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WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

HAVI GONDOLAT 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANKÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANKÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANKÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!YÁKAT!YÁKAT!YÁKAT!    
 

KIBÉDI ERVIN 
 

Ahogy a napok 

rövidülnek... 
 
Ahogy a napok rövidülnek 
Úgy érzem mintha köd borulna rám, 
Ahogy az éjjelek lehűlnek 
Mind gyakrabban jut eszembe 

anyám. 
 
Mit oly sokszor elhalasztottam 
Elmondanám, mert úgy érzem, 

hogy vár 
Jóvá tenném mit mulasztottam, 
De nem lehet, mert Ő már messze jár. 
 
Ó mennyi mindent nem tettem meg! 
Még nem késő, te még megteheted 
Megőszülve is maradj gyermek 
Mondd meg neki mennyire szereted. 
 
Két keze érted dolgozott csak 
Mindennél jobban szeretett 
Az éjet is nappallá téve 
Óvott téged és vezetett 
Míg lehetett, míg lehetett. 
 
Most vár valahol megfáradtan 
Nem kér sokat csak keveset 
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót 
Egy vigasztaló kedveset 
Tán még lehet, tán még lehet. 
 
Amit akkor elfelejtettél 
Talán még jóvá teheted 
Hát menj, rohanj és simogasd meg 
A téged védő két kezet 
Amíg lehet, amíg lehet. 
 
A szíve érted dobogott csak 
Amíg belebetegedett 
De Ő titkolta nem mutatta 
Nem mondta el; hogy szenvedett 
Csak mosolygott és nevetett.  
 
S ha olykor nagyon elfáradtál 
Ő hozta vissza kedvedet 
Ő tanított beszélni téged 
Nyitogatta a szemedet. 
Mert szeretett, úgy szeretett. 
 
Bárhol is vagy, hát fordulj vissza 
Az ember másként nem tehet 
És csókold meg amíg nem késő 
Azt az áldott édes szívet 
Még lehet, még lehet... 

Frissesség és megújulás 
Nem egyszerű szavakba 

önteni az élményt, amely idén 
április 18-án ért engem. Egy 
hihetetlen csodának voltak ta-
núi azok, akik a művelődési 
házban részt vettek a római 
katolikus Egyházközség és a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
által szervezett családi napon.  

 
Hozzávetőlegesen 450-500 

személy fordult meg itt, illetve 
vett részt a színes programokban. 
Mindenki találhatott magának 
megfelelő lehetőséget a szórako-
zásra. Kicsi és nagy, idős és fiatal 
együtt örült az Isten adta szép 
napnak, és a közösen eltöltött 
időnek. 

Nem volt könnyű, főleg elkez-
deni. Pár évvel ezelőtt Makón 
voltam lelkipásztori gyakorlaton. 
Ott láttam először ilyen, vagy 
legalábbis ehhez hasonló családi 
napot. Már akkor láttam ennek az 
értékeit, és elhatároztam, hogy 
követem a jó példát. 

Dorozsmára kerülésem első 
pár hónapjában több emberrel 
beszéltem, kérdezősködtem, sze-
rettem volna tudni, hogy van-e 
egyáltalán igény egy ilyen prog-
ramra. Úgy tűnt, hogy az embe-
rek hajlandóak nem csak eljönni, 
hanem támogatni is az ötletet. 
Egy csapatot hívtunk össze, akik-
kel minden héten összejöttünk, 
megbeszéltük az aktualitásokat, 
segítve ezzel is a lelkipásztori 
munkát. Egységben az erő tehát, 
és mi álmodtunk egy nagyot. El-
határoztuk, hogy belevágunk. Az 
első ötlet az volt, hogy a temp-
lomdombon szervezkedünk, de a 
templomtető felújítása miatt ez 
meghiúsult. A plébánián nem sze-
rettem volna, mert el akartuk 
kerülni még a látszatát is annak, 
hogy ez zártkörű rendezvény. 
Nyitottnak és frissnek kell lenni 
annak, amit terveztünk; ez közös 
igény és közösen megfogalma-
zott cél volt. Egy közösségi ta-
pasztalattá kell válnia, amely rá-

világít arra, hogy az Egyház él és 
fiatal. Szerettük volna láttatni 
mindenkivel, hogy vagyunk, és 
hogy milyen értéket képvise-
lünk. 

Megkerestük a művelődési 
ház igazgatóját, és egy nagyon se-
gítőkész emberre találtunk Hajdú 
Gézában. Nem hittem a fülemnek, 
amikor mindent a rendelkezé-
sünkre, vagyis a dorozsmaiak 
rendelkezésére bocsájtott. Ez ha-
talmas segítség volt, hiszen rend-
kívül költséges lett volna egy 
ilyen épület bérlése. Mindannyi-
an ráéreztünk arra, hogy itt és 
most össze kell fognunk ennek a 
célnak az érdekében. Azt hiszem 
ez egy barátság kezdete is, vagyis 
nagyon remélem. 

A különböző kézműves fog-
lalkozásokkal szerettük volna 
színesebbé tenni a napot. Az el-
sődleges szempont az volt, hogy 
dorozsmaiaknak szóljon.  
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Fotó: Tímár L. 



2222. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL XX./4. 

FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 ���� Tóth József: 
2009. május 4. 17 órakor a Petőfi Sándor 

Művelődési Házban. 
Május 13. 17 órakor a Bölcs utcai Család-

segítő Házban. 
Május 25. 17 órakor a Petőfi Sándor Mű-

velődési Házban. 
 

 ���� Fábián József: 
Május 26-án 16 órakor az Önkormányzati 

Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Álta-
lános Iskolában. Mobil: 06 30/535-0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 
 (névtelenül is tehet bejelentést). 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 
 →→→→  Fábián József képviselő mobilszáma: 
 06 30/535-0056. 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 

Közbiztonsági tájékoztató 

NE ENGEDJÜK BE A 

HÁZALÓKAT! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy településünkön elszaporod-
tak az olyan jellegű bűncselekmé-
nyek, amelyek összefüggésbe hoz-
hatók a házaló árusokkal. A háza-
lók különböző indokokkal, példá-
ul 13. havi nyugdíjat, pénzt hoz-
tak, adatot egyeztetnek, hamis 
pénzt keresnek és megvizsgálnák, 
szolgáltató cég képviselőinek ad-
ják ki magukat stb., megtévesztik 
a lakosokat, jóhiszeműségüket ki-
használják. Amikor bejutnak a la-
kásba, figyelemeltereléssel általá-
ban meglopják az idős embereket. 

Ezúton kérjük főleg az idős 
embereket, hogy idegeneket ne 
engedjenek be a házukba, igazol-
tassák a szolgáltató cégek képvi-
selőit, minden gyanús esetben 
értesítsék a rendőrséget a 107-

en, figyeljék meg a jó személyle-
írás érdekében a ruházatukat, a 
kinézetüket, a gépjármű rendszá-
mát stb. Dorozsmán éjjel-nappal 
van járőr. Fontos, hogy minden 
bűncselekmény esetében tegyenek 
feljelentést, mert csak ez alapján 
indulhat el a nyomozás! 

A közelmúltban előfordult 
esetek közé tartozott, hogy faáru-
sok a kifizetett mennyiségnél lé-
nyegesebb kevesebb fát raktak le 
a házhoz. Ne higgyünk az aján-
dékosztogatóknak, akik ingyen 
áruval kecsegtetnek, illetve azzal, 
hogy nyereményt hoztak átadni. 

T. L. 

Röviden 

– Ez év nyarától újra forog-
hatnak a szélmalom vitorlái és 
őrlőhengerei. A több évtizede moz-
dulatlan kerekek beindítására az 
idei Dorozsmai Napokon kerül 
sor júniusban. 

Vass József szélmolnár, a do-
rozsmai szélmalom gondnoka új-
ságírói kérdésekre elmondta, az 
1973-ban újjáépült malom 2005-
ben majdnem összeomlott. A meg-
roskadt falakat 2006-ban építet-
ték újjá. A kőművesek a szerkeze-
ti felújításokat rendkívül amatőr 
módon végezték el, mert korhadt 
alkatrészeket is beépítettek. Ta-
valy a Nemzeti Kulturális Alap és 
a Tájház Szövetség pályázatán 
egymillió forintot nyert a művelő-
dési ház, az önkormányzat továb-
bi 400 ezer forintot adott a továb-
bi felújításokra. Helyére kerül a 
holland, tornyos formájú malom 
fordítórudazata, és megzsírozzák 
a fordításhoz szükséges papucso-
kat. Az évente 2-3 ezer látogatót 
fogadó műemlék ebben az évben 
is október végéig látogatható. 

