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HAVI GONDOLAT 
 
„Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged.” 

(Aquinói Szent Tamás) 

Októberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Idősek napja alkalmából 
 
Kiállítás: 25 éves a Petőfi 

Sándor Művelődési Ház kézi-
munka szakköre 

A kiállítást megnyitja: Jellinek 
Márta, Életfa és Király Zsiga díjas 
népi iparművész 

Ünnepi műsorral kedveske-
dünk nyugdíjasainknak: 

Közreműködnek az Orczy 
István Általános Iskola tanulói, és 
a Dorozsmai Versmondók Köre. 

Időpontja: okt. 2-án, pénteken 
délután 4 órától 

 
+ Országos Népzenei Minő-

sítő Verseny 
Időpontja: okt. 3-án, szomba-

ton délelőtt 9 órától 
A népzenét kedvelők figyel-

mébe ajánljuk. Belépődíj nincs! 
 
+ Családi Nap  
a Szivárvány Autizmus Egye-

sület szervezésében 
Programok: kézműves-foglal-

kozás, zene, ének, tánc  
Belépő: üdítő, pogácsa, süti, 

gyümölcs. 
Az egyesület szeretettel várja 

az autizmussal élő, értelmileg, 
vagy tanulásban akadályozott gyer-
mekeket nevelő családokat! 

Időpontja: okt. 4-én, vasárnap 
9-12 óráig azokat a családokat 
várják, akiknek gyermekük 3-10 
éves, 13-16 óráig 11 éves kortól 
várják a gyermekeket. 

További információ: 70/327 
2562 

 
+ Hangfürdő 
Időpontja: okt. 5-én, hétfőn 6 

órától 
A hangfürdő kb. 45 perc idő-

tartamú, ez idő alatt lehetőségünk 
van arra, hogy rohanó világunk-
ban egy kicsit el tudjunk lazulni, 
megnyugodjunk, feltöltődjünk.  

Hozz magaddal polyfómot, ta-
karót, mert fekve könnyebb ella-
zulni. 

A bemutató ingyenes! 
Hangszerek: gong, tibeti va-

rázstálak, dobok, csörgők 

Kérlek jelezd, ha tudsz jönni! 
Tel.: 30/3265854, Kollárné Márta 

 
+ Gyermek-agykontroll 

tanfolyam 
A gyermek-agykontroll tan-

folyam hatására a gyerek vár-
hatóan: magabiztosabb lesz – 
eredményesebben tud tanulni – 
képes megszüntetni fájdalmai zö-
mét – betegség esetén gyorsab-
ban meggyógyul – megtanulja cél-
jait elérni. A tanfolyam díja: 
18.000 Ft/fő, együtt érkező test-
véreknek 3500 Ft/fő kedvez-
mény. Ismétlési díj: 6000 Ft. Je-
lentkezés: a művelődési házban a 
20/954 2124-es telefonszámon!  

Információ: Harnóczi Erzsé-
bet, agykontroll-oktató (30/619–
2294) 

Időpontja: okt. 10-11. (szom-
bat–vasárnap), 9-16 óráig 

 
+ Az őszi terményáldással 

összekötött DOROZSMAI 
CSALÁDI NAP 

A Római Katolikus Egyházkö-
zösség szervezésében 

Foglalkozások: selyemfestés, 
arcfestés, őszi koszorúk készítése, 
lovaskocsikázás, tombola, és sok-
sok meglepetés! 

Időpontja: okt. 10-én, szomba-
ton 9-17 óráig 

Reggel fél 9-kor mise a do-
rozsmai római katolikus temp-
lomba, a terményáldás után átvo-
nulás lovaskocsival a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házba. 

 
+ Gyermekruha börze 
Az október 10-én 10-12 óráig 

rendezett családi napon külön 
helyet biztosítunk azon vállalkozó 
kedvű anyukáknak, apukáknak, 
nagyszülőknek, akik magukkal 
hozzák a kinőtt, megunt gyermek-
ruhákat cserére vagy eladásra. 

 
+ Hajdiagnosztizálás 
A Nők Klubja szervezésében 
Előadó: Szőke Lászlóné, Lu-

kácsné Gábor Éva 
Időpontja: okt. 16-án, pénte-

ken délután 5 órától 

+ Vincellér krónika 
Pacsika Emília textilművész 

kiállítás-megnyitója 
A művész szóvirágait és bor-

virágait csokorba köti: Trabalka 
Cecília színinövendék 

Időpontja: okt. 16-án, pénte-
ken délután 5 órakor 

 
+ DOROZSMAI SZÍNHÁZI 

ESTÉK 
Horváth Péter: Kilencen, 

mint a gonoszok (komédia) 
A Bordányi Színjátszó Kör 

előadásában. Időpontja: okt. 17. 
(szombat) 18 óra 

Belépőjegy: 600 Ft. 

+ Egészségnap 
Időpontja: okt. 17-én, szomba-

ton 9-13 óráig 
 
+ A Kaláka együttes zenés 

gyermekműsora 
Szeretettel várjuk az óvodás 

és kisiskolás gyermekeket! 
Időpontja: okt. 22-én, csütör-

tökön délelőtt 9 órától 
Belépőjegy: 500 Ft. 
 
