb és él-
vezhetőbb kép- és hangminőségben jutnak el az Előfize-
tőkhöz, viszont vételükhöz a régebbi, hagyományos tele-
víziók mellé digitális vevőre van szükség. A mai, korszerű 
digitális tévék már külön berendezés nélkül is alkalmasak 
a műsorok megjelenítésére.

A digitális műsorok vételéhez állami támogatásra 
számíthatnak azok a rászorulók, akik eddig hagyományos 
antennával fogták az analóg, földfelszíni sugárzású mű-
sorokat, és anyagi gondot okozna nekik az átállás. A 
rászorultság megállapításához a Központi Statisztikai 
Hivatal fényképes felmérői igazolvánnyal rendelkező 
megbízottjai a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
rászorulti adatbázisából kialakított körzet összes háztar-
tását személyesen keresik fel, és tájékoztatást nyújtanak 
az állami segítségnyújtás feltételeiről és részleteiről. A 
szükséges dokumentumok kitöltése során kell megadni, 

mely szolgáltató szociális csomagját kívánják igénybe 
venni.

E kormányzati programhoz Részvénytársaságunk 
is csatlakozott, így az átállásban érintett és a szociális 
alapú kedvezményre jogosultak a digitális átállás állami 
támogatása keretében a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-nél is 
igénybe vehetik a szociális csomagot és a vételhez szük-
séges berendezést. Erről a fent említett kérvényben lehet 
nyilatkozatot tenni.

Bármilyen kérdése vagy észrevétele van, azt szíve-
sen fogadjuk a 06–62–463–444-es, 06–62–765–444-es, 
06–62–252–544-es vagy a 06–22–778–444-es telefon-
számon, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban a 
Szeged–Kiskundorozsma, Széksósi út 12. szám alatt nyit-
va tartási időben (hétfőn, szerdán, pénteken 8–16 óráig, 
kedden 8–18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig).

SzélmAlom kábeltéVé zrt.
(X)

Középkorú hölgy (egyedülálló) 
lakhatásért cserébe kertgondozást 
vagy idős ember ápolását vállalná.

Érd.: 06 20/470-6587

Tartsa nálunk ballagását, vagy rendelje 
házhoz sültestáljainkat és házias ízeinket!
Tekintse meg ajánlatunkat honlapunkon: 

www.szelmalomvendeglo.hu
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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.
Kötelező eboltás akciós áron!
Telefon: 06 30/9723-016,
314-662 (rendelési időben).

Hívásra házhoz megyek!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt!
Veszettség elleni oltás tavalyi áron!

H, Sze, P: 8–9, 17–18;
K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

KÖNYVELÉs, ADÓTANácsADás

BÍrÓ ATTiLáNÉ
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 

adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

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

kapcsolatos tanácsadás, igényfelmérés, 
teljes körű ügyintézés felhatalmazással.

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

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

Biztosításközvetítés
– Lakásbiztosítás
– Utasbiztosítás
– Kötelező felelősségbiztosítás

kötése Dorozsmán.
70/779-2064

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.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!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  30 000 Ft/kaloda
Tölgy:  28 800 Ft/kaloda
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft
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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

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

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

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 ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

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

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVELÉs És ADÓBEVALLásOK ELKÉsZÍTÉsE

Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók, kül- és beltéri 

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: márton ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

dorozsma minden kedves polgárának 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván az

aleX divat
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
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.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

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

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

sZÉPsÉgsZALON AZ ABc-VEL sZEmBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– energetikai kezelés

Emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– szolid áron szépítek, kezet-lábat

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 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290

BeKe ÉpüLetGÉpÉsZet
- Víz-, gáz- és fűtésszerelés
- Konvektorok, kazánok, gáztűzhelyek javítása
- Csőtörések elhárítása
- Öntözőrendszerek, úszómedencék téliesítése,
   karbantartása, kiépítése

Tel.: 06 20/9333-289
Széksósi út 72.

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.

Tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

ELADÓ!
Kiskundorozsmán 1 hektár 3667 nm 
erdő és 2180 nm szántó a Zsombói 

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen.

Kiskundorozsmai temetőben 
1 személyes fekete gránit síremlék 
sírhellyel eladó! Irányár: 450.000 Ft. 

Bővebb információ telefonon.

Érdeklődni: +36 70/375-4376
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és Kiskun-
dorozsmai 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. 

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!
„Ahány éves annyi százalék” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!
Egyes fémkeretek 2500 Ft/db

Komplett szemüveg már 7600 Ft-tól!
További lencse kedvezményekről érdeklődjön üzletünkben!

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

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle 
és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

Szeged, Törő u. 23. szám alatti 
ügyvédi irodám nyitva tartása 

a következö:

H, k, sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

dr. maróti edit
ügyvéd§

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

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067

Röfi kolbász, májas, disznósajt!
MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!

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

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

461-067

Keresse a PILLÉR Takarékszövetkezetet

Amennyiben 
LAKÁS ÉPÍTÉST, VÁSÁRLÁST, BŐVÍTÉST,
FELÚJÍTÁST, KORSZERŰSÍTÉST TERVEZ.

FUNDAMENTA 
Lakás-előtakarékossági szerződéssel előre 

gondoskodhat a szükséges fedezetről, 
30%-os állami támogatással.

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 
Építési hitelt, gyors ügyintézéssel 

igényeljen most !
Személyre szóló ajánlatért keresse fel PILLÉR 

Takarékszövetkezet Kiskundorozsmai kirendeltségét!

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

A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek 
ajánlattételnek, azok nem teljes körűek. 

A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy 
tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) 
* sárga kéthasznú (Farm)

ELŐNEVELTEK: Baromfi (3 hetesek, kb. 
0,4-0,5 kg) * fehér húshibrid (Starbro) * 

vörös húshibrid (Rebro) 
* szürke húshibrid (Master)
* sárga kéthasznú (Farm). 
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg) 
* gigant húshibrid fehér

Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

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