– A Szegedi Tudományegye-
tem régészei egy, a Kr. e. 2. szá-
zad környékéről származó kelta 
falut és mintegy 15 sírt találtak 
Kiskundorozsma határában. A ré-
gészhallgatók munkáját Kulcsár 
Valéria, az SZTE tudományos fő-
munkatársa és Sánta Gábor ta-
nársegéd irányítja. A késő vaskori 
leletek, köztük ékszerek, csatok 
és agyagedények azt mutatják, 
hogy az itt élő kelták ügyes kéz-
művesek voltak. A lakosság több-
sége falvakban élt. Bizonyos felté-
telezések szerint Szeged római 
kori elnevezése (Partiscum) is 
kelta eredetű. 

– Felfüggesztett börtönbünte-
tést kapott az a két nő és egy férfi, 
akik tavaly októberben rátámad-
tak egy óvónőre Kiskundorozs-
mán. Min arról lapunk tavalyi 
számában hírt adtunk, a pedagó-
gust azért bántalmazták és szidal-
mazták, mert az óvónő kérte 
őket, hogy a gyereküket ne min-
dig késve vigyék az óvodába, 
mert így lemarad a reggeliről és a 
hasznos foglalkozásokról. A csa-
lád nem vette jó néven a figyel-

meztetést, az anya többször is 
megpofozta a pedagógust, a töb-
biek pedig rángatták és minősít-
hetetlen hangnemben szidalmaz-
ták őt. Mindezt a hároméves gye-
rek szeme láttára tették. Az óvó-
nőn még kollégái sem tudtak se-
gíteni, akik a dulakodás egy ré-
szét látták. A történtek és a pe-
dagógusokat ért megszaporodó 
támadások miatt a Magyar Gárda 
is felvonult Dorozsmán. 

A bíróság közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak miatt a 
bántalmazó anya 1 év 8 hónap, 
fia 1 év, lánya 1 év 2 hónap bör-
tönbüntetést kapott, de mindhár-
muk börtönbüntetését 3 év pró-
baidőre felfüggesztette. Az ítélet 
nem jogerős, ellene a vádlottak 
fellebbeztek. 

(Forrás: delmagyar.hu) 
 
– Kötelező eboltás 
A veszettség elleni védekezés 

részletes szabályairól szóló 164/ 
2008. (XII. 20.) FVM rendelet ill. 
a 81/2002. (lX.04.) FVM rendelet 
előírja, hogy minden három hó-
napos kort betöltött ebet 30 na-
pon belül veszettség ellen be kell 
oltatni, majd 6 hónapon belül az 
oltást meg kell ismételni. Ettől 
számítva az oltást évente kell 
ismételni. Ezen kívül a kutyát a 
veszettség elleni oltással egyide-
jűleg széles spektrumú féreghaj-
tó szerrel is kötelező kezelni. 

2009. május hónapban a szo-
kásoknak megfelelően kedvez-
ményes (akciós) oltásokat szer-
vezünk az alábbi helyeken és 
időpontokban. 

Dorozsmai állatorvosi ren-
delő (Negyvennyolcas u. 11.): 

+ Május 4. hétfő és 6. szerda: 
de. 10–11 óra. 

+ Május 5. kedd, 8. péntek, 
12. kedd, 13. szerda, 26. kedd és 
28. csütörtök: du. 18–19 óra. 

+ Május 9. és 16. szombat: de. 
11–12 ill. du. 16–17 óra. 

Kulipintyó Csárda: 
+ Május 14. csütörtök: du. 16

–18 óra. 
Sziksósfürdői buszforduló: 
+ Május 15. péntek: du. 16–

18 óra. 
Az oltás ára 2800 Ft + kötelező 

féreghajtó tabletta 10 testtömeg-
kilogrammonként 1 tabletta/150 
Ft. 

Ezen árak kizárólag a fenti 
helyeken és időpontokban érvé-
nyesek, és a helyszínen fizetendők. 

Védőoltást csak teljesen egész-
séges állatnak szabad beadni. Mi-
vel az akciós oltáskor az állat 
vizsgálatára nincs mód, ezért az 
oltásra kizárólag egészséges, be-
tegségre utaló tünetet nem muta-
tó kutyát szabad felvezetni, illet-
ve bármilyen rendellenességről 
az oltást végző állatorvost előre 
tájékoztatni kell. 

Ezen kívül lehetőség van a 
kutya kötelező védőoltását egész 
év folyamán bármikor beadatni 
állatorvosi rendelőben vagy az 
állat tartási helyén is (természe-
tesen a fentitől valamivel maga-
sabb áron). A kötelező oltáson 
kívül a kutyát ajánlatos egyéb 
fertőző betegségek ellen is beol-
tatni, melyek szintén veszélyesek 
lehetnek az állatra illetve akár a 
környezetében élő emberekre is. 
Erre ugyancsak lehetőség van 
rendelőben, illetve a tartási he-
lyen. A féreghajó kezelést 3 ha-
vonta indokolt elvégezni. 

 
DR. FARKAS ATTILA 

Dorozsmai 
nyugdíjasok 

sikere 

Az elmúlt hónapokban lázban 
tartotta az Alkony Nyugdíjas Klu-
bot a II. Szegedi és Szeged Kistér-
ségi Nyugdíjas Ki Mit Tud? ver-
seny. 

 
Közel 30 klubból neveztek be 

a nyugdíjasok a versenybe, akik 
négy kategóriában mérték össze 
tudásukat. Dorozsmát társastánc 
kategóriában Borsos József és fe-
lesége képviselte, akik egy szép 
különdíjat hoztak el, míg Lajkó 
Józsefné gyönyörű énekhangjával 
kápráztatta el az Ifjúsági Ház telt-
házas közönségét. Ezért a szak-
mai zsűri a szólóének kategóriá-
ban az I. helyezéssel jutalmazta 
produkcióját. 

Gratulálunk nekik! 
 

HG 

Lakossági fórum 

Május 14-én, 18 órakor lakos-
sági fórumot tart dr. Semjén Zsolt 
országgyűlési képviselő a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Májusi programok a művelődési házban 

+ Dorozsmai Majális a Sári-tanyán 
 
Időpontja: május 1-jén egész nap. 
Délelőtti programok: Pepi bohóc és tár-

sai, arcfestés, lufihajtogatás, kézműves-foglal-
kozás, íjász bemutató, kutyás bemutató, kara-
oke, paintball, pörköltfőző-verseny. 

Délutáni programok: délután fél 2-től az 
Aranypódium felfedezettjei, 2 órától néptánc, 
negyed 3-tól Szűcs László bűvész bemutatója, 
3 órától a Talent Énekstúdió tanítványai, 4 
órától hastánc bemutató, 5 órától malacfogó-
verseny, 6 órakor tombola, 7 órától zene. 

Kísérő programok: 2 órától sárkányrepü-
lés, 6 órától hőlégballonos sétarepülés. 

Egész nap: lovaglás, kocsikázás, quado-
zás, légvár, büfé, kenyérlángos, vattacukros, 
kürtöskalácsos, céllövölde, faragott tárgyak 
árusítása. 

Megközelíthetőség: a Széksósi úton az au-
tópálya felüljáró után jobbra az első bekötőút. 

Ingyenes parkolási lehetőség! 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
+ Emlék és varázslat 
 
Radnóti Miklós születésének századik 

évfordulójára emlékezünk 
Időpontja: május 8-án, pénteken délután 

5 órakor 
Minden kedves verskedvelőt és érdeklő-

dőt szeretettel várunk! 
 
+ Félévzáró bál 
 
A Vöröskeresztes Klub szervezésében 
Időpontja: május 11-én, hétfőn délután 4 

órától 
A zenéről és a jó hangulatról Balázsfi Lajos 

gondoskodik! 
 

+ Színházi előadás 
Molnár Ferenc: Ibolya 
Rendezte: Dálnoky Zsóka 
A Mórahalmi Színtársulat előadásában 
Időpontja: május 16-án, szombaton 6 

órától 
 
+ Tavaszköszöntő bál 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
Időpontja: május 18-án, hétfőn délután 4 

órától. A zenéről és a jó hangulatról Balázsfi 
Lajos gondoskodik! 

 
+ Tűzzel, vízzel – Barkos Bea képzőmű-

vész tűzzománc és akvarell kiállítása 
Megnyitja: Máté Zsuzsanna esztéta, főis-

kolai docens 
Időpontja: május 22-én, pénteken délután 

5 órakor 
A kiállítás megtekinthető június 12-ig a 

művelődési ház nyitva tartási idejében. 
 