Új időpontban! Hastánc: min-

den hétfőn 6 órától 
Hip-hop: minden csütörtökön 

fél 5-től 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Nemzeti ünnepünk alkalmából: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bene Zoltán: Istennél a kegyelem 

Az algyői Móra Ferenc Népszínház előadásában 
Időpontja: október 22., csütörtök délután 6 órától 

Az előadás ingyenes! 
 
Ünnepi megemlékezés – 1956. október 23. 

10 órától ünnepi műsor a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház nagytermében. 

Ünnepi beszédet mond: dr. Kozma József ország-
gyűlési képviselő, az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának alelnöke. 
Ünnepi műsor: „Felkelt a nép, mert élni akart” – 

az Orczy István Általános Iskola 8.a és 8.b 
osztályának előadásában. Felkészítő tanárok: 
Bálint Katalin, Fodor Csaba, Kiss Györgyi. 

Az ünnepi műsor után koszorúzás az 1956-os 
kopjafánál a dísztéren. 

 

(Kérjük a pártokat és a civil szervezeteket, hogy 
koszorúzási szándékukat október 21-ig jelezzék! 
Tel.: 463-112, 20/954–2124) 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 →→→→  Tóth József 
Október 19-én 17 órakor a Bölcs utcai Család-
segítő Központban, október 26-án 17 órakor a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
 →→→→  Fábián József 
Október 13-án 16 órakor az Önkormányzati 
Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Álta-
lános Iskolában. 

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, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332. 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 

NYITVA TARTÁS 

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

 ���� A 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 

Októberi számunk lapindítójának időpont-
ja: október 12. hétfő, 17 óra. Lapzárta: október 
24. szombat. 

A Polgárőrség 
közbiztonsági tájékoztatója 

A biztonságos közlekedés ér-
dekében a kerékpárokat világítsuk 
ki! Az ittas kerékpározást a rend-
őrök szigorúan büntetik, ezért 
tartsuk be a közlekedési szabályo-
kat. Az őrizetlenül hagyott kerék-
párt zárjuk le minden esetben, 
mert a temetőből és a takarékszö-
vetkezet elől is loptak el lezáratlan 
kerékpárt. 

 
NE ENGEDJÜK BE A HÁZALÓ-

KAT ÉS SEMMIT NE VEGYÜNK 
TŐLÜK! 

Rendszerint idős embereket 
keresnek fel. Becsali módon ol-
csón kínálják portékáikat, de a 
végén vagy becsapják, vagy meg-
lopják ügyfeleiket. 

Okulásul néhány Dorozsmán 
megtörtént esetet közreadunk: 

– Házaló faárusok jó áron 
adtak el fát, de mint utólag kide-
rült, a mérlegelésnél becsapták 
vevőjüket (ez a Tas utcában tör-
tént). 

– Faárusok 1800,- Ft/mázsa 
áron egyeztek meg vevőjükkel. A 
vett 40 mázsa ára, 72 ezer Ft he-
lyett megtévesztéssel több, mint 
300 ezer Ft-ot csaltak ki a megté-
vedt idős vásárlótól. 

– Esőcsatorna szerelők olcsón 
vállalkoztak, de a végén a reális ár 
többszörösét kérték, majd miután 
az egyedül élő idős asszonytól 
félelmében kikényszerítették a 
drága árat, elvonuláskor egyikük 
visszament, és az összes pénzt 
ellopta. 400 ezer Ft bánta. 

– Célpontok azok is, akik az 
ablakba vagy kapura kiírva eladó 
tojást, élő állatot árulnak. Az át-
utazó vevők több esetben hamis 
pénzzel fizettek. 

– Közüzemi szolgáltató ellen-
őreinek adják ki magukat, mérő-
óra (villany, gáz, víz) ellenőrzést 
színlelnek. Közlik, hogy túlfizetés 
történt, hozták a visszajáró pénzt, 
de 10 vagy 20 ezresből kell vissza-
adni, ami lehet hamis, vagy megté-
vesztés. Igazoltassuk az ellenőrö-
ket és hívjuk át a szomszédot ta-
núnak, utána már lehet, hogy 
ellenőrzés nélkül lelépnek. 

Ezen ügyekben eljárók gépko-
csijának rendszámát minden eset-
ben írjuk fel és azonnal mondjuk 
be a rendőrség 107-es számára. A 
gépkocsijuk rendszerint nem az 
érintett ház előtt, hanem távolabb 
várakozik. 

Háziorvosainkra hivatkozva 
orvosi műszerre gyűjtöttek házaló 
szélhámosok és csaltak ki pénzt 
idős emberekből. Ne higgyünk 
nekik, ezzel senki sem bízta meg 
őket. 

Bűnesetekről először min-
dig a rendőrség 107-es számára 
tegyünk bejelentést. 

Utólag tegyünk bejelentést a 
polgárőrségre is a 30/621–6254 
telefonszámra. 

POLGÁRŐRSÉG 

A nehéz helyzetbe került családok 
segítése Családsegítő Házunkban 

A munkanélkülivé válás, a 
családok pénzügyi tartalékainak 
felélése után fellépő anyagi krízis 
maga után vonhatja a családi, pár-
kapcsolati konfliktusok kialakulá-
sát. A krízishelyzetekben úgy érez-
hetjük, hogy egyedül nem va-
gyunk képesek átlátni, megoldani 
a problémákat. Ezek megbeszélé-
se sokszor már elegendő lehet 
ahhoz, hogy megtaláljuk a megfe-
lelő megoldást. Ebben segítenek a 
Családsegítő Házban dolgozó se-
gítő szakemberek. 

