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„Az emberi lények, akik attól egyediek, hogy képesek tanulni mások hibáiból, arról 
is nevezetesek, hogy szemmel láthatóan nem szeretik ezt tenni.”  (Douglas Adams) 

Havi gondolat 

Búcsú, Falunapok és Keresztelő Szent János születésének ünnepe 
Bozsik Stadion, Sándorfalva, Mária-

Valéria híd, Anna-lak és sok más tárgy, 
valami, amit valakiről, személyről nevez-
tek el. A valakihez – igazán – csak a valaki 
jut személyes közelségbe. Egy állat, egy 
tárgy lehet kedves számunkra, de barát, 
társ csak valaki lehet. Talán azért is kötjük 
személyhez az elnevezéssel kedves tár-
gyainkat, hogy közelebb emeljük magunk-
hoz. Mi keresztények valljuk, hogy a vala-
ki nemcsak az anyaghoz kötve létezik. 
Időben is, hatásában is túl tud lépni az 
anyag határain. A Teremtő életet ajándé-
kozó szeretetéből elnyerheti a teljes életet, 
részesül Isten örök boldog életében. Ők a 
célba ért testvéreink: a szentek: 

A keresztény ember ezért nevezi el 
gyermekét valamelyik szentről, ezért 
ajánlja valamelyik szent oltalmába temp-
lomát, települését. Így Bordány védő-
szentje Szent István király (augusztus 20.), 
Tiszaszigeté Páduai Szent Antal (június 
13.). Lakóhelyünket és templomunkat 
őseink Keresztelő Szent János oltalmába 
helyezték. Erre az eseményre minden 
évben születésének ünnepén, június 24-én 
emlékeztek, megújítva ezzel védőszentet 
választó őseik szándékát. 

Ki is Keresztelő Szent János, akit az 
oroszok Ivánnak mondanak? 

A Bibliában Szent Lukács számol be 
evangéliumában a sokáig gyermektelen, 
már korosodó házaspárról: Zakariásról és 
Erzsébetről. Jézus születése előtt 6 hónap-
pal születik János. Jézus és János születé-
sét Isten küldötte, angyal jelenti a szülők-
nek, akik megtisztelő ajándékként fogad-
ják a kis életet. Zakariás először ugyan 
jelet kér, hogy megbizonyosodjék a már 
reménytelennek tartott örömteli esemény 
megvalósulásáról. Olyan jelet kap, amely 
számára biztosan emlékezetes marad: 
megnémul egészen addig, amikor a gyer-
mek születése után leírja akaratát, az isteni 
üzenetben megjelölt nevet: János (=Isten 
kegyelmes) az ő neve. Az idős házaspár 
régi vágyának beteljesül, a rokonság 
őszintén örül a gyermek születése felett. 
Zakariás néma nyelve ekkor feloldódik, és 
ő áldó hálaénekre fakad, melyet azóta is 
naponta imádkoznak, énekelnek az Egy-
házban számtalan helyen: 

„Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, 
mert meglátogatta és megváltotta népét. 

Erős szabadítót támasztott nekünk 
szolgájának, Dávidnak házában. 

…hogy ellenségeinktől megszabadul-
va félelem nélkül szolgáljuk őt, 

szentségben és igazságban színe előtt 
életünk minden napján. 

Te pedig, gyermek, a Magasságbeli 
prófétája leszel: az Úr előtt haladsz, hogy 
előkészítsd útját, 

s az üdvösség ismeretére tanítsd né-
pét, mely a bűnök bocsánatában van, 

Istenünk mélységes irgalmából, mely-
lyel meglátogatott minket a magasságból 
Fölkelő, 

Hogy világítson a sötétségben a halál 
árnyékában sínylődőknek, és lépteinket a 
béke útjára vezesse. 

(Lk 1, 5-25. 57-80.) 

János az Isten szándéka szerint az új 
kezdésre, a bűn zsákutcájából visszatérés-
re hívogató ember, aki a reményt erősíti 
kortársaiban. Istennek odaadott remete 
életével, szavaival és kezével is rámutat a 
rég várt Messiásra, aki mindannyiunk 
számára az Út, az Igazság és az Élet. Jézus 
egész életével együtt jelzi, hogy az emberi 
történelem nem a bűnhődésre, nem a ha-
lálra, hanem inkább a megújulásra, az 
újjászületésre van ítélve. 

Hangoljon erre településünkön min-
den fiatal és idős polgárt az ünnep sok 
közösségi és családi eseménye! 

Ilyen előremutató, reményt, megúju-
lást segítő mai „keresztelő jánosok” a ki-
teljesedő jövő előfutárai lehetünk és le-
gyünk is mindannyian dorozsmaiak! 

Mádi György plébános 

A dorozsmai templom főoltárképe, 
amelyen Keresztelő Szent János 

megkereszteli Jézust. 
(Tari Gellért felvétele) 

Önkormányzati 
tájékoztató 

 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot a Polgármesteri Hivatal átszervezé-
se kapcsán kirendeltségünket érintő válto-
zásról. 

Építéshatósági ügyekben július 1.-jétől 
csak pénteki napon 8-10-ig tart ügyfélfo-
gadást az építési osztály ügyintézője. A 
hét többi napján a Széchenyi tér 11. szám 
alatti Ügyfélszolgálati Irodán fogadják az 
ügyfeleket. 

Másik változás, hogy március 1.-jétől 
az útlevélkérelmeket az Okmányirodán 
(Huszár u. 1. sz.) lehet benyújtani. 

Kirendeltségünkön továbbra is intéz-
zük a hagyatéki ügyeket, közterület-
használati engedélyeket, kiállítjuk a hatósá-
gi bizonyítványokat és a marhaleveleket. 

Szociális ügyekben kiadjuk, illetve 
átvesszük a nyomtatványokat. 

Kirendeltségünk ügyfélfogadási rend-
je változatlan: 

Hétfő 8-15-ig 
Szerda 8-17-ig 

Papp István 
kirendeltség-vezető 

A cserkész világmozgalom mai veze-
tője így fogalmazta meg a cserkészet 
célkitűzését: 

„Ha az embereket jobbá teszed, a 
világ is jobb lesz! Másképpen fogalmaz-
va: Kíséreld meg a világot jobb állapot-
ban itt hagyni, mint ahogy találtad!” 
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Tanév végi számonkérések – képviselőinktől 
Januári számunkban közöltük azokat az interjúkat, amelyeket újonnan választott ön-
kormányzati képviselőinkkel készítettünk terveikről, elképzeléseikről. A cikkekben tett 

ígéretünket betartva, ismét megszólaltattuk Tóth József és Fábián József urat, hogy 
most, a költségvetés elfogadása után az így megszavazott képviselői alapból és más for-
rásokból kiindulva terveik közül mi kerülhet ez évben és a közeljövőben megvalósításra. 

16. választókerület 
Tóth József 

–Képviselői munkája során mennyire 
kíván az újonnan megválasztott részön-
kormányzati testület véleményére támasz-
kodni? 

–Nem hiszek abban, hogy egy ember 
polihisztor, mindenhez ért és csakis az ő 
zsebében van a bölcsek köve, tehát a rész-
önkormányzat eszére, szemére, fülére 
igényt tartok. 

–Összesen mennyi pénz áll rendelke-
zésre a 2003. évi fejlesztésekre? 

–Nem konkrét pénz áll rendelkezésre, 
hanem különböző alapok, projektek, ame-
lyekre mint képviselő benyújtom (benyújt-
juk) a fejlesztési igényünket. Ebben az év-
ben a várható fejlesztési lehetőségek a kö-
vetkezők: 

1. Dorozsmai civil szervezetek, nyug-
díjas szervezetek kb. 1 millió Ft támoga-
tásban részesülnek. 

2. Kiskundorozsmai Egyházközség a 
templomi padok felújítására 1,5 millió Ft 
támogatásban részesül. 

3. Zöld felületek virágozása, öntözése, 
játszóterek felújítására kb. 4 millió Ft kerül 
felhasználásra. 

4. Járdalapok készítésére mintegy 2 
millió Ft. 

5. Nagybani piac előparkolója, új be-
léptető rendszere 50 millió Ft. 

6. Kiskundorozsmai Női Kézilabda, 
Férfi Kézilabda, labdarugók működési 
költségeihez való hozzájárulás és pálya-
bérleti díj, pályafelújítás, gondnoki költsé-
gekre mintegy 10 millió Ft. 