+ Gyereknap 
Időpontja: május 30-án, szombaton dél-

előtt 10 órától 
Várjuk szeretettel az óvodásokat, iskolá-

sokat, és minden gyermeket!  
A rendezvény ingyenesen látogatható! 
Műsor: Szűcs László bűvész, a városőrség 

mobil játszóháza külső és belső játékokkal  
A Vöröskeresztes Klub palacsintasütéssel 

kedveskedik a gyermekeknek! 
 
+ Variációk a mandalára 
A Nők Klubja szervezésében 
Előadó: Feketéné Nagy Mária 
Időpontja: május 8-án, pénteken délután 

5 órakor 
 
+ Vásár 
Május 5-én, 15-én, 20-án és 26-án 9-12-ig 

Barkos Beáta 

képzőművész kiállítása 
 

2009. május 22-én (péntek) 
délután 5 órakor 

 
NÉHÁNY SZÓT A MŰVÉSZRŐL 
Barkos Beáta 1957. október 15-én szüle-

tett Szegeden. Férje, Simon Miklós indította 
el a képzőművészet útján. Tűzzománc képe-
ket, díszdobozokat, egyedi tervezésű éksze-
reket készít grafikusi-, rekesz-, sodrony-, 
áttört tűzzománc technikával. E mellet fest 
üvegeket: faliképeket és lakberendezési tár-
gyakat. Textil pannót is készít, amelyet fest 
és varr. 

Szeretek kísérletezni, új utakat járni, 
egyedi megrendelésekre dolgozni, mert sze-
retem megismerni az embereket, akiknek 
személyre szóló tárgyakat készíthetek.” – 
Barkos Beáta 

 
Munkáival megjelent: 
– Rothenburg o.d.T. Németország 1999. 
– NATURA Nemzetközi Kiállítás 2001., 

2002., Szeged. 
– Heller Ödön Művelődési Ház Szeged, 

2001. 
– Tóth Menyhért Közösségi Ház, Móra-

halom 2001. 
– Iparművészeti Múzeum Budapest 

2002. 
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A Polgárőrség ezúton köszöni meg azoknak, akik a 2007. évi adójuk 1%-át szerve-
zetünk részére felajánlották. Az ebből befolyt 52 296 Forintot működési költségekre 
fordítottuk. 

Kérjük, 2008. évi szja-juk 1%-át a Polgárőrség részére felajánlani szíveskedjenek. 
Adószámunk: 18458556-1-06. 
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Radnóti Miklós 

Radnóti Miklós 1909. május 5-én született 
Budapesten, eredeti neve Glatter Miklós volt. 
Édesanyja és ikertestvére meghalt születése-
kor, édesapja 11 éves korában. Nagybátyja, 
Grósz Dezső nevelte, az ő kedvéért egy évet a 
csehországi Liberec textilipari főiskolán töl-
tött, de inkább az irodalom és a tanítás érde-
kelte. 

1926-ban megismerkedett leendő felesé-
gével, Gyarmati Fannival. Korán kiderül iro-
dalmi érdeklődése, csatlakoznak a Magyar If-
júsági Balassa Bálint Irodalmi Körhöz. Rövid 
életű irodalmi folyóiratokat is indít, megjelen-
tet egy antológiát. 

1930-ban jelenik meg első verseskötete 
(Pogány köszöntő), és ebben az évben, szept-
ember 12-én iratkozik be a szegedi Ferenc 
József Tudományegyetem bölcsészeti karára, 
magyar–francia szakra. 

A szegedi évek az alatt fontos hatást a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumától ka-
pott még, ahová 1931-ben lépett be. Itt ismer-
kedett meg Ortutay Gyulával, Bálint Sándor-
ral, Széll Istvánnal, Hont Ferenccel. Doktori 
értekezését Kaffka Margit művészi fejlődésé-
ről írta. Lírája két kötettel gazdagodott Szege-
den (Lábadozó szél, 1933; Újhold, Buday 
György fametszeteivel, 1935). 

1934-ben feleségül vette Gyarmati Fannit. 
1935-ben megszerezte tanári diplomáját, de 
zsidó származása miatt katedrához nem ju-
tott, házi tanítóskodásból, kiadói munkákból, 
fordításokból, szerény tiszteletdíjakból él. 
1935-ben Pestre költöznek, a Nyugat munka-
társa lesz. 1936-ban jelenik meg a pályájában 
ma fordulópontként számon tartott Járkálj 
csak, halálraítélt című kötete. 

1937-ben Baumgarten-díjat kap. 1938-ban 
a francia Pen Klub meghívására egy hónapra 
újra Párizsba megy. 1938-ban jelenik meg a 
Meredek út című kötete, 1940-ben az Ikrek 
hava című prózai írása gyermekkoráról. 1940-
ben hívják be először munkaszolgálatra Sza-
mos-veresmartra, majd a tasnádi büntetőtá-
borba. 

1942-ben újabb munkaszolgálatra hívják. 
Aláírásgyűjtést indítanak a kiszabadítására. 
1943-ban még meg is keresztelkedik a Szent 
István Bazilikában, de hiába, 1944 májusában 

ismét munkaszolgálatos lett. Június 2-án érke-
zik a Bor melletti táborba, amit augusztusban 
felszámolnak. Itt írta két utolsó eclogáját, a 
Gyökér és a Levél a hitveshez címűeket, vala-
mint az Á la recherche című versét. Szeptem-
ber 17-én indítják őket nyugat felé. November 
9-én Abdánál agyonlövik 22 társával együtt. 

Az „erőltetett menet” közben születik 
négy Razglednicája. Noteszába írt verseit vi-
harkabátjának zsebében találták meg. A hábo-
rú után megjelent Tajtékos ég című kötetét 
még ő maga állította össze. 

 
 
2009. május 8-án (pénteken) délután 5 

órakor a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
Radnóti Miklós születésének századik év-
fordulójára emlékezünk Emlék és varázs-
lat címen. 

 
Minden kedves versszeretőt és érdeklődőt 

szeretettel várunk! 
 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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Fotók: Tímár L. 

Családi Nap 

Öregcserkészek Bográcsos pörköltfőzés közben 

Korongozók 

Palacsintasütők 

Arcfestők 

Mézeskalácsos 

Íjászok 
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Rendkívül fontos nekem, és azt 

hiszem, mindannyiunk nevében 
mondhatom ezt, hogy rádöbben-
jünk értékeinkre, azokra a kincsek-
re, amelyek itt egy karnyújtásnyira 
vannak tőlünk. Sokszor éreztem azt 
rövid ittlétem alatt, hogy a dorozs-
maiak elveszítették önazonosságu-
kat és önbecsülésük nagy részét, 
köszönhető ez annak, hogy Szeged-
hez kapcsolták Dorozsmát. Arra 
gondoltunk, hogy láttatnunk kell, 
van itt is olyan jó, vagy még jobb 
közösség, mint máshól. Örvendetes 
volt látni, hogy mennyi érték, bátor-
ság, önfeláldozás, vállalkozó szellem 
van a dorozsmaiakban. Nem kell a 
jóért elmennünk, mert itt van ben-
nünk. 

Fel kell olvasztani a jégfalakat, 
amelyeket bizalmatlanságainkkal 
emeltünk egymás közé. Nem tör-
tén baleset, nem történ lopás. 
Nem volt egyetlen olyan incidens 
sem, ami megzavarta volna a fel-
hőtlen szórakozást. Mindez, azért 
mert végre figyeltünk egymásra, 
úgy, hogy egy csöppet a másik 
volt fontos. Önzésünkből a másik 
a kiút. 

Nem tudom, mit lehetne írni 
még erről a napról? Talán még 
annyit, hogy ez egy közös kép 
akart lenni az Egyházról és a 
kultúráról, egy csoportkép arról, 
hogy lehet és kell együtt dolgoz-
nunk, nem kímélve időt és ener-
giát. Az összefogás gyümölcse a 
jókedve, a szórakozás és az egyé 
kovácsolódás élménye lett, és 

egy kezdet, amely reméljük bol-
dog és reményteli jövő felé tekint. 

Egyházunk fontosnak tartja a 
nyitást, az emberek megszólítá-
sát. Ez egy alkalom volt arra is, 
hogy megmutassuk, milyen sok-
színű a hitünk, hogy rávilágít-
sunk, mindenkinek helye van 
benne, mindenki meghívott. 