Családgondozóink hétfőtől 
csütörtökig, 9-15 óráig nyújtanak 
segítséget az információ megszer-
zésében, szociális ügyek intézésé-
ben, illetve a felmerülő problé-
mák kezelésében. 

Adósságkezelési tanács-

adónk páratlan kedden délután 
14-18 óra között várja azon ügy-
feleket, akik díjhátralékkal ren-
delkeznek a közüzemi szolgálta-
tók felé. Tájékoztat az önkor-
mányzati, illetve a Védőernyő Díj-
hátralékosoknak Alapítvány szol-
gáltatásairól. 

Jogászunk hétfőn 14-16 óra 
között várja a hozzá fordulókat. 

Pszichológusunk csütörtö-
kön 9-12 óra között várja a lelki 
gondok megoldásában segítséget, 
igénylő embereket. 

Gyerekjóléti Központ foga-
dónapja csütörtök 10-16 óráig. 

Ezen szolgáltatásaink in-
gyenesen vehetők igénybe. 

Térítési díj ellenében az ön-
kormányzat szociális étkezte-
tést, illetve házi segítségnyúj-
tást biztosít, mely feladatok ellá-
tását az intézményben dolgozó 
szociális gondozók látják el, az 
intézmény vezetőjének koordiná-
lásával. 

Nappali ellátásként pedig 
idősek klubja működik házunk-
ban. 

 
SZKTT HSZK  

Tabán Családsegítő Közösségi 
Ház és Dél-alföldi Regionális 

Módszertani Családsegítő Mód-
szertani Családsegítő Szolgálat 

Dorozsmai Szolgáltatási hely 
Szeged, Bölcs u. 11. 

06/62 461-890 
E-mail: 

dorozsmacsaladsegito@ 
gmail.com 

 
NYERGESNÉ DUDÁS IBOLYA 

családgondozó 

Tájékoztató a jogi segítségnyújtásról 

A nép ügyvédje, hivatalos 
kifejezéssel Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálat a szociálisan rászoru-
lók számára nyújt jogi segítséget 
ügyvédek, közjegyzők révén. A 
hátrányos helyzetű személyek 
szakszerű jogi tanácsot kaphat-
nak jogaik érvényesítése, jogvi-
táik megoldása során a min-
dennapi megélhetést érintő 
kérdésekben (lakhatási, család-
jogi, gyermek elhelyezési, gyer-
mektartással összefüggő, nyugdíj, 
munka- és foglalkoztatási, hatósá-
gi, közüzemi tartozás, birtokhábo-
rítás, végrehajtási ügyek stb.). Ha 
az ügy elintézéséhez felszólító 
levél készítés, bírósági, vagy 
hatósági ügyintézés szükséges, 
a segítség kiterjed az felszólító 
irat, beadvány szerkesztésre. 

A jogi segítségnyújtás indo-
kolt esetben kiterjed a peres 
vagy nem peres eljárásokban a 
jogi képviseletet is ellátó párt-
fogó ügyvédi képviseletre is. 

A nép ügyvédje jogi segítség-
nyújtás lehet ingyenes és vissza-
térítendő. 

A rászorultság megállapítá-
sánál indokolt esetben – ameny-

nyiben azt a jogszabályok lehető-
vé teszik – lehetőség van a leír-
taktól eltérően méltányosság 
alkalmazására. 

Csongrád Megyei Igazságügyi 
Hivatal 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálata 
Címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos 

krt. 2-4. szám I. em. 
Telefonszám: 62/549-195, 

fax: 62/549-198 
ügyfélfogadási idő: 

hétfő 9-13 óra,  
szerda 13-18 óra, 

csütörtök: 8.30 - 12 óra 
Az Igazságügyi Hivatal 

ingyenesen hívható zöld száma: 
06-80-244-4444  

„Tisztelte atyját, anyját, ezért hosszú életet nyert. 
Élete útján áldást hozott minden vele találkozóra,  
hiszen ahová ragyogó szemének egy sugara elért,  

ott világosság, melegség, élet fakadt,  
mert szeméből végtelen jóság és szeretet áradt.”  

† 
Köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen Édesanyánk, † Hajnal 

Efrainné Szántó Ilona gyászmiséjén énekelve-imádkozva hálát adtak a 
Mindenhatónak e küzdelmes, példás élet, a 84 év minden kegyelméért.  

Egyúttal megköszönjük a temetésén megjelenteknek, hogy részvétük-
kel, virágaikkal elbúcsúztak, a mindenkihez nyíltszívű Ilonka nénitől!  

Gyászoló család  
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Képviselői beszámoló 
– Megszépült egy óvodánk és 

egy bölcsődénk, de van még más 
dicsekedni valónk is, gyere, meg-
mutatom! – újságolta Tóth József 
önkormányzati képviselő. Való-
ban, a Bölcs utcai óvodában és a 
Tas utcai bölcsődében is újjávará-
zsolták a nyílászárókat.  