7. A Dorozsmai Önkormányzat épüle-
te előtti tér rendezése, díszburkolattal 
történő ellátása kb. 35 millió Ft. 

8. Orvosi rendelő előtti parkoló rendbe 
tétele kb. 5 millió Ft. 

9. A Nagybani piac buszvégállomásá-
nak áthelyezése a Czékus utca burkolatá-
nak rendbetétele, busz várók kialakítására 
kb. 35. millió Ft. Összesen tehát ebben az 
évben 143,5 millió Ft kerülhet fejlesztésre 
Dorozsmára. 

Természetesen még ezen felül is ha 
van lehetőség különböző pénzeket próbá-
lunk Dorozsmára hozni. Így a Jerney utcai 
óvoda nyaktag felújítására. A Bölcs utcai 
Általános Iskola átalakítására, valamint az 
őszi fásítási program keretében valószínű-
síthető több száz fa telepítése. 

–Milyen fejlemények, változások vár-
hatóak a nagybani piaci helyzettel kapcso-
latban? 

–A jelenlegi koncepció a Dorozsmai 
Nagybani piaccal, hogy ez a beruházás a 
fejlesztés első ütemét oldotta meg. Nyil-
vánvaló, hogy az uniós csatlakozás után 
egy minőségileg és területileg is jobb és 
nagyobb piacra van szükség. Mindenkép-
pen a terjeszkedés szükséges ez mehet a 
szántóföldek felé ill. a labdarúgó pálya 
irányába. természetes hogy úgy a Dorozs-
mai képviselők a sportszerető közönség  
csak abban az esetben mond le a labdaru-
gó pályáról, ha az korszerűbb, a gyermek 
diák és felnőtt sportnak egyaránt kultúrált 
sportolási lehetőséget biztosít, azaz jobb 
feltételek közé kerül. Tervezés alatt van a 
terület kijelölése, legnagyobb esélye a volt 
lóvásár térnek van erre a célra. 

–Mi várható a közmunkák szervezése, 
közterületek rendezése terén? 

–A két képviselő közötti munkameg-
osztás alapján ezt a témát Fábián József 
vállalta, nem irigylem tőle ezt a feladatot. 

–Javulni fog a közbiztonság Dorozs-
mán? 

–Az elmúlt napokban ültem le képvi-
selő társammal Dr. Kovács Mihály Városi 
Rendőrkapitány úrral egyeztettük a Do-
rozsmai problémákat amit természetesen 
ismert és ígéretet kaptunk arra, hogy a 
rendőrség belső átszervezésével a terüle-
tért felelős KMB rendszert újra kialakítja. 
Rendszeres a kapcsolatom a kiskun-
dorozsmai polgárőrséggel, természetesen 
segítettem a pályázati pénzhez jutáshoz, 
és az ősz folyamán támogatást kívánok 
adni képviselői alapomból. 

–Mi várható a közlekedésbiztonság 
javítása terén? 

–Közlekedésbiztonsági felülvizsgálat 
alatt van a Dorozsmai út a Negyvennyol-
cas utca és a Csatorna által határolt terület 
30 km-es övezetté való nyilvánítása. 

A járdák állapotának javításával kap-
csolatban annyit tudok elmondani, hogy 
Dorozsmán vagy a lakosság önerőből, vagy 
az önkormányzati képviselő által biztosított 
járda lapokból az ingatlanok 90%-a előtt 
van szilárd burkolatú járda, ezek állapota 
változó. Itt szeretném felhívni a lakókat 
arra, hogy a járdák karbantartását végezzék 
el. Ha ehhez szükséges törött lapok kicseré-
lése, ebben segítségükre leszünk. 

–Mikor kezdődik el a szennyvízcsator-
na építése? 

–Nem a Szeged Városi Önkormányza-
ton múlott, hogy a szennyvíz-csatornázás 
fél évet késni fog. A mai ismereteink sze-
rint szeptemberben a kivitelezés elkez-
dődhet Kiskundorozsmán. 

–Lesz-e mezőőri szolgálat? 

–A mezőőri szolgálatra igényt jelentet-
tünk be képviselő kollégámmal a mezőőri 
szolgálat díjazása 3 forrásból kell, hogy 
történjen. Egy a képviselői alapokból, a 
másik a terület birtokosainak adószerű 
hozzájárulásából és ehhez automatikusan 
jár hozzá állami támogatás. Jelenleg – és 
ez nagyon hosszú munka –, folyik a föld 
és terület birtokosok névjegyzékének ösz-
szegyűjtése. A mezőőri szolgálat akkor 
állhat fel, ha mindhárom finanszírozási 
feltétel együttesen rendelkezésre áll. 

–Mikorra várható az autóbuszok útvo-
nalának módosítása az ön körzetében? 

–A végállomás áthelyezésre kerül a 
Czékus utca végére a Kiserdő térre, ezt 
már ez évben szeretném megvalósítani. 

–Mikor létesülhet ifjúsági kulturális 
klub, mikorra teremtődnek meg a fiatalok 
kulturált szabadidő eltöltésének feltételei? 

–Hamarosan letelik a régi Művelődési 
Ház bérleti szerződése (volt ADONIS 
testépítő helyisége) és jövő évben ennek a 
háznak átalakításával, felújításával szeret-
ném itt beindítani az Ifjúsági Klubot. 

–Érinti-e Dorozsmát az iskolai és óvo-
dai csoport és pedagógus létszámleépítés? 

–Hála Istennek Dorozsmán megfelelő 
létszámú gyermek születik, ezért nem 
érintett bennünket óvodai és iskolai bezá-
rás, illetve a pedagógus létszám leépítése. 
Viszont érintette a Dorozsmai intézmé-
nyeket is a takarékosabb gazdálkodásból 
adódó elvonások. 

A minimális gyerek létszám átstruktu-
rálódása maga után vonja , hogy a Bölcs 
utcai iskola (kis iskola) elnéptelenedik így 
az időközben életveszélyessé vált Kamilla 
utcai Családsegítő Ház megfelelő felújítás 
után, ebben az évben át tud költözni a  
Bölcs utcai iskola épületébe. 

–Várható-e a szociális védőháló kiter-
jesztése a Dorozsmán megjelenő hajlékta-
lanokra? 

–A szociális védőháló kiterjesztését 
elsősorban a Családsegítő Ház munkáján 
keresztül kívánom segíteni, hisz elsőszá-
mú feladatai közé tartozik. Viszont teljes 
mértékben ellene vagyok annak, hogy 
Dorozsmán hajléktalanok számára de-
centrumot hozzunk létre. Nem szeretném 
ha Szeged, illetve a megye jelentős számú 
hajléktalanja Dorozsmára kerülne. 

–Tudhatunk valamint a jövő évre vo-
natkozó tervei közül? 

–Máris gondolkodunk azon, hogy jövő 
évben egy 100-150 millió Ft fejlesztés ismét 
érkezzen településünkre, ezek között fő 
vonalakban a Művelődési Ház felújítása, ez 
kb. 60 millió Ft; az Ifjúsági Klub kialakítása 
lehet 6-10 millió Ft. Továbbá terveim közt 
szerepel a másik buszvonal a Dobos utca 
felé való fejlesztése és gőzerővel jövő évben 
a szennyvízcsatornázás folytatása. 

–Köszönöm az interjút. 
–Köszönöm szépen a Dorozsmai Nap-

ló érdeklődését. 
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–Mennyire kíván a részönkormányzati 
testület munkájára támaszkodni? 

–Nemcsak a részönkormányzati kép-
viselői véleményeket tartom fontosnak – 
hiszen a „több szem többet lát” elv érvé-
nyesül –, azt is remélem, hogy a napi 
munkákban konkrét közreműködésre 
számíthatunk a képviselők részéről. 

–Összesen mennyi pénz áll 2003-ban 
rendelkezésre? 

–Fábián József: Az év eleji induláskor 
8 millió Ft volt a városrészi alap kettőnk 
rendelkezésére. Az azóta eltelt időben 
egyrészt a pályázatok, másrészt a városi 
fejlesztésekből tovább növekedett a fel-
használható összeg. A közös témákra vo-
natkozóan képviselőtársam felsorolása 
teljes. Azt gondolom, hogy most a megva-
lósítás a legfontosabb cél, hiszen a na-
gyobb beruházások közül a Nagybani piac 
az ami mindenki számára láthatóan épül, 
a többiért még keményen kell dolgozni. A 
leírt fejlesztési összeg is változhat, hiszen 
egy-egy eredményes pályázattal növelhe-
tő, a megvalósítás esetleges csúszása pe-
dig ronthatja a 2003-as év eredményét. 