Nagyon szépen köszönjük a 
segítséget mindenkinek, azoknak, 
akik imáikban velünk voltak, akik 
támogattak minket anyagilag és 
tevőlegesen is, az Isten adja nekik 
vissza bőkezűen mindazt, amiről 
lemondtak a köz érdekében. Na-
gyon hálásak vagyunk nekik! 

ILYÉS L. ZSOLT 
káplán 

2x1% 

Tisztelt dorozsmai lakosok, 
kedves híveink! Kérjük, az szja 
1%-át a Magyar Katolikus Egy-
ház javára ajánlják fel. Technikai 
száma 0011. 

Adójuk másik 1%-át egyházi 
alapítású vagy civil szervezetek 
részére ajánlhatják fel. 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

Köszönetnyilvánítás 

Nagyon hálásak vagyunk a 
Családi Nap szervezőinek és tá-
mogatóinknak, akik hozzájárul-
tak a rendezvény színvonalas 
megszervezéséhez. Neveiket köz-
zétéve köszönjük meg fáradozá-
sukat. 

 
A Petőfi Sándor Művelődési 

Ház dolgozói: Hajdú Géza igazga-
tó, Jakus Edina, Máté Mária, Szi-
tásné Zsuzsa, Fábián József képvi-
selő, Tóth József képviselő, id. 
Mihálffy Béla és felesége Katika, 
Tanács Attila és Márti, Turzó 
Lajos, Julinek István, Gyuris Mi-
hályné Erzsike, dr. Farkas Attila, 
COOP ABC, STOP Cukrászda, 100 
forintos bolt – Hódiné Ibolya, Gyu-
ris Fagyizó, Újvári Lászlóné (palac-
kozott italbolt), Chio-Chips Kft., 
Nemes vegyeskereskedés, Tóth 
Józsefné – Tóth Vendéglő, Papp 
László (palackozott italboltos), 
Alex „&” Alex Divat Bt., Víghné 
Zsuzsika, Turiné Marika, Perecz-
né Gabika, Bozsókné Erika, Tajti-
né Márti, Tapodiné Rózsika, Bá-
lint István, Molnár József, Atlasz 

Henrik, Badényi János és Tahi 
Norbert (bográcsfőzők), ifj. Mi-
hálffy Béla és felesége Edit, Sí-
posné Margitka mézeskalácsos, 
Joó Mária és Fanni arcfestők, Sári 
Attila és felesége (lovak), Szu-
nyogh Mihály (íjászat), Tari Gel-
lért (videofelvétel), Polgárőrség 
(rendbiztosítás). 

Külön köszönet a Homokhát 
Televízió stábjának, akik felvételt 
készítettek az eseményről. 

 
ILYÉS L. ZSOLT 

„Megkésve bár…” 

A költészet napját József Atti-
la születésnapján, április 11-én 
tartjuk, 1964-óta. Erre a megem-
lékezésre invitált a Meghívó ápri-
lis 23-án fél öt órai kezdettel a 
Somogyi-könyvtár kiskundorozs-
mai fiókkönyvtárába. 

Vendégekként Hetényi György 
és Budai István költők látogattak 
el hozzánk. Szeged kertvárosának 
kellemes orgonaillatú levegőjét és 
a hallgatóság szeretetteljes foga-
dását magukénak érezhették. 

A helyi kiskönyvtár hangula-
tos helyiségében rövid bevezetőt 
mondott a könyvtáros és köszön-
tötte a vendégeket, érdeklődőket. 
Szentes-Bíró Ferenc megemléke-
zett József Attiláról és a jelenlévő 
költőkkel beszélgetett. 

Budai István nem először járt 
nálunk, s írásaiból már kaphat-
tunk ízelítőt a Dorozsmai Napló-
ban is. Hetényi Györgynek is már 
számos könyve jelent meg. A me-
zőhegyesi születésű költő már az 
iskolában, 8-9 éves korában, ki-
tűnt tehetségével. Makón járt 
gimnáziumba és üzemgazdász-

ként végezte iskoláit. 
Mindkét költő magasztos han-

gon vallotta, hogy a magyar nyelv 
szépségét meg kell mutatni és 
tanítani kell. Hetényi György hang-
súlyozta, a „géniuszokra” emlé-
kezni kötelesség! 

S hogy mit jelent a költő szá-
mára a költészet? Erre a kérdésre 
teljességgel Szentes-Bíró Ferencné 
tolmácsolásában felolvasott ver-
sek válaszoltak igazán. Bennük a 
hazafiasság, népiesség, a táj, a vi-
dék, a szülőföld féltő szeretete ér-
ződött mindkét költő tollából. 

Arra a kérdésre, hogy a fiatalok 
olvasnak-e verseket, Budai István 
egyszerű választ adott: „Azokat ol-
vassák, amelyeket megértenek, a 
fogyaszthatóakat.” 

Az írókra, költőkre emlékezni, 
azokkal beszélgetni az idő, mint 
mindig, most is kevésnek bizo-
nyult. De, aki vette a fáradtságot 
és eljött, a két költő bensőséges 
kitárulkozásától lett gazdagabb 
és a magyar nyelv költészetében 
gyönyörködhetett. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A stáb: Hajdú Géza, Jakus Edina, Máté Mária és Szitásné Zsuzsika. 

Svihla Tibor szíjgyártó 
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OLVASÓI LEVELEK 

A részönkormányzati ülésről 

A legutóbbi, április 23-án megtartott részönkormányzati ülés tár-
gyalási napirendje 1.) a Kiskundorozsma felszíni vízelvezető csatorna-
hálózat tervezése és a jelenlegi munkálatok állása, 2.) tájékoztató aktu-
ális kérdésekről és a 2009. évi tervekről volt. 

Az első napirend a tervezett előadó távolléte miatt elmaradt, mivel 
Novák Gyula, a Szegedi Viziközmű Működtető és Fejlesztő Rt. vezér-
igazgatója az ülésen nem jelent meg. 

Fábián József és Tóth József képviselő urak elmondták, hogy a ke-
vés csapadéknak köszönhetően nincs belvíz probléma. Szegeden az 
összes felszíni vízelvezetésre pályázat kiírása után lehet forrást bizto-
sítani, ehhez kell előzetesen a terveket elkészíteni. Dorozsmán a Bá-
nomkertsori csatorna nem jól működik, ezért annak tisztítását, lefedé-
sét tervezik, a vonatkozó terv készítése folyamatban van. Szintén ter-
vezésre, kivitelezésre vár a Sziksóstón lévő belvizes területről a víz 
elvezetését célzó csatornarendszer és átemelő létesítése. 

Képviselői hozzászólásban elhangzott, hogy hibásak a lakosok is, 
mert több vízelvezető árkot betemettek, átfolyót betömtek, vagy szak-
szerűtlenül létesítettek. Ezért szakemberekkel el kellene magyaráztat-
ni a vízelvezető műtárgyakkal kapcsolatos lakossági eljárásokat. 

Kiss Antal elmondta, hogy a Virág utca keskeny, télen balesetve-
szélyes a közlekedés, parkolásra nem alkalmas. Kérte beton csatorna-
elemek elhelyezését. 

Tóth képviselő úr elmondta, hogy a költségvetés biztosított a Maty- és a 
Bánomkertsori csatornák vízgyűjtő területének rendezési terve elkészíté-
sére. A Kun utcában is épül a nyílt szelvényű és a zárt, fedett csatorna is. 

 
Aktuális tájékoztató: 
– Sziksósfürdőn fejlesztésként csúszda és nyakmasszírozó terve-

zése van folyamatban. Sajnos a létesítéshez a szomszéd telkek egyes 
tulajdonosai nem akarják adni előzetes hozzájárulásukat. Érthetetlen, 
hogy kit miért zavarhat egy ilyen létesítmény. 

– Lakossági kérésre szelektív hulladékgyűjtők létesültek, sajnos fe-
gyelmezetlen emberek odahordanak vegyes, válogatás nélküli hulladé-
kot, rothadó anyagokat is, ezeket a lakosságnak ki kellene küszöbölni. 

– Szeged önkormányzata kulturális és sport célú pályázatokat fog 
kiírni a jövőben sport, civil szerveztek és közösségek részére. 

– A közbiztonság és a közlekedés biztonsága javítása érdekében 
állandó rendőri jelenlét, igazoltatások, sebesség mérések vannak fo-
lyamatban. Vigyázzanak a kerékpárosok, mert a világítás nélkül és 
ittasan kerékpározókat megbírságolhatják. 

– Elkészült a Negyvennyolcas utcai kerékpárút és a gyalogátkelő-
hely az óvodánál. 