Az óvodában 5 db kis és 13 db 
nagy ablakot cseréltek korszerű, 
esztétikus, műanyag hőszigetelős-
re, valamint 2 db ajtót is kicserél-
tek a korábbi szétrepedezett, el-
vetemedett nyílászárókból. Az 
óvodai dolgozók már nem panasz-
kodhatnak, hogy a 100 éves abla-
kokon süvít be a szél. A volt szol-
gálati lakást is átalakították, he-
lyén egy újabb csoport kaphatott 
elhelyezést, így a régóta várt lét-
számbővítést meg lehetett valósí-
tani, ami alkalmasint 20-22 kis-
gyermek fogadását teszi lehetővé. 
A beruházás 2.2 millió forintból 
készült el, az Önkormányzat segít-
ségével. 

A Tas utcai bölcsődében is 
nagy változások vannak. Ott is sor 
került a külső nyílászárók megújí-
tására, összesen 56 db ajtót-ab-
lakot cseréltek ki az óvodához ha-
sonlókra. Emellett korszerűsítet-
ték a teljes fűtési-melegvízellátási 
rendszert.  A szükséges helyeken 
elvégezték a nyílászárók cseréje-
kor megsérült falazatok festését 
is. A fűtési-melegvízellátási rend-
szer kiépítését a legkorszerűbb 
technikával látták el. A tetőn 4 db 
napkollektor biztosítja a kellő hő-
fokú víz előállítását, amely 5 gáz-
kazánt pótol, az új technológiával. 
A gyermekek számára biztosítha-
tó takarékos temperáltság eléré-
séhez a korábbi, gazdaságtalan, 
sok energiaveszteséget okozó bel-
téri magasságot is álmennyezet 
beépítésével csökkentették. Így 
kisebb energiaköltség ráfordítás-
sal gazdaságosabb üzemeltetés 
érhető el. Az álmennyezetet átlát-
szó, hőszigetelő műanyaglemezzel 
oldották meg, amely megfelelő 
nappali fényellátást is elősegíti a 
tetőtéri ablakokon keresztül. A 
munkák elvégzése összesen 30 
millió forintot emésztett fel, azon-
ban ehhez hozzájárult az Európai 
Uniótól pályázat útján nyert 14 
millió Ft is. A többi részt az Ön-
kormányzat biztosította. 

Új aszfalt burkolatot kapott a 
Balabás utca. Az 1991-92-ben el-
végzett csatornázási munkák óta 
teljesen amortizált régi burkolat 
cseréjét évek óta várták az utca 
lakosai, ez mára teljesült. A költ-
ség itt 14 millió Ft-ot tett ki. Más-
fél millió Ft-ot igényelt a Szélma-
lom új vitorlázatának elkészítése 
és a Templom tetőzetének cseré-
jéhez is 2.1 millió forinttal járult 
hozzá az Önkormányzat. 

– Van még rengeteg tenniva-
lónk, de erőnkhöz mérten fokoza-
tosan megpróbálunk az igények-

nek megfelelni – zárta a beszámo-
ló sétát a képviselő úr. Erőt-
egészséget és megfelelő pénzbeli 
kapacitást kívánunk hozzá! 

 
TÓTH GYÖRGY 

Örömök egy 
óvoda életében 

A nyári szünet után, örömmel 
léptünk be a Bölcs Utcai Óvodába, 
hiszen a régi, nyílászárók újakra 
lettek kicserélve. Évek óta vártuk 
és kereste az óvoda is a megoldás 
lehetőségeit, hogy az elavult, rosz-
szul záró ajtókat, ablakokat végre 
felújítsák. 

Köszönet Tóth József önkor-
mányzati képviselőnknek, hogy 
anyagi támogatásával elősegítet-
te, hogy a 2009 évi NGSZ által 
kivitelezett felújítási programba 
belekerüljön a nyílászárók cseré-
je. Ezzel is hozzájárult, hogy gyer-
mekeink egészségesebb és szebb 
óvodai környezetben nevelkedje-
nek. 

Már előző években is több-
ször tanúsította segítőszándékát, 
hiszen vásárolt óvodánknak öltö-
zőpadokat és gyermekágyakat is. 

Köszönjük gyermekeink nevé-
ben is: 

SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE 

Minőséggel a bizalomért 
Ezt az új szlogent hirdette a 

Magyar Posta Zrt. 2009-ben. Ügy-
félként léptem be a dorozsmai 15-
ös postahivatalba, hogy szemé-
lyes tapasztalatokat szerezzek, 
vajon nálunk hogyan érvényesítik 
e szlogennek a megvalósulását. 
Dorozsma postája talán szeren-
csésebb helyzetben van több sze-
gedi egységgel szemben, itt va-
gyonőr teljesít szolgálatot, ezzel is 
erősítve az itt dolgozók bizton-
ságérzetét. Jelenleg négy ablakot 
látok nyitva, ahol folyamatosan 
hosszú sor áll, mint hallom ez 
általában napszakonként változó, 
a reggeli roham kb. 8-tól 10 óráig, 
a délutáni 2-től 4-ig tart. A köztes 
időben kényelmesen intézhető 
minden, sorban állás nélkül. Vál-
tozásokat látok, a már megszokott 
felvételi dolgozókat keresem, de 
közülük és a kézbesítők közül is 
néhányan hiányoznak.  