–A közmunkák szervezésével és a köz-
területek rendezésével kapcsolatban milyen 
új fejleményekről lehet beszámolni? 

–A közterületek rendben tartására tett 
intézkedések tűntek a tavasz folyamán a 
leginkább eredményesnek, hiszen hat, 
majd hét fős létszámot sikerült többnyire 
helyi lakosokból biztosítani. A fűnyírás, a 
virágok kiültetése megkezdődött, sikerült 
a munkához eddig hiányzó gépeket és 
eszközöket beszerezni. Az elmúlt hetek-
ben azonban néhány személytől meg kel-
lett válni, mert nem az elvárásnak megfe-
lelően haladt a munka. Átszervezve a 
tevékenységet, remélem, hogy láthatóbb 
lesz a munka eredménye. 

–Közbiztonság javítása terén a Jerney 
utcai óvoda és iskola környékén mi várható? 

–Június 6-án Tóth József képviselőtár-
sammal találkoztunk Kovács Mihály váro-
si rendőrkapitány úrral. Ismert, hogy ezt a 
beosztást az alezredes úr ez év január óta 
látja el, és saját elképzeléseinek megvalósí-
tásához valójában most kezd hozzá. Há-
rom területen kértük továbbra is a rendőr-

17. választókerület 
Fábián József 

ség segítségét: a láthatóan nagyobb rend-
őri jelenlétet a közterületeken; a nagybani 
piac környezetében az ellenőrzések sűríté-
sét; és a külső területeken a terménylopás 
megakadályozását. 

A meglévő rendőri létszámhiány mel-
lett is bíztatónak tartottuk a kapitány úr 
elképzeléseit, azokat a változásokat, amit 
a rendőrség munkájában be kíván vezetni. 
A közterületek rendjének fenntartásában a 
rendőrség támaszkodik a polgárőrség 
munkájára és kérte, hogy a lakosság a 
közrend zavarásával kapcsolatos észrevé-
teleit azonnal jelentse be a rendőrségnek. 

–Miért és mennyit csúszik a csatorna-
építés? 

–A csatorna építéspénzügyi gondjai 
ismertek: az 1997-es év tervezett költsé-
geiből ma nem építhető meg a hálózat. 
Mivel jelentős hiányzó összegről van szó, 
és a műszaki színvonal csökkentése vagy 
egyes területek kihagyása sem lehetsé-
ges, időt igényel a felmerült összeg bizto-
sítása. Ez jelenleg bíztatóan halad, ezzel 
együtt úgy gondolom, hogy az építés 
teljes erővel csak a következő évben in-
dulhat meg, talán néhány utcában még 
az idei évben. 

–Lesz-e mezőőri szolgálat Dorozsmán? 
–Ez év januárban a jegyző úrtól írás-

ban kértük Kiskundorozsma területére 
visszaállítani a mezőőri szolgálatot. Ez a 
tevékenység az érintett földtulajdonosok 
adó-hozzájárulását is igényli melynek 
kidolgozása jelenleg folyamatban van. 

–Milyen fejlemények történtek az au-
tóbuszok útvonalának módosítása ügyé-
ben? 

–Az elmúlt hetekben elfogadásra 
került mindkét választókörzet területén 
az autóbusz útvonalak részbeni módosí-
tása. A 17. sz. körzetben ez azt jelenti, 
hogy a régen kért útvonalon, (Dobos 
utca–Jerney utca érintése) ez a terület is 
bekapcsolódik az utasforgalomba. A 
Dobos utca csatornázásával és az úttest 
megerősítésével a 2004-es évben várható-
an megvalósul az autóbusz körjárat a 
jelzett útvonalon. 

–A fiatalok hasznos szabadidő eltörlé-
sét szolgáló Ifjúsági Klub mikorra várható? 

–A Művelődési Ház jelenleg helyhi-
ánnyal küzd, a fiatalok részére átadható 
helyiség hiányában nem valósítható meg 
egy klub kialakítása. A megoldás a régi 
Művelődési Házban kínálkozik. Hiányzik 

továbbra is egy internetező klub, amely 
már sok helyen van az országban. A 
könyvtár átmenetileg adna helyet a gé-
peknek, az erre vonatkozó pályázatok az 
ősszel jelennek meg. 

–Érinti-e Dorozsmát az óvodai, iskola 
csoport vagy pedagógus létszám leépítése? 

–Az elmúlt időben a szegedi iskolák 
körüli vitát a csökkenő gyereklétszámból 
eredő gondok okozták, csökkenő beiratko-
zások mellett el kell gondolkodni az indít-
ható osztályszámokról, így a pedagógus 
létszámról is. Néhány iskola körzetéből a 
szülők máshová íratták a gyerekeket és ez 
létszámcsökkenést jelentett az adott intéz-
mény számára. A dorozsmai óvodáknál és 
iskoláknál jelenleg nincs ilyen probléma. 
Ez nemcsak azt jelenti, hogy a tényleges 
gyerekszám nem csökkent a városrészben, 
hanem azt is, hogy a pedagógusok mun-
káját, igyekezetét a szülők elismerik, az 
intézmények színvonalát jónak tartják. 

–Mi várható az üdülő övezetben lakók 
infrastrukturális helyzetének javítására? 

–A 17. sz. választási körzet jelentős 
kiskertes- és hétvégi házas területtel ren-
delkezik. Itt az utak fenntartása lakossági 
erőből történt, mivel a város számára erre 
vonatkozóan nincs kötelezettség. Ebben 
az évben mintegy 200 ezer Ft-ot adunk az 
utak javításához a saját erő pótlására. Az 
ez évi tervben szerepel utcai közvilágítás 
építése Subasán két utcában. Bár a leírtak 
nem jelentenek megoldást a helyi lakosok 
minden gondjára, a saját erős szervező-
dést a továbbiakban is segíteni szeret-
ném. 

–Várható-e a szociális védőháló kiter-
jesztése a Dorozsmai hajléktalanokra? 

–Jelenleg néhány hajléktalanról tu-
dunk a városrészben, de félő hogy szá-
muk növekedik. Ellátásukat jelenleg 
intézményi rendszer biztosítja, helyben 
legfeljebb jó szándékú segítséget kap-
nak, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudja-
nak. A helyi ellátáshoz szükséges anyagi 
feltételek nincsenek meg, nem is valószí-
nű, hogy a város vezetése ennek igényét 
támogatná. Véleményem szerint a meg-
lévő helyiségek színvonalát kell úgy 
emelni, hogy a hajléktalanok ne hivat-
kozzanak arra, hogy a szállások használ-
hatatlanok. 

–Köszönöm az interjút. 
 

Tímár Lajos 

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSAI: (SZEM) „SZOMSZÉDOK 
EGYMÁSÉRT MOZGALOM” - DOROZSMAI SZERVEZÉSÉRE 

 
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával megkezdtük 

Dorozsmán és a Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselőinek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosítunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/vagy Tímár Lajosnál a 06-20-470-

6587 telefonon. 
 

Polgárőrség Vezetősége 
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A Csongrád megyei 
Növény- és Talajvédelmi 

Szolgálat felhívása 
 
Birs, naspolya, alma kultúrákban a 

hajtások végén megjelenő, azok hervadá-
sában majd elszáradásában jelentkező 
tünetek jelentkezése esetén a fertőzött 
részt 30-40 cm-es egészségesnek tűnő haj-
tással együtt le kell vágni, összegyűjteni és 
el kell égetni. A levelek a hajtásokon ma-
radnak, olyan képet mutatva, mintha  
„tűz” égette volna meg őket. 

A csonkolás után a gyümölcsfákat tűz-
elhalás (Erwinia amylovora) ellen engedé-
lyezett szerek valamelyikével (Kasumin 2 
L, Aliette 80 WP, Rézkészítmények az érzé-
kenység figyelembevételével) meg kell 
permetezni. A gyümölcsfák állapotát folya-
matosan figyelemmel kell kísérni és a tüne-
tek ismételt megjelenése esetén a fenti mű-
veleteket újból el kell végezni és a fertőzést 
a Csongrád megyei NTSZ, Hódmezővásár-
hely, Rárósi út 110. címre be kell jelenteni a 
zárlati intézkedés megtétele céljából. 

Az elmúlt napokban megjelentek az 
amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria 
cunea) vizsgálatköteles károsító hernyó-
fészkei a tápnövényül szolgáló növénye-
ken. A jelenlegi rendkívül forró időjárás 
nem kedvez a hernyók fejlődésének, de a II. 
nemzedék felszaporodásának veszélye és 
az exportszállítmányok mentességének 
veszélyeztetése miatt a védekezés ellene 
kötelező! 