– Felújították a szélmalom vitorláit, működőképesek. 
– El kell még végezni a Jerney és az Orczy utcákban a járdák meg-

hosszabbítását, ill. folyamatossá tételét az útkereszteződéseknél. 
– Visszatérő lakossági igény Dorozsmán új házépítésre alkalmas 

telkek kialakítása. Helyeként a Kálmán köz, Délibáb és Fél utca folyta-
tásában a mezőgazdasági terület merült fel szóba jöhető, kiosztható 
vagy kisajátítható területként. Egyelőre nincs előrelépés, mert az ön-
kormányzat a kisajátítással élni nem akar. A saját tulajdonú mezőgaz-
daság által művelt területet ki kellene vonatni a termelésből, de ennek 
ára van, és utána közművesíteni, parcellázni a tulajdonosoknak. Ennek 
költsége jelentős, nem eredményezne olcsó telkeket. A vizsgált terüle-
teken 49 telket lehetne kialakítani. Továbbá javasolt a Mester utca 
mögötti részen, a csatorna parton mintegy 14 vagy 21 telek kiosztása, 
amely 1971–72-ben nem került értékesítésre. 

– Tímár Lajos javasolta a subasai kiskertekben a lakosság által is 
aláírásgyűjtéssel kért, 3%-os beépíthetőség 10%-ra való felemelését, 
amely átmenetileg kielégítené az igényeket. Az élet ezt úgyis ki fogja 
követelni. Sajnos nincs e témában a városvezetésében eltökéltség, 
akaratnyilvánítás. Azzal indokolják, hogy Subasa hétvégi zárt kert, 
üdülő, pihenőhely. A lakóházak engedélyezésével, elszaporodásával 
igény jelentkezne az infrastruktúra kiépítésére, amelynek költsége 
egyenlőre rövid távon nem biztosítható. 

– A korábbi rendőrségi lakásba ismét rendőr fog költözni. 
– A Sziksóstón a Domaszéki út rövidesen elkészül. 
– A közmunkások létszáma eléri az 50 főt. Folyamatosan végzik majd 

Sziksóstón az erdős terület rendezését és az aljnövényzet kiirtását. 
– Harkainé felvette, hogy mi lesz a Negyvennyolcas utcán az önkor-

mányzati épülettel szembeni elhanyagolt parkolóburkolattal, cserére szorul. 
– Az egyik szenátor felvetette, hogy a zéró toleranciát a kocsma köze-

lében a kerékpárosokra vonatkozóan a rendőrség nagyon keményen ér-
telmezi és alkalmazza. Jó lenne, ha figyelembe vennék Dorozsma falusias 
jellegét és nem utaznának az 1-2 üveg sört megivott dolgozó emberekre. 

– Nincs terv arra vonatkozóan, hogy a Cserepes sorról Dorozsmá-
ra betelepítés történne.      TÍMÁR L. 

A rokkantnyugdíj melletti 
munkavégzésről 

Ezúttal szeretnék néhány gondolatot, esetleg hasznos tanácsot, 
papírra vetni azon sorstársaim számára, akik nyomorúságos rokkant-
nyugdíjuk mellett, a biztos megélhetésük érdekében arra vetemedtek, 
hogy – többnyire részmunkaidőben – munkát vállaltak. 

Nem tudom, tetszettek-e hallani arról, hogy 2009. január 1-jétől a 
rokkantnyugdíj folyósítása melletti munkavégzés szabályai lényege-
sen megváltoztak. Nem? Valahogy sehol sem volt mindennapi beszéd-
téma ez a törvénymódosítás. Aki az ismeretek hiányában beszalad a 
zsákutcába, az sokat kockáztat! 

Jómagam teljesen véletlenül értesültem a törvénymódosításról, 
amit jóval korábban alkottak, de csak idén januártól lépett életbe. 
Több embert megkérdeztem, mindenki másképp értelmezte a rendel-
kezéseket, végül mindezt elunván levélben kértem hivatalos tájékoz-
tatást az illetékes Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
ügyfélszolgálati osztályának vezetőjétől. Az Ő válaszleveléből idéznék: 

„Kereső tevékenység folytatása esetén 2009. január 1-jétől, ha a 
nyugdíjas – 62. életévét még el nem ért személy – 6 egymást követő 
hónapra vonatkozó – a személyi jövedelemadóval és az egyéni járulé-
kokkal csökkentett – keresetének havi átlaga meghaladja a rokkantsá-
gi, baleseti rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset ösz-
szegének 90%-át, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres 
nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a mindenko-
ri kötelező legkisebb munkabér összegét, a nyugellátást meg kell 
szüntetni. Amennyiben a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset 90%-
ának felemelt összege (továbbiakban: viszonyítási alap) nem éri el a 
minimálbér összegét, akkor a minimálbért kell összehasonlítani a 
kereső tevékenységből származó nettó átlagkereset összegével.” 

Az úgynevezett viszonyítási alap kiszámításának bonyolult leveze-
tésébe nem mennék bele, mert azt földi halandó képtelen követni, 
inkább folytatnám a válaszlevél fontosabb információival: 

„A kereseti korlátozás kizárólag az 50–79%-os mértékű egészség-
károsodással rendelkező (III. csoportba tartozó) rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik. A kereset vizsgálatánál a 2008. 
január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjak esetében csak a 
2009. január 1-től elért kereseteket lehet vizsgálni, tehát ilyen esetben 
a rokkantsági nyugdíj kereső tevékenység miatti megszüntetésére 
legkorábban 2009. 07. 01. napjától kerülhet sor. Igazgatóságunk kizá-
rólag a viszonyítási alapra vonatkozóan adhat tájékoztatást a hozzánk 
forduló ügyfeleknek. Az elérhető kereset összegére vonatkozó tájé-
koztatásért kérjük, forduljon foglalkoztatójához, könyvelőjéhez, vagy 
az adóhatósághoz.” 

Mindenki tudja ezt idáig követni? 
Nem vagyok sem munkaügyi szakértő, sem jogász, éppen ezért 

minden sorstársamnak csak azt tudom tanácsolni: a fentiek megisme-
rése után – különösen a mindenkori legkisebb minimálbér (jelenleg 
71 500 Ft) felett keresők – időben, írásban kérjenek tájékoztatást 
arról, hogy mennyi lehet a havi nettó keresetük anélkül, hogy a rok-
kantnyugdíjuk folyósítását veszélyeztetnék. Még egyszer szeretném 
rögzíteni, hogy hat havi átlagban a megengedett nettó kereset 
túllépése esetén a rokkantsági nyugellátást nem szüneteltetni 
fogják, hanem megszüntetni. Ebben az esetben pedig a rokkant-
nyugdíjazási ügymenetet teljesen elölről kell kezdeni. 

Amennyiben ezzel a néhány sorral sikerült felhívni sorstársaim figyel-
mét, és megakadályozni, hogy „beszaladjanak a csőbe”, már megérte. 

Tisztelettel: 
KOSIK DÉNES 

Cserebere 

A növekvő gazdasági nehézségek, megélhetési gondok láttán Szer-
kesztőségünk új rovatot indít Cserebere címmel. Célunk a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok megsegítése. A Dorozsmai Napló vállalja a 
használaton kívüli, de működőképes elektronikus háztartási eszközök, 
gépek (rádió, televízió, mosógép, tűzhely, hűtőgép), bútorok, ruházat, 
élelmiszer stb. az újságban való térítésmentes megjelentetését és közvetí-
tését a rászorulók felé. Várjuk a felajánlásokat levélben a Dorozsmai Nap-
ló Szerkesztőségének címére (6791 Szeged, Széksósi út 12.), e-mailben 
(dn@szelmalomktv.hu) és telefonon (06 30/621-6254). 