– Mi az oka ennek? – próbá-
lom kérdezgetni Török Istvánné, 
Terike postavezetőt, aki érezhető-
en húzódozik a válaszadás alól. 

– Megvan az oka ennek. Csak 
a teljesen nyilvánvaló, ügyfelek 
által is látható dolgokról adunk 
felvilágosítást, minden egyéb eset-
ben a Posta sajtóreferense illeté-
kes ezekre a kérdésekre válaszol-
ni. Annyit azért elmondhatok, nem 
a legnépszerűbb szakma a mienk, 
nagy a fluktuáció, a lemorzsoló-
dás, folyamatosan hirdetek pl. kéz-
besítői állásra, de csak ritkán van 
jelentkező. Megértem, miért is vál-
lalná a strapás munkát, esőben, 
hóban-fagyban, nyári olvasztó ká-
nikulában biciklizni, kóbor kutya 
harapásának magát kitenni, az irgal-
matlan forgalomban lavírozni, 20-
30 kg súllyal a kormányon egyensú-
lyozni, bizony kevesen képesek 
tartósan. De a hivatali munka sem 
túl népszerű. Pláne a „rohamidő-
szakokban”, mint most is, látja. 

– Előfordulnak-e extrém, vagy 
a munkájukat hátráltató esetek? 

– Sajnos igen, de ezekről sem 
igazán nyilatkozhatok. De pl. volt 
egy „Lacikánk”, aki, ha nem tet-
szett neki a kiszolgálás, mert fi-
gyelmeztettük, miszerint ő nem 
jogosult átvenni összeget más 
helyett, ököllel verte a kezelőabla-
kot és beköpködött a beadó nyílá-
son. Vagy egy igen „kedvesen” vi-
selkedő másik ügyfél, aki ordítoz-
ni kezdett, két marék aprópénzét 
vágta földhöz a tízméteres sorban 
és emlegette fennhangon a keze-
lőlányok felmenőit, botrányt okoz-
va. Ezek megszokott események. 
Ilyenkor a rendőrt vagy a polgár-
őrséget hívjuk, akik nagyon gyor-
san reagálnak a hívásra. Van az-
tán más is, sajnos építészeti kö-
rülményeinknek „köszönhetően” 
két kapubeugrónk is van, ahol a 
reggeli nyitást végzők szinte min-
dennaposan találkoznak a sarkok-
ban nagy vizelet foltokkal, vagy 

annál tárgyiasabb dolgokkal, tehát 
munkakezdésüket ilyen „öröm-
teli” esetekkel – mint ezek feltaka-
rítása – indítják.  

– Mennyire befolyásolják 
ezek a munkavégzést? 

– Ó, bagatell, ilyenekkel nem 
szabad terhelnünk az ügyfeleket, 
hogy a kezelőnk sírógörcsöt ka-
pott, vagy órákig reszketett az 
eset után, vagy hányinger kerül-
geti, kit is érdekelne ez? Az sem 
érdekes dolog, hogy emiatt mond-
tak fel, miszerint ilyet nem hajlan-
dók többet elviselni. De hát a mi 
politikánk: mindent az ügyfélért, a 
sorban következőre már moso-
lyogni kell, akármi is történt egy 
perccel előtte. Meg kell keményí-
teni magam, mert a dolgozóimért 
felelős vagyok, viszont a helyzetet 
kezelni kell. A kérdésre visszatér-
ve: bármi, hangsúlyozom, bármi 
történt, tovább kell dolgozni, mint-
ha mi sem történt volna. Viszont 
ez hosszútávon idegölő. 

– Többször hallani panaszo-
kat a sorhossz, a lassúnak tűnő 
kezelés miatt, hogy miért nem 
lehet több ablakot nyitni, hogy 
van olyan nyitott ablak, ahol 
nem fogadnak ügyfelet? 

– Az ügyfelek nem látják, nem 
ismerik a Posta belső, igen szigorú 
előírásait, azt, hogy a kezelő nem 
hagyhatja el munkahelyét annak 
teljes lezárása nélkül. Pl. a WC-re 
távozó kislány helyére nem ülhet 
oda más, mert hát mi is emberek 
vagyunk, az emberi szükségleteink-
kel együtt. Az ő kasszája tartalmá-
ért kizárólag ő felel, nem lehet az, 
hogy addig odaugrik, mondjuk a 
levélfelvevő, mert ő éppen szabad. 
Van egy munkahelyünk, az Erste 
banki szolgáltató hely. Ha véletlenül 
nincs banki ügyintézésre váró ügy-
fele, nem keverheti kasszáját az 
utalvány befizetések összegével, de 
ha tehetné is, és jelentkezne egy 
banki szolgáltatásra érkező ügyfél, 
annak lenne panasza, hogy ezen a 
speciális munkahelyen miért más-
sal foglalkoznak. Tehát ezek szigo-
rúan beszabályozott dolgok. De az, 
hogy miért nem ül minden ablaknál 
dolgozó, ennek létszám okai is 
vannak, amiről fentebb már emlí-
tést tettünk. Egy biztos: soha nem 
látják az ügyfelek a dolgozóinkat pl. 
a körmüket reszelgetni, míg a sor 
az ablakok előtt áll. Ami a panaszo-
kat illeti, nézze: jól láthatóan ki van 
függesztve a panasztételi lehető-
ségre felhívás. Nos, bár én is hallot-
tam efféle panaszokról beszélni, 
még senki nem kérte el a vásárlók 
könyvét, azért, mert a tevékenysé-
günk színvonalát sérelmezte, csak a 
többszöri hosszú sorba állást pana-
szolták meg. Bárkinek gondja, ész-
revétele van, mindenre nyitottak 
vagyunk és igyekszünk közös meg-
oldást találni, ha a problémával 
megkeresnek. 