Szűts Imre 
növényvédelmi felügyelő 

Tisztelt Dorozsmai Polgárok! 
2002. augusztusi számunkban „Gyanú-

sítottak rendőrkézen” címmel a Csongrád 
MRFK sajtószolgálatának tájékoztatóját 
közöltük le, melyben arról tudósítottunk, 
hogy Dorozsmán a Törő utcában 2002. 
július 18-án a hajnali órákban egy 90 éves 
asszonyt házában két fiatalember, akik 
akkor 18 és 21 évesek voltak, megtámadták, 
és értékeit követelve megverték, majd a 
házat rágyújtották. A néninek volt még 
ereje a szomszédokat értesíteni, akik kihív-
ták a mentőt és tűzoltókat. A néni két nap 
múlva belehalt sérüléseibe. A gyanúsítottak 
a rendőrség látókörébe kerültek, és augusz-
tus végére sikerült őket előzetes letartózta-
tásba helyezni. A pénz elsősorban kábító-
szer-fogyasztásra kellett. 

A CSMRFK tájékoztatása szerint a nyo-
mozás lezárult, az érintettek köre kibővült 7 
személyre. Eredményeként vádemelési ja-
vaslattal éltek lopás miatt 5 személy ellen. 
Kettő személy ellen emberölés bűntette mi-
att emeltek vádat. A nyomozás során kide-
rült, hogy 2002 elejétől a Jerney iskola kör-
nyékén esténként csoportosan ott tartózko-
dó fiatalok közül  egy helyismerettel rendel-
kező fiatalember vezetésével éjszaka rend-
szeresen belopakodtak az idős néni házába 
és miközben ő aludt, pénzét, értékeit előbb 
kisebb részletekben eltulajdonították. Ké-
sőbb több csoportban és eltérő időpontok-
ban ismétlődtek a besurranásos lopások. A 
tragédia akkor következett be, amikor a néni 
készpénzét elvitte otthonról. Az eltulajdoní-
tott pénz értéke kb. 900 ezer Ft volt, melynek 
közel fele a nyomozás során megkerült. 

Jogosan merül fel minden felelősen 
gondolkodó emberben: miért kellett az idős 
asszonynak ilyen körülmények között élnie 
és meghalni. Volt eltartója, környezetével 
milyen kapcsolatot tartott? Voltak-e utaló 
jelek, környezete számára? A társadalom 
felelőssége milyen mértékben áll fenn ab-
ban, hogy a dolgok tragédiába torkollottak? 

A Jerney iskola környékén a téli hideg-
ben (-10-20 fokban ) is az utcán tartózkodó 
fiatalok szüleiben miért nem merül fel a 
felelősség gyermekeik éjszakai holléte 
iránt? Az iskola, óvoda berendezéseit 
rongálják, tüzet raknak, zavarják a kör-
nyéken lakókat. Mi a megoldás a jövőre 
nézve a hasonló esetek megelőzésére? 

A szülők jobban figyeljenek oda gyer-
mekeik szabadidejének eltöltésére, külö-
nös tekintettel az éjszakai távollétek eseté-
ben. Kísérjék figyelemmel költekezésüket, 
kérjék számon hollétüket, és rendszeresen 
ellenőrizzék is azt. 

Megoldásként kínálkozik a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom (SZEM). E mozga-
lom keretében kérjük, a lakosság fogjon 
össze, alakítsák ki önvédekező csoportjaikat 
és minden gyanús és zavaró jelenségről 
értesítsék a rendőrséget a 107-es ügyeleti 
számon vagy a polgárőrséget vagy a telefon-
tanút a 06-80-555-111-es számon. Előzzük 
meg magunk és környezetünk áldozattá 
válását azzal, hogy növeljük társadalmi 
szerveződéssel önvédekező képességünket, 
ezzel elejét vehetjük a bűnesetek bekövetke-
zésének. 

Polgárőrség vezetősége 

Állandó hirdetőink, vállalkozók Kiskundorozsmán 
A műszaki kereskedő 

A Széksósi út 40 szám alatti Sziki kerék-
pár és kismotor alkatrészboltban kerestem 
fel Tapodi Mihálynét, aki 1993 óta kerékpár-
ok és alkatrészeik, valamint kismotorok 
alkatrészeinek forgalmazásával, eladásával, 
bizományi értékesítéssel foglalkozik. A pul-
ton az ismert heti hirdető újság példányai is 
megtalálhatók. 

–Több lábon kell állni egy kis üzlet eseté-
ben – mondja Aranka. 

A környék lassan mini szolgáltató - köz-
pontnak minősíthető, hiszen a Széksósi út–
Északi sor környékén többek között két élel-
miszerbolt, vízvezeték szerelő, gépműhely, 
karosszériás, autóvillamossági szerelő, de két 
italbolt is található. 

Mint elmondta a rendszerváltásig a Szege-
di Autójavítónál dolgozott, de a leépítés, a 
munkahelyek megszűnése Őt is érintette. A 14 
éves korától már a kereskedőként dolgozó 
asszony, műszaki végzettsége mellé boltveze-
tői képesítést is szerzett, majd – szerény tőké-
vel – üzletet nyitott. Férje a családi ház föld-
szintjén kialakított kisvállalkozással szemben 
levő, Széksósi út 41. alatti házban esztergá-
lyosként és ezermesterként dolgozik fiával, 
öccse a Dorozsmai úton nyitott kisgép - és 
kerékpárjavító műhelyt. A nagycsalád – lánya, 

fia, azok családja – együtt él a családi házban, 
egymást segítve tevékenykednek. 

Az idén 10 éves bolt igazi profilja a ke-
rékpár és alkatrészeinek kínálata, valamint a 
Simson és Babetta kismotorok alkatrészellá-
tása. Igazán csak olyan hozzávalókat kínál, 
ami ebbe a körbe tartozik. Az igazi kereske-
dő a kis csavarokat is beszerzi a vevőnek, 
hiszen így várhatja majd vissza a kuncsaftot. 
A nagykereskedők sorban állnak a bolt előtt 
kínálatukkal, de igazi árkedvezményt, olcsón 
beszerezhető árut csak a nagyban vásárlók-
nak adnak. Ennek ellenére minden megren-
delői kívánságot teljesíteni tud néhány na-
pon belül. Kényes téma a kerékpárok bizo-
mányi értékesítése, hiszen csak a jogos tulaj-
donostól vesz át eladásra kerékpárokat. So-
kan próbálkoztak már nem „tiszta” kerékpár 
becsempészésével, de a figyelmes vizsgálat, 
a szakember hozzáértése, gyakorlata kiderí-
tette az igazságot.  

–Sokan mondják: de jó neked, mert bol-
tod van, boltos vagy, meséli nevetve. 

Közepes, sőt kimondottan kicsi forgalom 
jellemzi az üzletet. Az emberek már csak az 
utolsó pillanatban vásárolnak alkatrészt, 
gumit. Drága árura szinte nem is költenek, 
így csak konkrét megrendelésre rendel ilye-

neket. Ha szabadon elkölthető, befektethető 
pénze lenne, akkor olyan egyedi szolgálta-
tást valósítana meg, amely még egyetlen 
konkurensének sem jutott eszébe. Ám hogy 
mi az, egyelőre maradjon Aranka titka. 

–Én a szegények boltosa vagyok, alapel-
vem a sűrű fillér. Olyan „cuccokat” kell tar-
tani, amit a vásárlóim nap mint nap keres-
nek. A multik csak a komplett kerékpárokat, 
fődarabokat árusítják – igaz – olcsón, de az 
apró, 50 forintos hozzávalókat – amelyeken 
sok múlik – már nálam vásárolják az embe-
rek. 

A nyári hónapokban visszatérő angol, 
német és holland vendégekről is mesél. Az 
ismerősként beköszönő – itt nyaraló – külföl-
diek éve óta nála vásárolják meg a szívükhöz 
hozzánőtt kerékpárjaik alkatrészeit. Ő segít – 
a család közreműködésével – az összeszere-
lésben, de kisebb javítások elvégzésében is. 
Odakint ilyen kis boltok nincsenek, így a 
meghibásodott kerékpárok helyett sokan, 
inkább újat vesznek. Szolgáltatásának híre 
elterjedt, így már egyre több külhoni lakóko-
csi áll meg nyaranta a kis bolt előtt. Sokszor 
elhatározta már: bezárja a boltot, nem csinál-
ja tovább. Ám abban bízik, és bízhat, hogy a 
becsületes, lelkiismeretes, állandóan vevői 
kegyeiért versengő kereskedő az EU-ban is 
megtalálja a számítását a szolgáltatói piac 
színes palettáján. 