Ingyen elvihető: Whirlpool felültöltős mosógép, Nokia nagyképer-
nyős televízió, 80 literes mélyhűtőszekrény. 
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Na, hogy vagy, Dudás Juci? 
Ugye, emlékeznek arra a kicsi 

lánykára, akit nagyon súlyos be-
tegséggel kezeltek, nem is olyan 
régen. Akkor Dorozsma lakossága 
egy emberként mozdult meg se-
gítése érdekében. Nagyon sok jó 
szándékú ember érezte akkor, 
segítenie kell, ki imádsággal, ki 
tehetsége szerint anyagiakkal, fel-
ajánlásokkal. Úgy érezzük, tarto-
zunk nekik annyival, hogy beszá-
molunk Julika egészségi állapotá-
ról és örömmel nyugtázzuk: bi-
zony jól van, az imádságok jó 
helyre szálltak, meghallgatásra ta-
láltak. Otthonában kerestük fel, 
nem a szülőket, személyesen őt, a 
kislányt, első kézből meséljen 
magáról. állapotáról. Laza moz-
dulattal telepedett fel a szekrény-
sor peremére, összekucorodott. 
Nem takarja sapka, a kesztyű, a 
szájkendő is a múlté. Kis hajcsika 
is göndörödik már, nem kell szé-
gyenkezni azon, ami egyáltalán 
nem volt szégyen. Nehezen oldó-
dott, csinos kis fejét elfordítva 
egy-egy szóban válaszolgatott a 
kérdésekre. Nem sokáig tartott, 
nem is ő volna, ha nem kerekedik 
felül a kezdeti húzódozáson a 
cserfessége, akkor aztán már szin-
te le sem lehetett állítani. Kide-
rült, táborban volt a múlt héten, 
végre kiszabadult az óvásból, 
féltésből. Mikor ez szóba került, 
kivirult, azonnal jöttek az élmé-
nyek. 

– Milyen volt a tábor, me-
sélj! 

– Frankó volt, a baseballsap-
kámat nagyon sokan aláírták a 
táborlakók, akik ugyanabból a 
helyzetből jöttek, mint én: a fel-
épültek, vagy a gyógyulófélben 
lévők. Ezt a tábort, aminek Bátor 

tábor a neve, Paul Newman, a 
híres amcsi színész – aki ugyan-
ilyen nagyon beteg volt – alapí-
totta. A neten is van honlapja. 
Voltunk vagy hetven-nyolcvanan. 
„Színes” csoportok voltak, mi a 
kék csoportba tartoztunk. Min-
den elképzelhető ügyességi játék 
volt ott, óriáshinta, falmászás, re-
keszépítő verseny, amivel kólás 
rekeszeket kellett magunk alá 
rakni és azon mászni feljebb, míg 
le nem esel. 120 m hosszú, 9 m 
magas drótkötélpálya, ami úgy 
inogott, sss-sí, utánozza sivítva 
az óriáshintán a szél süvítését, 
ahogy gondolatban újra átéli 
élményeit. Sok mindent ki mer-
tem próbálni – dicsekszik fejét 
felvetve. Bál is volt, meg jó kaják 
voltak, naponta hatszor adtak 
enni, és akinek ott, akkor szüli-
napja volt, tortát is kapott. Szóval 
jó volt, na. 

– Étvágyad? 
– Kedvencem a húsos káposz-

ta, na meg az ananászos – sonkás 
– sajtos – kukoricás pizza. – Nafe-
ne, ezt jól összeszedted, miért 
éppen az? – kérdésemre: mert 
abban minden benne van, amit 
külön is szeretek! – volt a frap-
páns válasz. – Falógép – jegyzi 
meg édesapja tréfásan, erre széles 
vigyor jelenik meg Juci arcán. 

– Milyen a viszony a testvé-
reiddel? (Szándékos volt a kér-
dés, mert a fiúk elmondták: „na-
gyon kinyílt a kicsi csipája, mikor 
elkezdett minket szapulni, meg 
verekszik, megnyugodtunk, érez-
tük, túl vagyunk a nehezén, kezd 
az egészséges énje visszajönni”.) 

– Hááát, gonoszak is tudnak 
lenni. Mert sohasem adják ide a 
távirányítót, meg ellopják tőlem 

a csokimat. Ezen tudok rendesen 
kiakadni. Tök pipa vagyok rájuk. 

– Tanulás? 
– Egész nyáron tanulok, hogy 

le tudjak vizsgázni, nem akarok 
évet veszíteni. Így minden esé-
lyem megvan, hogy a tanév kez-
detén a régi osztályomba visszail-
leszkedhessek. Úgy érzem, menni 
fog. 

– Kedvenc játék? 
– A számítógépen a … 2 játék 

(ez nem a reklám helye), meg 
barátnőmmel, Zsófival szeretek 
játszani, mert rajta kívül szinte 
csak fiú barátaim vannak. A lá-
nyok kényesek. 

– Mit üzensz a dorozsmai-
aknak, akik sokat gondoltak 
rád és kívánták, gyógyulj meg 
mielőbb? 

– Nagyon köszönök minden 
segítséget, de üzenem: az embe-
reknek soha ne kelljen ilyenekre 
áldozni a pénzüket, segítségüket. 

Inkább kelljen játszóterekre, virá-
gokra fordítani, meg arra, hogy 
Dorozsma szebb legyen! 

Kívánjuk neked kis Juci, veled 
legyen szebb Dorozsma, hozzád 
hasonló, erős életérzésű és akara-
tú, huncut mosolyú gyerekekkel 
legyenek tele a játszóterek! Nyíl-
jon virág a lábad nyomán! Sajnál-
juk, hogy korán, túl korán lettél 
ilyen bölcs, túl korán tapasztaltad 
meg azt a szenvedést, amit meg-
lett emberek nehezen viselnek el. 
Kívánjuk, légy még egy kicsit olyan 
tízéves, mint társaid, változz visz-
sza pajkos, gondtalan kislánnyá és 
felejtsd el azt a sok szenvedést, 
rosszat, amit átéltél és magad 
körül láttál. Szép, sokkal szebb 
gyermekkort kívánunk még neked, 
és egyél minél több ananászos–
sonkás–sajtos–kukoricás pizzát, 
Dudás Juci! 

 
TÓTH GYÖRGY 

gasztosabb, legtisztább szeretetet, 
amely a hosszú évek lemondásai, 
megpróbáltatásai során sem lan-
kad, sőt mire a gyermek felnőtté 
lesz, e szeretet lángolóbbá és acélo-
sabbá válik. Ezzel a csodálatos, ön-
zetlen szeretettel gondoskodnak a 
családi otthon megteremtéséről, a 
mindennapok kihívásainak leküz-
déséről, s arról a biztonságról, ame-
lyet csak egy édesanya tud adni. 

A sok jóért cserébe drága 
édesanyák, mit adhatunk néktek? 
Van-e olyan szó, van-e olyan tett, 
amely hálánkat képes kifejezni? 
Természetesen nincs, de ők nem 
is kérnek ilyet, az ő számukra elég 
jutalom, ha gyermekeik boldogan 
csillogó szemébe néznek. Köszö-
net minden édesanyának, a jó Isten 
éltesse őket és tartsa meg egészség-
ben az év minden napján! 

MIHÁLFFY BÉLA 

OLVASÓI LEVELEK 

„A kivert 
biztosíték” 
margójára 

A március 18-i Délmagyar-
ország hasábjain megjelent cikk-
ben az újságírónő több, velem 
kapcsolatos dolgot felvetett és 
„védelmébe” vette a cigányokat. 
Az interjú elkészülte után kértem 
átolvasásra a cikk előzetes meg-
küldését. Ennek áttanulmányozá-
sa után arra az elhatározásra ju-
tottam, hogy a cikkben leírt dol-
gok nem teljes körűek, érthetet-
len a fogalmazása és alkalmas az 
ellentétek további szításához, 
ezért nem járultam hozzá nevem 
leközléséhez (ha már használni 
nem tudok, legalább ne ártsak!). 

 
HAJDÚ GÉZA 

édesanyák számára. Hivatalos ün-
neppé Anna M. Jarvis kezdeménye-
zésére Woodrow Wilson amerikai 
elnök nyilvánította 1914-ben. Ma-
gyarországon 1925-ben a Magyar 
Vöröskereszt tartotta az első ünne-
pet, a májusi Mária-tisztelet hagyo-
mányaival összekapcsolva. 1928-
ban már miniszteri rendelet sorolta 
a hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az Anyák napját. 

E kis történelmi áttekintés is 
bizonyítja az édesanyák iránti tisz-
teletnek mindig fontos jelentőséget 
tulajdonítottak. Ezt a koron és időn 
átívelő tiszteletet, az édesanyák az-
zal a fénysugárral érdemelték ki, 
amely egész életünket bevilágítja. 
Amíg ember él a földön, míg a világ 
világ lesz, az édesanya kedves képe 
ott van minden ember szívében, ki-
törölhetetlenül. Ők képviselik a leg-
mélyebb, leggyöngédebb, legma-

„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. 
A fényt nem lehet megvilágítani.” 

(Szabó Magda) 
 
Az anyák napja világszerte 

ünnepelt nap. Magyarországon ez 
a nap május első vasárnapjára 
esik. A nap története az ókori Gö-
rögországba nyúlik vissza, Rheá-
nak az istenek anyjának tiszteleté-
re tartottak tavaszi ünnepségeket. 