TÓTH GYÖRGY 

Egészségnap 
Dorozsmán 

Szánjon egy napot egészségi 
állapotának felmérésére! 

A Kiskundorozsmáért Közala-
pítvány és a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház Egészségnapot szer-
vez. 2009. október 17-én, szom-
baton 9-13 óráig a művelődési 
házban (Kiskundorozsma, Negy-
vennyolcas u. 12. Telefon: 62/ 
463-112, 06-20/954-2124). 

Előadások: csontritkulásról, da-
ganatos megbetegedésekről: mell-
rákról és bőrrákról. Tudatos táp-
lálkozásról és az omega zsírsa-
vakról. 

Szűrővizsgálatok és szakta-
nácsadások: hajdiagnosztika, COPD 
(Krónikus Obstruktív Légúti Be-
tegség) szűrés, diabéteszes neuro-
pátiás fájdalom szűrés, prosztata 
vizsgálat, vérnyomás-, vércukor-, 
koleszterin-, triglicerid-, testsúly 
kontrolt mérés, egészségállapot-
felmérés és még sok más vizsgá-
lat. 

Az igényeket az érkezés sor-
rendjében elégítjük ki! 

A vizsgálatok, szaktanácsadá-
sok, előadások ingyenesek! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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A Faragó 
Fenegyerekei 

 
Csekély érdeklődés mellett 

augusztus 22-én, szombaton zaj-
lott le az első Faragó focikupa. 

A rendszeresen e téren játszó 
fiatalokban merült fel az ötlet, hogy 
rendezzenek egy tornát, amelyre 
bárki benevezhet. A négy nevezett 
csapat (Csiganyál, Familia, Ágyú-
sok, Mardel) délelőtt nyolc órakor 
találkozott a pályán. A csapatokat 
egyaránt alkották igazolt labdarú-
gók és tehetséges amatőrök. 

A Dorozsmai ESK több egykori 
és jelenlegi játékosa is jelen volt és 
játszott a meccseken. Ezért többen 
furcsállták is, hogy a klub vezetői 
közül senki sem jelent meg. 

A négy csapat körmérkőzéses 
rendszerben játszott egymással, 
Kormányos János nyújtotta a bírói 
hátteret, míg Tóth József képvise-
lő úr és a Familia eszpresszó tá-
mogatóként állt a rendszeresen a 
téren játszó, sportszerető fiatalok 
mögé. A játékosokra meleg idő 
köszöntött, de ez sem akadályozta 
meg őket, hogy sok gólt hozó, 
harcos mérkőzéseket vívjanak 
egymással. A küzdelemből végül a 
Mardel csapata került ki győzte-
sen, így ők kaphatták az első he-
lyért járó kupát. (Barta Miklós, 
Németh István, Németh Gábor, 
Gyuris Milán, Farkas Péter, Farkas 
Gábor, Kodé Attila, Bönde Szil-
veszter). A második helyezett a 
Familia csapata lett, míg a harma-
dik az Ágyúsok. 

A támogatók biztosították a 
játékosokat, hogy októberben újra 
megrendezésre kerül a torna, 
adott a visszavágás, a játék, a szó-
rakozás, a mozgás lehetősége. 

Annyi bizonyos, hogy a követke-
ző rendezvény nagyobb volumenű 
lesz, reméljük több csapat nevez, és 
hogy többen jönnek ki a Faragó 
térre szurkolni a csapatoknak. 

Köszönjük a támogatóknak a 
hozzájárulásukat, és amíg a nyár 
tart, minden nap foci a Faragón! 

 
BÖNDE SZILVESZTER 

Repül a malomkő 
Igen erős emberek gyűltek 

össze az idei Faragó-napon a szél-
malom melletti tisztáson, hogy 
erőtudományukat bemutassák és 
hogy megtalálják Dorozsma leg-
erősebb emberét. 

Mint az képeinken látható, 
nehéz dolguk volt a magukat meg-
mérettető, bátor vállalkozóknak, 
köztük Hajdú Géza művelődési 
ház igazgatónak és Barta András 
képzőművésznek. A malomkő, a 
tömör kőből készült golyó és a 
válogatott súlyokkal ellátott ru-
dak megemelése valóban nem 
volt könnyű feladat, hiszen nem 

csak rendkívüli erő, hanem jó 
fogás és állóképesség is szüksé-
geltetett a mutatványhoz. Az erő-
próba végeredménye mesébe illő 
volt abból a szempontból, hogy 
bebizonyosodott: kicsi a bors, de 
erős. A versenyt ugyanis nem más 
nyerte, mint Pepi bohóc. Gratulá-
lunk minden résztvevőnek! 

Az eseményről készült továb-
bi képeinket megnézhetik meg-
újult honlapunkon: www.kiskun-
dorozsma.hu címen. 