Szentes Bíró Ferenc 
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Egyházzenei 
hónap 

Kiskundorozsmán 
Az elmúlt hónapban ismét megrendez-

ték városunkban az egyházzenei hónapot. A 
város minden templomában minden este 
volt valamilyen komolyzenei program. 
Énekkarok, zenészek, orgonisták színesítet-
ték az egyházi liturgiát: szertartásokat, 
szentmiséket. A dorozsmai templomban is 
számos zenei rendezvény gazdagította az 
esti litániákat. A szertartásokhoz kapcsoló-
dóan nálunk énekkarok, hangszeres szólis-
ták és orgonisták mutatták be a zeneiroda-
lom legszebb műveit, egész hónapban majd-
nem minden este. A programfüzet olvasói 
bizonyára tapasztalhatták ennek a gazdagon 
színesített estéknek a zenei anyagát, ame-
lyek között sok értékes előadás is elhangzott. 
Köszönet ezért mindenkinek, akik ezt támo-
gatták, lehetővé tették ennek a szép zenei 
műsornak a megrendezését. 

Először is köszönet az Egyházközség-
nek, a plébános úrnak, és a híveknek, akik 
elfogadták, és örömmel hallgatták az előadá-
sokat. De köszönet illeti Csanádi László 
tanár úr és növendékeinek, illetve Botkáné 
Égető Mária növendékeinek szép orgonálá-
sát. Az énekkaroknak is a Vox Nova és a 
Lassus kórusok és karnagyaiknak munkáját, 
és a Via Stellis keresztény együttes zenélését, 
Kiss Zsófia éneklését, és nem utolsó sorban 
Huszár Emőke és Masopust Péter művész-
házaspár szép, igényes hegedűjátékát, és 
Atlasz Henrik fuvola előadását. Szép zenei 
élmény volt a Dómban a Dóm kórus és a 
Hozsanna kórus közös munkája: Schubert 
G-dúr miséjének éneklése zenekari kíséret-
tel. Öröm, hogy ugyanezt a templombúcsú-
kor itt Dorozsmán is el tudjuk énekelni. A 
május elteltével azonban nem szakad meg a 
zenei élet. Mindig lesznek zenészek, orgo-
nisták vagy énekkarok, akik szívesen jönnek 
a templomunkba Istent dicsőíteni és az em-
berek zeneszeretetét szolgálni. Így például 
Szentháromság ünnepén vasárnap Pernecz-
ky Balázs orgonált az esti szentmisén a hí-
vek nagy örömére. Templomunk énekkara 
is mindig igyekszik a legtöbbet nyújtani 
imádságos éneklésével, így emelve a liturgia 
méltóságát. Reméljük, hogy ez a gazdag 
májusi zenei élet mindig folyamatos marad, 
és a többi hónapban is hallhatunk szép, 
értékes előadásokat is. Így a dorozsmai na-
pok keretében június 26-án csütörtök este fél 
7-kor Botkáné Égető Mária orgonál, közre-
működik Blumenstein Gábor trombitán és a 
Hozsanna kórus. Hallgassuk meg őket sze-
retettel.  

Pócsai György 

KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Beszélgetés dr. Balogh József atyával 
M. Gy.: Ebben az évben a búcsúi ünne-

pi szentmisére Dr. Balogh József atyát, a 
Szegedi Papnevelő Intézet rektorát hívtam 
a szentmise bemutatására. Idősebbek so-
kan ismerik, fiatalabbak nem. Megkérlek, 
adj alkalmat, hogy ők is megismerhesse-
nek, szólj ifjúságodról, honnan és hogyan 
indultál az életre, hivatására? 

B. J.: Örömmel és egy kis elfogódott-
sággal fogadtam el Ft. Mádi György plé-
bános úr meghívását a dorozsmai búcsú-
ra. Azért van bennem egy kis elfogódott-
ság, mert a Biblia szerint: „senki sem pró-
féta a saját hazájában”, és Dorozsma az én 
eredeti hazám. Szüleim, nagyszüleim 
dorozsmaiak. A rokonaim itt élnek. Itt 
voltam kisgyermek, itt kezdtem el az isko-
lát. Ezer szállal kötődök ide. Bár később 
Békéscsabára költöztünk Édesapám mun-
kája miatt, de gyakran voltam „itthon”. 
Akkoriban (1961-62) iskolai hittanra is 
jártam, itt voltam elsőáldozó. Jóval ké-
sőbb, 1979 júniusában itt volt az első ün-
nepélyes szentmisém is. Itt tettem meg az 
első lépéseimet is a zene világában, ahova 
azután egyre jobban sikerült behatolnom. 
Előbb csak szolfézsra jártam, majd zongo-
ráztam és klarinétoztam. A zene csodála-
tos világa egyre jobban feltárult számom-
ra, és a nehézség mint életcél lebegett előt-
tem. A Zeneművészeti Főiskola első osztá-
lyáig tartott ez a lendület. 

M. Gy.: Melyek voltak képzésednek, 
hivatásod kialakulásának lépcsőfokai? 

B. J.: Ezután az egri Hittudományi 
Főiskolán és Papnevelő Intézetben 
(Szeminárium) folytattam a tanulást 
(1974-76), majd a budapesti Hittudományi 
Akadémián tanultam (1980-ig). Két nagy 
téma érdekelt a legjobban: a Szentlélek és 
az Egyház. Az, hogy hogyan van jelen és 
működik Isten a bensőnkben, mint Szent-
lélek, és hogyan tudott az Egyház annyi 
nehézség közepette fennmaradni, meg-
újulni. A doktori dolgozatom témája is ez 
lett (1985). Közben különböző lelkipászto-
ri feladatokat láttam el: hitoktattam, mi-
nistránsokkal foglalkoztam, stb. ami egy 
káplánnak a feladata. Majd egy évet Spiri-
tualitást (lelkiség) tanultam Rómában. 
Néhány újabb kápláni év után Szegeden 
kezdtem tanítani (1988-tól), főleg dogma-
tikát (szisztematikus teológia). Később 
sikerült továbbképezni magamat ebben a 
témában (1997-99, Róma). 

M. Gy.: Személyesen mi indított arra, 
hogy a papi hivatást válaszd? 

B. J.: Ebben nagy szerepe volt egy 
(akkoriban még eléggé tiltott) ifjúsági 

hittancsoportnak. Ott hallottam egészen 
személyes beszámolókat arról, hogy a 
Jézus Krisztussal való kapcsolat mennyire 
élő, boldogító valóság. Ezután vettem 
kezembe az újszövetséget. Ekkor 19 éves 
voltam. Megragadott Jézus személye. 
Elkezdtem keresni a Vele való személyes 
kapcsolatot az imában, a Vele való beszél-
getésben. Észrevettem, hogy az életem 
minden területén felfedezhetem Őt, hogy 
Ő mindenre ad javaslatot, és hogy Vele 
lenni olyan jó, hogy ezt minden embernek 
szeretném elmondani. Ekkor nehéz döntés 
elé érkeztem. A zene csodálatos világa is 
vonzott, de rájöttem, hogy nem lehet min-
dig zenélni, és hogy vannak olyan részei 
az életnek, ahol a zene kevés, de Jézus 
nem kevés. Hogy Ő a Valóság. A Vele 
való kapcsolat egyre mélyült, növekedett. 
Végül „főállásban” akartam Vele lenni, Őt 
követni, Őt hirdetni. 

M. Gy.: Most mivel foglalkozol, mi-
lyen szolgálatot látsz el az Egyházban? 

B. J.: A Főiskolai tanítás mellett a pap-
nevelésben is dolgozom. Tíz éve már. 
Második éve a szeminárium vezetőjeként. 
Isten ma is megszólít és meghív embere-
ket a papi szolgálatra. Nagyon érdekel, 
hogy a mai fiatalok miért jönnek a szemi-
náriumba. Ebben az évben 38 kispap volt, 
3 országból, 4 egyházmegyéből a szegedi 
Papnevelő Intézetben. Amikor beszélnek a 
hivatásukról, ebben felsejlik Isten megszó-
lítása, meghívása. És az is, hogy mire hív-
ja, mire indítja őket. Hogy ma hogyan 
akarja vezetni ezeket az embereket, és 
rajtuk keresztül Egyházát. 