Angliában az 1600-as évek-
ben a kereszténység elterjedésé-
vel ez a szép ünnep vallási színe-
zetet is kapott. Akkoriban a hús-
vétot követő negyedik vasárna-
pon tartották az édesanyák ünne-
pét. A családjuktól messze dolgo-
zó szolgálók szabadnapot kaptak, 
hogy hazamehessenek és a napot 
édesanyjukkal tölthessék. A láto-
gatás előtt külön erre a napra 
elkészítették az anyák sütijét az 

Az év minden napján 
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Curie Kémia Emlékverseny 

Március 7-én az Orczy István 
Általános Iskola ismét megren-
dezte a Curie Kémia Emlékver-
seny területi fordulóját. A ver-
seny felmenő rendszerben folyik, 
4 levelező forduló után hívják be 
a legjobb eredményt elérő ver-
senyzőket a területi fordulóra. Itt 
a 7-8. osztályos tanulók 60 per-
cig, a 9-12. évfolyamosok 90 per-
cig oldhatják meg feladataikat. 
Minden csoportból az első biztos 
továbbjutó, a többiek közül pedig 
az országos lista összeállításánál 
derül ki, hogy a legjobbak közül 
még hányan csatlakozhatnak a 
Szolnokon megrendezésre kerülő 
országos döntő versenyzőihez. A 
103 résztvevő közül többen már 
nem első alkalommal jöttek el 
versenyezni, hisz évek óta felme-
nő rendszerben itt tehetnek tanú-
bizonyságot tudásukról. A szege-
di általános iskolák és középfokú 
intézmények is egyre nagyobb 
létszámban indítanak versenyző-
ket, s közülük nem egy igen ered-
ményesen szerepelt ebben az év-
ben is. A dorozsmaiak is az élme-
zőnyben bizonyították tudásukat. 
A 38 elődöntőbe jutott 7. évfolya-
mos közül Szénási Borbála az 
előkelő harmadik helyen, míg 
társai Simon Ádám (8.), Lakatos 
Henrietta (14.) is igen szép ered-
ményt ért el. A nyolcadik évfolya-
mon 25 tanuló jutott be az elődön-
tőbe, közülük Dobó Tünde (Jerney 
János Ált. Isk.) a negyedik, Veres 
Róbert (Orczy Ált. Isk.) a hetedik, 
Peric Annabella (Orczy Ált. Isk.) a 
tizenharmadik, Gyémánt Eszter 
(Orczy Ált. Isk.) tizennegyedik he-
lyen végzett a versenyzők közül. (A 

tanulókat Harkai Jánosné készítet-
te fel a versenyre). 

A versenyen Szeged, Kiskun-
félegyháza, Rúzsa, Kecskemét, Szen-
tes, Makó, Üllés, Csongrád, Bács-
almás, Soltvadkert, Hódmezővá-
sárhely, Pécs általános és közép-
fokú intézményeinek tanulói vet-
tek részt. A versenyzők színvona-
las tudásról tettek tanúbizonysá-
got, további sok sikert kívánunk 
a tanulóknak és gratulálunk a 
felkészítő nevelők munkájához. 

A sikeres lebonyolítást az is-
kola nevelőin és tanulóink kívül a 
szponzorok is segítették, akiknek 
köszönjük támogatásukat: Szél-
malom Kábeltévé Zrt., Mozaik 
Könyvkiadó, Tornado Internatio-
nal Kft., COOP Szegedi Zrt., Bá-
nyai Cukrászda. 

 
HARKAI JÁNOSNÉ, HORVÁTH 

BALÁZS TERÜLETVEZETŐK, 
KÁDÁR MIHÁLYNÉ 

IGAZGATÓ 

AKCIÓ!!! 
A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 3 főre 

A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram 
egíszbe tevém 

– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke 
nyársra huzom 

– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! 
Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak megkímélve 
ha e fejedelmi étket választod! 
Küld el futárod vagy harangozd bé a 461-363 as távbeszélőn s 
apródjaim elvivék néked! 
4800 helyett 3 főre csak 4100 aranyforintot kostál s ajándékba 
gyömölcsös lepínyt kapsz amit a mai népek palacsintának hínak! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhat az Úr 2009. 
évének május havában! 

Szélmalom Vendéglő 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA 
DOROZSMÁN 

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, 
Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 
De: 10–12 h / Du: 17–18 h 

 

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

óráig. 
A vizsgálatokra nem kell beutaló, 

azok térítési díj ellenében történnek, 
előjegyzés alapján! 

 

Kérhető vizsgálattípusok: 
♦ Hasi és kismedence UH-vizsgálat 

♦ Pajzsmirigy UH-vizsgálat 

♦ Nyálmirigy UH-vizsgálat 

♦ Nyaki lágyrész UH-vizsgálat 

♦ Végtagi UH-vizsgálat 

♦ Emlő UH-vizsgálat 

♦ Here UH-vizsgálat 

♦ Nyaki erek UH-vizsgálata 
♦ Végtagi erek UH-vizsgálata 

♦ Prosztata (transrectalis) UH-vizsg. 

Még egyszer a mosódióról 

Két hónappal ezelőtt már 
írtam erről növényről, a ter-
mészet adta mosószerről. Most 
szeretnék még néhány gondo-
latot megosztani erről a ter-
mészetes, minden vegyi anya-
got mellőző tisztítószerről. 

 
Mint korábban írtam, Délke-

let–Ázsiában terem a szappan-
fán. Mosó hatása a háziszappané-
hoz hasonló, kézi és gépi mosás-
ra egyaránt használható. Nagyon 
sok előnye van a vegyi mosósze-
rekkel szemben. Nem tartalmaz 
környezetkárosító vegyszereket, 
melyekkel magunkat és környe-
zetünket is károsítjuk. Nem szá-
rítja a bőrt, nem kell a kezünket 
hidratáló krémmel kenni haszná-
lata után. Lágyítja a vizet, nem 
kell Calgon a mosógép védelmé-
re, nem kell öblítő a ruhák puhí-
tására. Néhány csepp illóolajjal is 
puha, illatos lesz a ruhánk. 

Manapság egyre nagyobb 
problémát jelent gyermekeink és 
saját bőrünk is egyre érzéke-
nyebb a különböző vegyszerekre, 
legyen az mosószerben, tusfür-
dőben vagy pipereszappanban. A 
mosódió illetve a főzetének hasz-

nálata sokat segíthet ezeken a 
problémákon. 

 
Felhasználási lehetőségei: 
 

· elsősorban mosásra, haté-
konysága megegyezik a már-
kás mosóporokéval; 

· mosogatásra, négy-öt szem 
főzete fél liter vízben, nagyon 
jó zsíroldó; 

· sampon helyett hajmosásra 
az előbbi főzet, nem irritálja 
a fejbőrt; 

· újszülöttek, gyermekek ruhá-
inak mosására, nem alakul ki 
mosószer allergia; 

· bőrproblémákkal küszködők-
nek tisztálkodásra; 

· a konyhában a zsíros szeny-
nyeződések eltávolítására. 
 
Gyermekgyógyászok ajánlják 

a problémás bőrű kisgyerekek 
szüleinek mosásra, sőt a füzetét 
tisztálkodásra is, mivel a dióban 
lévő szaponin antibakteriális ha-
tású, nem izgatja a bőrt. 

Mai világunkban, ahol már 
szinte mindenre vegyszert hasz-

nálunk, sikerült elérni, hagy egy-
re több és egyre fiatalabb az al-
lergiás ember. Ha ezzel a növény-
nyel csak egy területen sikerül 
otthonunkban kiváltani a vegy-
szereket, már sokat tehetünk a 
magunk egészségéért, de a kör-
nyezetünk védelméért is. Arról 
nem is beszélve, hogy ez a fa oxi-
gént termel a mosószer gyártás 
közben, míg a vegyi gyárak káro-
sítják a levegőt. Végül az sem 
elhanyagolható szempont a mai 
világban, főleg a hétvégén beje-
lentett megszorító csomag fényé-
ben, hogy mennyi pénzt költünk 
mosó és tisztítószerre, mert a 
mosódió ára harmadába kerül a 
mosószer árának. Egy átlagos 
családnak, heti 2-3 mosást szá-
mítva kb. 4000–4200 Ft egy évre 
elegendő mosódiót jelent, és eh-
hez a növényi terméshez nem kell 
messzire mennünk, már Dorozs-
mán is hozzá juthatunk a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzlet-
ben vagy a Mini ABC-ben. 