A fenti címen tekinthetők meg 
az ugyancsak a művelődési ház 
által rendezett Dankó Pista-em-

lékkiállításon készült felvételeink 
is. A művelődési ház emeleti galé-
riájában nem csak kottákat, újsá-
gokat és régi felvételeket, hanem a 
zenész saját, muzeális értékű hege-
dűjét is meg lehetett csodálni. 

Nyárbúcsúztató a Sári-tanyán 
A sári-tanyai rendezvények 

ismét nagy sikert arattak ebben 
az évben is. Az égiek gyönyörű 
idővel ajándékozták meg a tanyá-
ra kilátogatókat.  

Kora reggel lovasfogat járta 
Dorozsmai utcáit. Röfi Peti és 
társulata zenés szóval ébresztette 
és hívogatta az embereket. Akik 
kijöttek, azok láthatták a Talent 
Énekstúdió művészpalántáit, akik 
a nemzetközi zenei slágerlistákon 
szereplő dalok közül énekeltek 
egyveleget. Ügyesek voltak a lova-
sok is. A finom pörkölt ugyan már 
délután elfogyott, de a zene egé-
szen éjfélig szólt. 

Nagy látványossága volt a 
napnak a Vám– és Pénzügyőrség 
bemutatója is, amely során kábí-
tószer és cigarettakereső kutyák 
mutathatták be tudományukat: 
bőröndökben és autókban szima-
toltak csempészáru után, és meg 
is találták. 

Köszönjük a támogatók segít-
ségét: Újvári Mihálynak és Csabá-
nak kiváló boraiért, Militár Mik-
lósnak nemesfém ékszereiért, Ve-
res Ferencnek a mézért, Bugyi 
Marikának (Méry Diszkont) a 
kozmetikumokért és játékokért, a 

Sári-tanyának a felajánlott állato-
kért és borokért, Pepi bohócnak 
és társulatának a műsorért, a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Háznak és 
Hajdú Gézának a segítségért, Du-

dás Sándornak, Farkas Antalnak 
és Deák Györgynek az adományo-
kért. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

A főzőverseny győztese: a Veres Family (csülökpörkölt erdei gombával). 
(Fotó: Militár Miklós) 

Eszékiné GyöngyiEszékiné GyöngyiEszékiné GyöngyiEszékiné Gyöngyi    
Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmán az OTP-vel szemben 

(Negyvennyolcas u. 8.) 
 

Halottak napi vágott ésHalottak napi vágott ésHalottak napi vágott ésHalottak napi vágott és    
cserepes virágok, koszorúk, cserepes virágok, koszorúk, cserepes virágok, koszorúk, cserepes virágok, koszorúk, 
sírdíszek élő és művirágból, sírdíszek élő és művirágból, sírdíszek élő és művirágból, sírdíszek élő és művirágból, 
gyertyák, mécsesek nagygyertyák, mécsesek nagygyertyák, mécsesek nagygyertyák, mécsesek nagy    
választékban kaphatók. választékban kaphatók. választékban kaphatók. választékban kaphatók.     
Előrendelést felveszünk. 

 

Tel.: 06 20 369-1190, 
06 20 231-3670 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2009. szeptember 29. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

Bemutatkozik Biacsi József káplán 
Bemutatjuk Biacsi József 

atyát, Dorozsma régi új káplán-
ját. Azért új és régi is, mert öt 
évvel ezelőtt már diakónusként 
szolgált nálunk.  

 
A diakónus a papi rend első 

fokozata. Ez év június 20-án Kiss-
Rigó László megyéspüspök öt pa-
pot indított szolgálatra, köztük 
volt Biacsi József káplánunk is. Ál-
dozó pappá való szentelése ered-
ményeként a papi rend második 
fokozatába került, mely feljogosít-
ja a szentmise bemutatására és 
gyóntatásra is, vagyis az áldozó-
papok által végzendő papi szolgá-
latok, szentségek kiszolgáltatásá-
ra. Az egyházi rendben az aposto-
loktól átszármaztatva a püspök 
kapja meg a teljes papi hatalmat, 
Ő szentel papot és szolgálja ki a 
bérmálás szentségét. 

József atya így gondol vissza 
papi meghívására: 

 
– Édesanyám felajánlott a Jó-

istennek. 25 éves koromban ál-
momban szembesültem a gondo-
lattal. Kértem a Jóistent, hogy ad-
jon világos jelet számomra, hogy 
dönteni tudjak. A Felsővárosi 
templomban egy bérmálás alkal-
mával éreztette meg a Jóisten ve-
lem, hogy hív engem a papi szol-
gálatra. 

– Hosszú idő és út telt el szen-
teléséig. 

– Iskoláimat 1984-ben Szege-
den kezdtem el és Veszprémben 
fejeztem be. A rang és a pénz so-
sem érdekelt, ezért jelentkeztem 
a szerzetesek közé, ahol 1989-ben 
beöltöztem. 1996-ban tértem 
vissza a világi papok közé az egy-
házmegyébe. Pappá való szentelé-
sem elhúzódásában közrehatott 
egy egészségügyi probléma is. Ez 
idő alatt is diakónusként plébáni-
ákon szolgáltam, segédkeztem 
Veszprémben, Sümegen, Miklósin, 
Mórahalmon, és Dorozsmán is 
szolgáltam. Mentem, ahová hív-
tak, mert igazán örömömet lelem 
hívatásomban. 