M. Gy.: Hiszel-e a jövőben? 
B. J.: Én tulajdonképpen Istenben hi-

szek, és ezért bízom abban, hogy az em-
bernek is van jövője. Ő az, aki garanciát 
vállalt a Teremtésért, ezt megerősítette Fia 
elküldésével és a Lélek kiárasztásával. 
Minden generációnak megvan a lehetősé-
ge, hogy a vargabetűk után megtalálja az 
Utat. A mai kornak is vannak jelei. A ben-
sőséges Isten-kapcsolat utáni vágy, és az 
igazi közösség, egység keresését, melyek a 
mai kispapokban is megvannak, ilyen 
jelek. Jelei annak, hogy Isten velünk van, 
bensőnkön keresztül, legmélyebb vágya-
inkon keresztül is vezet minket. 

M. Gy.: Köszönöm bemutatkozásodat! 
Őrizze meg Urunk Benned a jövőbe vetett 
reményt, a derűt, adjon testi-lelki erőt 
szolgálatod teljesítésére! Szeretettel vá-
runk búcsúnk ünnepén! 

 
Mádi György 
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A Negyvennyolcas utcai óvoda ballagó csoportjai 



2003. június 27. 7. oldal Óvodai ballagási melléklet 

A Jerney utcai óvoda ballagó csoportja Óvodás csoportjaink vegyes életkorú csoportok, a képen 
szereplő gyerekek egy része tehát még nem megy iskolába. 

A Széksósi úti óvoda 
ballagó csoportja  

 
A Bölcs utcai 

óvoda 
ballagó csoportja 
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Kulturális oldalunk a Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának támogatásával készült. 

Színházaló 

Nyári programok 
 
Bár a kőszínházi évadnak vége, a Sza-

badtérin kívül más színházi események is 
várnak ránk a nyáron. 

A Fürdőudvar előadásai a Mediterrán 
Teraszra költöztek (Somogyi u. 19.). 

Június 27-én és 28-án 20:30-kor John 
Steinbeck Édentől keletre című színművét 
játssza a Budaörsi Játékszín társulata. Sze-
replők: Almási Éva, Koncz Gábor, Trokán 
Péter, Rák Kati. Rendezte: Koncz Gábor. 

Július 4-én és 5-én 20:30-kor Ray 
Cooney A miniszter félrelép című bohóza-
tát adja elő a József Attila Színház társula-
ta, Kern András, Koltai Róbert, Fehér An-
na, Vándor Éva. 

Július 7-én és 8-án 21 órakor Ég és nő 
között címmel Eszenyi Enikő és Milan 
Mikulcik tizenkét képet mutat be egy pár-
ról. Írta és rendezte: Dodo Gombár. 

Jegyeket a Mediterrán Terasz pénztá-
rában (Somogyi u. 19.), az Átrium Üzlet-
ház – Happyboxban (Kárász u. 9.) és a 
Nagyáruházban, a KM-Tours Utazási 
Irodában lehet venni. 

 
Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon 

Világ Liget 2003 elnevezéssel július 17-27-
ig megismerkedhetünk különböző kultúr-
körökkel az öt világvallással a középpont-
ban. Napközben 10-18 óráig zene, tánc, 
képző- és iparművészet, kiállítások és 
kirakodóvásár várja az érdeklődőket, ezek 
a programok ingyenesek, az esti előadá-
sokra és koncertekre a helyszínen és a 
Szegedi Nemzeti Színház Kelemen utcai 
jegyirodájában lehet jegyet vásárolni. 

Július 22-én Zsidó nap lesz, 21 órától a 
Pannónia Klezmer Band játszik, 23-án az 
Iszlám napon a Chalaban együttes, 24-én a 
Buddhista-hinduista napon pedig a Cal-
cutta trió. 

Ha valaki velem együtt ebben a nagy 
nyári forgatagban szegedi művészek elő-
adását nézné meg, annak a Godspell című 
musicalt ajánlom ugyanitt július 17-én, 18-
án, 19-én, 25-én és 26-án szintén 21 órai 
kezdettel. Rendezte: Janik László. Szerep-
lők: Sarádi Zsolt, Pataki Ferenc, Borovics 
Tamás, Gömöri Krisztián, Janik László, 
Főző Ditta, Czirják Csilla, Márkus Judit, 
Rácz Rita, Varga T. Zsuzsa. 

 
Végezetül az idei Dömötör-díj nyerte-

sei: Marton Róbert, Főző Ditta, Gábor 
Géza, Dér Krisztina, Alföldi Róbert, Ken-
taur, Gyarmathy Ágnes, Gömöri Kriszti-
án, Markovits Bori, Korognai Károly, 
Vojta Margit, Szegedi Nemzeti Színház 
tánckar, és az életműdíjas Sándor János. 

 
Jó szórakozást kívánok a nyárra, hi-

szen nyaralni itthon is lehet! 
 
 

Zsófia 

Juhász Gyula: Tóth Árpád sírjánál 
 
Halotti koszorú helyett 
Kivittem hozzád szívemet, 
Költő és testvér, bús, szelid, 
Lelkembe zsongtak rímeid. 
 
Úgy éltél ott, ez estelen, 
Köd volt, november, rejtelem, 
Nevedben nem múló varázs, 
A síron túl föltámadás. 
 
Boldog poéta, mondtam ott, 
Halálig elkisért dalod, 
Egy rím csókjával ajkadon 
Szunnyadtál el egy hajnalon. 
 
Igaz, szenvedtél szüntelen, 
De minden kín és küzdelem 
Örök formát lelt, s életed 
Zenéje együtt szűnt veled. 

Tóth Árpád: A kút 
 

Óh, hogy nem úntat 
A régi kútat 
Elnézni csendbe… 
Kávája csempe, 
Vén fala süppedt; 
Rozsdálva csügged 
Vas lánca s zizzen, 
Ha a szél szisszen; 
Fekete víz lenn 
Olajos, olvadt 
Fénnyel a holdat 
Ringatja hosszan; 
Mereven moccan 
A bűvös holdkép, 
Óh, éppen olyképp, 
Ugy felborúlva, 
Mint úszó hulla 
Bús, sárga arca, 
Mint éji, titkos 
Szegény öngyilkos 
Bús, sárga arca. 
 

Óh, hogy nem úntat 
A régi kútat 
Elnézni csendbe… 

Költőkről költőktől 

A kamasz lázadása 
A természet csodálatos harmóniája, 

napsütés, madárcsicsergés, még kellemes 
hőmérséklet, egy szép nap reményét su-
gallják. 

Jobb a kedvem is, ébresztem az iskolá-
ba készülő, nagydolgozatok, vizsgák előtt 
álló kamaszt. 

Fáradt és ingerült. 
Javaslom, hogy mit vegyen fel: nem 

tetszik. 
Azért erőltetésre felveszi, majd le. Jó, 

keresek másikat. Ismét… Már hisztizik. 
A lázadó kamasz ellenkezése és düh-

kitöréseim békétlen, zajos házzá kiabálják 
otthonunkat. 

 - Örülj, hogy van ruhád, s van mi-
ből… 

Ellenkezik, erőlködöm, s már reszke-
tek, ő pityereg. „De hát így kinevetnek!” 
Zokog, hangos kiáltással. 

Lehiggadok. Ránézek, könnyei szívem 
véréből cseppek, s már nem a múltamra 
gondolok, hanem egy kamaszra, aki itt és 
most él, ebben a világban, s nem az „én 
koromban”! 

 - Miért nem ezzel kezdted, kicsim. 
S már meg is találjuk a kedvére valót. 
Rádöbbenek, hisz együtt vásároljuk a 

ruhákat, nem a divat túlzásait, miért ne ő 
válogassa össze a kedvére valót. 

Együtt indulunk el, már jókedvűek 
vagyunk, máskor is megbeszéljük. Búcsú-
záskor mosolyogva integetünk egymás-
nak. 

Talán ma mégis egy szép napnak né-
zünk elébe. 

 
S. Grandpierre Cecília 

A folytatásokkal az a baj, hogy ismerni 
kell az első részt is az utalások miatt. Az X-
men 2. című filmmel sincs ez másként. 
Képregényadaptáció, és mint minden 
adaptáció, elvesz és hozzátesz az eredeti-
hez, maga a film műfaja is megköveteli ezt. 