Nagyon remélem, hogy sokan 
fogják megtapasztalni ennek a 
növénynek a jó tulajdonságait. 

 
BALÁZS VERA 
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Házhoz hívható EREDETISÉGVIZSGÁLAT 
Átírás ügyintézés, biztosításkötés kedvező díjakkal, 

GPS navigáció 

Pataki László                30/336-2324 

 
 

A Déli-Farm Kft. kínálata: 
 

 
Tavaszi árpa, zab, kukorica, lucerna és egyéb vetőmagok  

illetve műtrágyák széles választékban kaphatók, 
 

valamint 
 

Villanypásztorok és kiegészítőik, állatitatók, etetők, 
állattartási, állategészségügyi eszközök, állatápoláshoz  

szükséges eszközök és szerek minden fajta haszonállatnak.  
 

Több mint 6000-féle termékcikk! Jöjjön el kisáruházunkba! 
 
 

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

(nagybani zöldségpiac mellett) 

Telefon: 62-556-120, 556-130 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés – 
centírozás – futómű-beállítás – 

fékhatásmérés és -javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%–40%! 

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

Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

Eladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek KiskundorozsmánEladó, üres építési telek Kiskundorozsmán    
 

A Trombita utca 20. szám alatt található 458 m2-es összközműves 
építési telek eladó. A telek 50%-a beépíthető! Hrsz.: 2809. 
A telekre családi ház vagy négylakásos társasház is megépíthető. 
A társasház lakásai kb. 47 m2-esek, saját udvarrésszel, tetőtér 
beépítési lehetőséggel. A telek irányára 6 600 000 Ft, 
érdeklődni Joó Gábor építési vállalkozónál lehet a 06 20 933 
0268-as telefonszámon. 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

A Bányai Cukrászdában. 
Minden nap 19–20 óráig a készleten 
lévő kevés darabszámú süteményből! 

Zsuzsi Divat 
Ballagásra, esküvőre 
nálunk felöltözhet! 

Nyitva: H–P: 8–18, szo.: 8–12. 
Tel.: 62/461–906 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

    Szakmák:Szakmák:Szakmák:Szakmák:    

 Burkolás 
Gárgyán Miklós Villanyszerelés 
 Parkettázás 
 Szobafestés-mázolás 
 Kőműves– és ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) Gipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése, 
 javítása 

Vasáruüzletemet május elején 

megnyitom a Negyvennyolcas u. 

11. alatt, a papírbolt helyén. 

Várom régi és új vásárlóimat! 
 

Márta József 
Tel.: 460–306 

A világ legrövidebb 
könyvei (II.) 

 
· Farkasházy Tivadar: Répa, retek, mogyoró 
· Urbán Flórián: Mocskolódás nélküli napja-

im 
· Colin Powell: Baráti országok listája 
· Sztálin: Emberi jogok 
· A mongol–argentin határvillongások kró-

nikája 
· Charlie–Demjén Rózsi: Szárazon 
· „Hibáztam, lemondtam.” – Fejezetek a 

rendszerváltás utáni magyar politikából 
· J. F. Kennedy: Az élet nem áll meg Dallas-

ban 
· Kolumbusz Kristóf: A GPS és én 

· A Trabant istálló F–1-es győzelmei 
· Hóhér panaszkönyv 
· Bagdadi repülőszőnyeg-javító műhelyek 

listája 
· A Bécsben nyílt magyar cukrászdák cím-

jegyzéke 
· Új német krimisorozatok autós üldözések 

és robbantások nélkül 
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HÓDI PÉTER 

Szeged, Széksósi út 7. 

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Tölgy 2280 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

Dioptriás és polarizált napszem-
üveg-lencse akció! 

–20%! 
Április 15-től május 31-ig. 
Hoya fényre sötétedő lencse 

akció augusztus 31-ig. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Itt a tavasz, jön a nyár, 
a Bababazár nyitva áll. 

 

Kicsik és nagyok, jöjjetek! 
Új divatot kövessetek! 

 
Tavaszi holmikat átveszünk! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 Ft/kg. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

Kapható Felpétzi-
kötetünk 

 

Kapható kiadónknál Felpétzi Győry Jenő: 
Dorozsma régi életéről című kötete. Megrendelhe-
tő e-mail címünkön: dn@szelmalomktv.hu, illetve 
megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfél-
szolgálatán nyitva tartási időben (telefon: 62/463-
444). A kötet ára: 600 forint. 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat (ha mi 
készítjük szemüvegét) 
SZTK vények felírása, 
beváltása. 

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

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

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

 

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

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, földtörmelék-

szállítást, favágást, tuskózást, 
igény esetén billencs-
teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

Olasz nyelv tanítása, 
korrepetálása 

Kiskundorozsmán. 

Molnár Antal 
szobafestő –mázoló munkát vállal. 

30/751-5064 

Kímélje a bőrét, 
kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzlet-
ben (ABC-vel szemben) 
és a Mini ABC-ben. 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-

nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén meg-

beszéltek szerint. 

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KISKUNDOROZSMÁN 
 

► Földmérési munkák: 
○ telekmegosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
○ minden más földmérési munka... 
► Egyéb szolgáltatások:  
○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban 
○ ingatlan értékbecslés 
○ közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között. 
► Elérhetőségünk: 
○ személyesen: hívására személyesen felkeressük 
○ telefon: 30-218-8953 
○ fax:  62-424-404 
○ weboldal: www.infogeobt.hu 
○ email: infogeo@vnet.hu 
○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 

1 l Maxx energiaital .......................130,- 
0,5 l Santo Mario sör 3% alk. .............. 95,- 
0,5 l Van pur alk. mentes sör ............. 95,- 
0,75 l Regia vörös és fehér bor .... 189,- + ü. 
1,5 l Breezy Ice Tea citrom, őszibarack ......  
 .......................................... 90,- + ü. 

 

Nyitva tartás: H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidővel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F igye lem!  
GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

   KOVÁCS HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    

        KLÍMAKLÍMAKLÍMAKLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

VADLIBA VENDÉGLŐ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkből! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesből és 5-féle 
főételből falatozhat kedvére. 
Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

Vadliba Vendéglő 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetőfedő 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

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

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 
ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/283-3800 

ÚJ UPC 
DIRECT 

ELŐFIZETÉSI AKCIÓ! 
2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 

Helyszíni szerződéskötéssel 
Digitális és hagyományos antennák, kábelté-

vé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés Tibor 

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, szik-

sós-fürdői elágazás után 1000 mé-

terre) 

Telefon: 62/463-611 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

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

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 
Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H–P: 8–16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 
ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Tanfolyamok indulnak: 
moped  tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi  autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxi-vezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
autóbuszos személyszállítói, 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 
Automata váltós kocsival való oktatás. Mozgássérült 

oktatás. Érintőképernyős számítógépen való gyakorlási 
lehetőség. OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltő 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor- és karburátor-javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

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

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    

Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563----3810381038103810    

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

––––    iskolaiskolaiskolaiskola––––    és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,    
––––    fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,    
––––    nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.    
    

Óvodás ballagásra minden iskolatáskára 
20% engedmény május 3-tól június 4-ig! 

 

Új cím: Szent János tér 3. 
(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 

 
 

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H: H: H: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----17, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 8----12121212    
Tel: Tel: Tel: Tel: 30/36030/36030/36030/360----7943794379437943    

ABLAKCSERE EGÉSZ ÉVBEN! 
 

Érdeklődjön nálunk!! 
Párkány és szúnyogháló akciók!!! 

 

– Műanyag nyílászárók gyártása, 
beépítése. 

– Helyreállítással, párkánnyal. 
– Redőny és szúnyoghálóval. 
– Helyszíni felméréssel és tanácsadással. 
 

Tel: 30/533-0690 
E-mail: ablakszer@freemail.hu 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

– fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csőtörések javítása. 
 

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

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 3. 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Közvetítői díjat csak az eladó illetve megbízó fizet. 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

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

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körű ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
 

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

 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Fürdőruhák érkeztek! 
AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Előre gondoljon a meleg nyárra! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 

 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 

gyors, olcsó javítása, új készülékek 
forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 
NYITVA: H-P: 6–10. 

KÜRTÖS KALÁCS ÉS ROLLIS VIRSLI 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

Ballagási akció! 
 

Arany–ezüst akció a 
Dorozsmai Ékszerüzletben! 

10–20% árengedmény 
Törtaranyát 3000 Ft/g áron beszámítjuk, 

ha üzletünkben vásárolja le. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva: H-P: 9–17, szo.: 9–12. 