Ha elvonatkoztatunk arról, hogy mu-
tánsokról van szó, felfedezhetjük benne a 
mai társadalom problémáit. Ők is a társada-
lom kitaszítottjai, lenézik őket, félnek tőlük, 
mert más a bőrük színe (kék), mert külön-
böznek az „egyszerű” emberektől. Különle-
ges képességeikre néha áldásként, néha 
átokként tekintenek. Xavier professzor 
(Patrick Stewart) iskolájában azt tanítja, 
hogy erejüket az emberek védelmében, jóra 
használják, még akkor is, ha cserébe csak 
megaláztatást és üldöztetést kapnak. Láthat-
juk azt is, hogy még a család előtt is titkolni-
uk kell különbözőségüket, hiszen ugyanúgy 
nem fogadják el őket, mint az idegenek. A 
múltunk elől nem futhatunk el. És még a 
„rossz” mutánsoktól is tanulhatunk vala-
mit. Mystique (Rebecca Romijn-Stamos) 
pikkelyes, kék bőrű, alakváltoztató képes-
séggel rendelkezik, normális emberként 
élhetne, folyton álcát viselhetne. Amikor a 
szintén kék bőrű Árnyék (Alan Cumming) 
nem érti, hogy miért nem él ezzel, azt vála-
szolja, hogy ő döntött így, inkább vállalja az 
eredeti alakját, mert önmaga akar lenni. 
Önmagát nem csaphatja be. 

Szereplők: Hugh Jackman, Halle 
Berry, Famke Janssen, Ian MacKellen, 
Anna Paquin, James Marsden, Brian Cox. 

Zsófia 

A kitaszítottak 
Mozgó Kép 
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Hűsítő nyári akció! 
 

Ha 2003. augusztus 
15-ig előfizet Bőví-
tett szolgáltatásunk-
ra, úgy augusztus 
31-ig ingyen élvezheti a 13 nagyszerű 
televízió csatorna műsorát. 
 

Szélmalom Kábeltévé Szövetkezet 
10 éve az Előfizetők szolgálatában 

Travel Channel Spektrum Romantica Mezzo BBC Prime 
Fox Kids Private Gold 

Az akció részleteiről Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. 

 

3280 Ft 
2200 Ft 

A titkok kamrájában 
Varázslatos lemezek 

Nem lehet elmenni amellett, hogy a 
videokazettákat lassan felváltják a DVD-k 
(lassan, mert az áruk még mindig vissza-
tartó erő: 6-14 ezer Ft.), a háztartásokban 
megjelennek a DVD-lejátszók (ezek árzu-
hanása viszont figyelemreméltó: már 25 
ezer Ft alatt is kaphatók, a DVD-ROM 
meghajtókról nem is beszélve), „bomba-
áras” DVD-ket kínálnak 3-4 ezer Ft-ért, 
gombaként szaporodnak a DVD mellék-
lettel megjelenő újságok (1500-2500 Ft 
között), újra gyártanak Video CD-ket (kb. 
2500 Ft), és a videókölcsönzőkben is kezd 
általánossá válni a DVD-részleg, ezzel 
máris pénztárcánknál vagyunk. 

Hogy mi olyan különleges ezekben a 
lemezekben, miért nem jó a régi videosza-
lag? Akinek komoly berendezése van, 
most biztosan tudna mesélni képminőség-
ről és 5.1-es hangról, de ami az igazi film-
őrültet élteti, az minél több információ 
megszerzése az adott műalkotásról, és itt 
jön képbe a rengeteg adat tárolására alkal-
mas DVD. Ha már ismerjük a filmet, annál 
jobban felértékelődik számunkra, ha az 
extrák mellett többsornyi felsorolás után 
még azt olvassuk: „és még sok más” vagy 
„a továbbiakat lásd a doboz belsejében”. 
Körülbelül egy évvel ezelőttig még az is 
komoly hátránynak számított, hogy a 
filmek zömét csak feliratos formában ad-
ták ki, az extrákra (kimaradt jelenetek, így 
készült…) pedig ennyi sem jutott, azóta 
szerencsére ez a tendencia is megfordult, 
ma már a legtöbb film szinkronizált és 
feliratos is, és az extrák közül is már sok 
feliratos (még nem tökéletes, előfordul, 
hogy egy-egy betű vagy sor kimarad). 
Majd megjelentek a DVD-ROM-os extrák, 
ehhez már megfelelő számítógép kell, a 
meghajtón kívül ugyanis az Internet-
kapcsolat sem mellékes, tehát a piac to-
vább burjánzik, mi pedig keressünk egy 
erősen számítástechnikai befolyás alatt élő 
ismerőst. A legtöbb film 16:9 képarányú, 
vagyis nem normál TV-re találták ki, igye-
kezzünk megszokni az alsó és felső fekete 
csíkot, vagy vegyünk külön TV-t a DVD-
hez és külön TV-t a tévénézéshez, és per-
sze egyes extrákhoz, amelyeket mégis 
normál méretben találhatunk a lemezen. 

 
Ennyi ijesztő gondolat után szeretném 

hangsúlyozni, hogy szeretem a DVD-ket, 
főleg az extrákat. Egy olyan filmet szeret-
nék bemutatni, amelynek az extrái csak 
két lemezen fértek el. (Persze az első rész 
után nem is adhatták alább.) Ez a film a 
Harry Potter és a titkok kamrája. A máso-
dik részben kedvenc varázslótanoncunk 
igyekszik megkezdeni a második tanévét, 
de nagynénjéék és egy Dobby nevű 
házimanó próbálják meggátolni ebben. 
Megismerkedhetünk Ron családjával, és 
az iskola új tanárával Gilderoy 

Lockharttal, akit a Shakespeare feldolgo-
zásairól híres Kenneth Brannagh alakít. 
Harry persze bajba kerül, hangokat hall, 
régi ellensége is felbukkan, ő pedig már 
nem tudja, hogy a jó vagy a rossz oldalon 
áll-e. Ismét találkozhatunk varázslatos 
lényekkel: pókkal, kígyóval, főnixszel, 
tündérmanóval, mandragórával stb. Ren-
dezte: Chris Columbus. 

És most következzenek az extrák: 19 
kimaradt jelenet, interjúk a film szereplőivel 
és készítőivel, játékok, séta a színfalak mö-
gött, fotógaléria, így készült Dubledore 
irodája, Gilderoy Lockhart osztályterme, 
Harry Potter 2. játékdemo, DVD-ROM-os 
extrák. Mindez két lemezen, a részletezés 
betöltené az egész újságot. Szívesen látnék 
gyakrabban hasonló felszereltségű DVD-
ket. 

A Bölcs utcai 
óvodások Majálisa 

 
Óvodánk hagyományos tavaszi ren-

dezvényére 2003. május 23-án került sor, 
amelynek, mint évek óta mindig, most is a 
Kiskundorozsmai Vadásztársaság adott 
otthont. 

Az időjárás az idén is kegyes volt hoz-
zánk, s az esős napok után ragyogó nap-
sütés fogadta a résztvevőket. 

Már délután kettőkor gyülekezni 
kezdtek az óvodások és szüleik, akik 
örömmel kapcsolódtak be az immár ha-
gyományosan kínált kézműves tevékeny-

ségekbe. A színes, kisebb-nagyobb kéz-
ügyességet kívánó tárgyak, játékok elké-
szítése után Sziráczki Katalin zenés játéká-
ba kapcsolódhattak be kicsik és nagyok. 

A gyermekműsor után következő 
játékos sportversenyeken lelkesen vettek 
részt a szülők és gyerekek. Volt 
zsákbanfutás, lovacskázás, mocsárjárás, 
krumpliültetés. 

Minden csapat hangosan, nevetve 
biztatta éppen pályán lévő tagjait, s talán 
az előző rendezvényünk óta nem hallott a 
környező erdő ilyen üdvrivalgást, mint 
most egy-egy versenyszám után. 

A közös program a már megszokott 
tombolával záródott, melyen mindenki 
szerencséjének megfelelően juthatott ki-
sebb-nagyobb nyereményekhez. 

Ezen a délutánon a játék, küzdelem 
közös élménye a vidámság új kötelékekkel 
fűzött össze gyermeket és felnőttet. 

A rendezvénynek csak a közeledő este 
vetett véget, s a résztvevők fáradtan, de új 
élményekkel gazdagon tértek haza. 

Köszönjük támogatóinknak a rendez-
vény létrehozásában nyújtott segítségüket:  

 
Chio – dorozsmai kirendeltség; Csányi 

Józsefné virágkertész; McDonalds – Róku-
si krt.; ATC áruház; Gyuris fagyizó; Bá-
nyai cukrászda. 

 
Köszönjük a résztvevő családoknak, 

nagyszülőknek, volt óvodásainknak, hogy 
részvételükkel és felajánlásaikkal kiemel-
kedően támogatták rendezvényünket és 
ezzel óvodánk alapítványát. 

 
A majális bevételét az óvodásaink által 

használt eszközökre, játékokra fordítjuk. 
A Bölcs Utcai Óvoda dolgozói 



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. 

AJÁNLATA: 
Mizo UHT Reggeli ital 1l 139,- 
Mizo joghurt és kefír 49,- 
Délhús lecsókolbász 1kg 399,- 
EH csirke szárny 1kg 325,- 
EH csirke comb 1kg 439,- 
Pille kenyér 1kg 129,- 
Coop sajttal töltött pulykamell 1kg 789,- 
Coop baromfi érme 1kg 499,- 
 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 Bartha László
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10.

Tel.: 62/463-614

  

Szabó István 
autóvillamossági műszerész 

 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő és 

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

Tel.: 62/462-005 
06 20 9533 440 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Bébi és gyermekruházat, 
GYERMEKSZANDÁLOK, 
GYERMEK FÜRDŐRUHÁK 

Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H-P : 9-17; Szo.: 9-13. 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

NÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9 óráig a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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

Tisztelt Leendő Vendégeink! 
 
Újra megnyílt a FÉNYES Vendéglő! 
Elfogadható árakkal, házias ízekkel, 

új arculattal várjuk önöket. 
Szolgáltatásaink: 

közétkeztetés, á la carte étkeztetés. 
Rendezvények lebonyolítását 200-220 

főig tudjuk vállalni, egyéni igények 
kielégítésének figyelembe vételével. 
Minden héten pénteken nosztalgia 

zene vacsorázási lehetőséggel. 
Szeretettel várjuk önöket 

 
A Vendéglő dolgozói! 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

Internet-napok fiataloknak 
2003. június 25-26-27-én 9-15 óráig 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
 
Támogatók: 

Gyere el, szerezz 
egyet az akciós ku-
ponokból és máris 

megtakaríthatsz 
9000 Ft-ot új kábel-

tévés Internet-
előfizetés vásárlása-
kor, valamint kedve-
ző áron választhatsz 

kábelmodemet - 
akár részletre is! 

Az akció július 7-ig tart 
A kuponok a kábeltévé ügyfélszolgálatán  

használhatók fel. 
Címünk: Negyvennyolcas utca 12. 

 

Szélmalom 
Kábeltévé 

Szövetkezet 

EGA-Trade Kft 

Törő utca 41. 

10. oldal 2003. június 27. 

Szeged 15-Kiskundorozsma postán megkötheti  
lakás, élet, baleset és utas biztosítását. 

 
Egyszerű, könnyen áttekinthető, kedvező díjú szolgál-
tatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket! 

Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága 



2003. június 27. 11. oldal 

 tárcsázza a 6791-es 

Nyitva tartás (48-as u. 32/A): 
H-P: 7-19; Szo.: 8-12; V: 9-12. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

2 l Furmint, hárslevelű 499,- 
1,5 l Szögedi Ászok Pils 270,- 
200 ml You tusfürdő 150,- 
0,5 Mézes pálinka 1399,- 
55 ml-es parfümök 540,- 
0,5 l dobozos Arany ászok 142,- 
 

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

Kutyák veszettség elleni kötelező védőol-
tását egész napon át rendelőmben, vagy 
háznál, szombaton és vasárnap is válla-
lom. Oltás díja: 1000 Ft/db + a féregtele-
nítés ára. 

Dr. Komáromi János 
szakállatorvos, Dorozsmai út 122/B 

Tel.: 461-750 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép szerviz 
—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Videó / audió kazetta 
—Negatív film, gombelem 
—Papír porzsák 
—Elem, izzó, asztali elosztó stb. árusítás 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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

HÍR-BOY 2000 Kft. Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás  Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  fe lk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (h elyb en ) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
 — k ö rn yezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tek ig  7-1 7  ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és sírcsokrok, fali és asztali 
díszek, koszorúk élő és művirágból. 

Kiszállítást vállalunk. Ugyanitt bálásruha. 
Várjuk vásárlóinkat! 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo.: 8-12, V: 7-10 

Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20 369 1190 

 
Eszékiné Gyöngyi 

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.: 7.30-16 óráig. 

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

DOROZSMAI TÁP- ÉS 
TAKARMÁNYBOLT 

(Bölcs és István utca sarok) 
Bővülő árukészlet! 
AKCIÓS Purina: 

Baromfi és sertéstápokkal, koncentrá-
tumokkal várja régi és új vásárlóit 

Ördög Imréné 
 

Nyitva tartás: H-P: 8-16.30-ig 
Szo.: 8-12. 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
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 62/468-442 telefonon. 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, S. Grandpierre Cecilia, Pócsai György, Somo-
gyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Tímár Lajos Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2002 Felelős vezető: Kinyik Erika 

 

Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Ügyfélfogadás:  H de. K Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz 9-11 Cs du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo: egyeztetés alapján P 16-18 Hitelügyintézés  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
ajánlata 

Sertés, marha, birka húsok. 
Rendelésre pörkölthúsok 

konyhakész előkészítéssel 
rendelhető. 

 

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

Tel.: 06 30 305-9737 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatványok 
 
● iroda– és iskolaszerek 
 
● Ajándéktárgyak és 
csomagolók. 

 
• Fénymásolással, parkoló– és busz-

jegy értékesítéssel állunk kedves 
vásárlóink rendelkezésére. 

 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
435-762,  30/228-2059 

A Vadliba Vendéglő minden vasárnap svédasztalos ebéddel, légkondici-
onált helyiségben várja kedves vendégeit 12-14 óra között. 
Kínálat: kétfajta leves, öt fajta meleg második, + desszert. 

990,- Ft/fő 
Gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. 12 éves korig 50% kedvezmény 

Asztal foglalható: 460-337 

  

 
 
 
 
INGYENES KISZÁLLÁS  

KISKUNDOROZSMÁN 
 

•  ÜVEGEZÉS INGYEN 
Biztosítói kárrendezés helyben! 

•  ÜVEGEZÉS HITELRE
   Áruhitel 1M Ft-ig! 

•  TIFFANY tervezés, 
kivitelezés és  INGYENES 
beépítés CSAK nálunk! 

•  KÉPKERET 
FELSZERELÉS 

Nálunk keretezett képéhez a kiszállítást 
és felszerelést AJÁNDÉKBA adjuk! 

♦ 
SZILÁNK CLASSIC ÜZLETÁG 

Szeged Teréz u 42

ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

Tel.: 425-555 

INGYENES KISZÁLLÁS  
KISKUNDOROZSMÁN 

 

•  ÜVEGEZÉS INGYEN 
Biztosítói kárrendezés helyben! 

•  ÜVEGEZÉS HITELRE 
Áruhitel 1M Ft-ig! 

•  TIFFANY tervezés, kivitelezés és  
INGYENES beépítés CSAK nálunk! 

• KÉPKERET FELSZERELÉS 
Nálunk keretezett képéhez a kiszállítást 
és felszerelést AJÁNDÉKBA adjuk! 

♦ 
SZILÁNK CLASSIC ÜZLETÁG 

 Szeged, Teréz u. 42. 
www.szilank.hu 

 
 
 

ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 
 

Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 
Szolgáltatásaink: 

– Kisebb családi rendezvények 
– Baráti összejövetelek 40 főig 

– Nyáron látványkonyha, hangulatos kerthelyiség, élőzene 
– Élelmiszerbolt: Mini ABC 

Tel.: 06-62/449-357, 06-30/429-62-12 
Szeged–Sziksóstó (üdülőövezet), Kikirics u. 9. 

Július 19. UTCABÁL 
A Bányai cukrászda előtt 

6. Alkalommal kerül 
megrendezésre a dorozsmai 

utcabál 20 órai kezdettel. 
21.45-kor tűzijáték! 
Hajnal 4 óráig tartó 

rendezvényre mindenkit 
szeretettel várunk! 

EZT TEGYE EL! 
 

Árpa, búza, zab, tritikálé aratását 
vállaljuk Dorozsmán és környé-
kén. E-514-es kombájnnal szállí-
tással együtt is. 

1 kh: 8 000,- Ft 
1 ha: 14 000,- Ft 

1 fuvar: 4 000,- Ft (max. 80q) 
 

Bejelentés: 
06 20 9673 515 

62 432 154 