– Dorozsmára kerülve Mádi 
György plébános úrtól milyen fel-
adatokat kapott papi munkájához 
és a hitéleti tevékenység megújítá-
sára? 

– Munkámat a plébános irá-
nyítása, felügyelete alatt végzem. 
A hitélet fenntartása, folyamatos-
ság biztosítása mellett szeretném, 
ha a szentmisékben több minist-
ráns gyerek lenne. Attól szebben 
nem díszítjük az oltárt a legszebb 
virágokkal sem, mintha gyerme-
keink csillogó szemmel néznének 
ránk, miközben az oltárt körüláll-
ják. 

Örömmel látom, hogy amit 

Wagner Viktória nővérünk elkez-
dett, az nem veszett ki, roma test-
véreinkben él az Istenben való hit. 
Megkereszteltetik gyermekeiket 
és pap szolgálatát kérik a temeté-
seknél. Elődöm, Ilyés Zsolt káplán 
tervei között szerepelt a velük 
való foglalkozás, el is kezdte, de 
elhelyezése miatt megvalósítani 
nem tudta. Én ezt viszont folytatni 
szeretném. Már két alkalommal 
meglátogattam őket a telepen. 
Kedves és tiszteletteljes volt a 
fogadtatás. Örömmel tapasztalom, 
hogy egyre több gyereket keresz-
telnek, jó lenne, ha többen járná-
nak közülük hittanra. A plébánia 
szűkös anyagi lehetőségein belül 
támogatom őket, illetve más kari-
tatív szervezetekhez irányítom 
őket. Nagy öröm volt számomra, 
amikor felemlítették, hogy én, 
mint papjuk elkísérjem őket Csat-
kára vagy Mátraverebélyre a cigá-
nyok országos búcsújára, remé-
lem ezt egyszer majd meg is tud-
juk valósítani. 

Tapasztalat, hogy akik vallá-
sos, erkölcsös nevelésben része-
sülnek, jó irányba változik az 
életük. Mindannyiunk jól felfo-
gott érdeke, hogy mielőbb jól 
beilleszkedjenek a helyi közös-
ségbe és a társadalomba. Hi-
szem, hogy helyes és követendő 
példa az, amit Wagner Viktória 

élete példájával kialakított, te-
hát, hogy testvért lássunk a test-
vérben. 

Folytatjuk az Egyházközségi 
Családi Napot, mivel az első elő-
döm szervezésében jól sikerült. 
Ezzel a családok felé nyitott az 
egyház, mely egyben jól szolgálja 
a családok egymáshoz való köze-
ledését, együttélését is. 

Ezúton is köszönetemet feje-
zem ki az Orczy István Általános 
Iskola igazgatónőjének, nagyon jó 
az együttműködés, meghívtak az 
évnyitóra, ahol kifejthettem a hit-
oktatás fontosságát és elmond-
hattam, hogy a gyerekek hogyan 
kapcsolódhatnak be az egyházi 
életbe. Hittanra kell járniuk, temp-
lomban kell ministrálni, időseket 
kell látogatni, hogy ezáltal az egy-
más és szülők iránti tisztelet újra 
értékké váljon. Több társadalmi 
jellegű munkát kell vállalni kör-
nyezetünk rendbe tételére. 

– Mik a feladatai, tervei a Lé-
lek Templomának építése terén? 

– Elsődlegesen a meglévő kö-
zösségek, ilyenek az imaközössé-
gek, lelkiségi mozgalmak, ének-
kar, Katolikus Kör, cserkészek 
működésének segítése, felügyele-
te. A mai világban a fiatalok kere-
sik helyüket az életben. Örömmel 
tapasztalom, hogy plébániánkon 
lelkes fiatalok közössége műkö-
dik, ahová többeket is várunk 
nagy szeretettel. 

Szükség van arra, hogy a jobb 
érzésű fiatalok, akik nem azono-
sulnak az italozás, kábítószer 
egészséget és lelket romboló ha-
tásával, közösségre találjanak. Be-
bizonyosodik, hogy lehet kulturál-
tan szórakozni és jól érezni magu-
kat a lélek ápolásán keresztül is. 

Szeretném Dorozsmán is szol-
gálatomat olyan eredményesen 
végezni, mint annak idején Vesz-
prémben, Sümegen, Miklósin, Mó-
rahalmon, Máriabesnyőn. Jártás-
ságot szereztem a börtön pasz-
torációban is. 

– Öt évvel ezelőtt Dorozsmán 
Önnel elindítottunk egy az erkölcsi 
fundamentumokat bemutató cikk-
sorozatot, várhatjuk-e a folytatá-
sát? 

– Igen, folytatjuk az egyházi 
rovatot. Várunk kérdéseket és té-
mafelvetéseket. 

– Köszönöm az interjút, kívá-
nom, hogy dorozsmai szolgálata 
váljon Isten dicsőségére és a hívek 
lelki épülésére. 

– Úgy legyen. 
TÍMÁR LAJOS 
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Körlevél a katolikus hit megőrzéséről 
Krisztusban Kedves Testvé-

rek! 
Szent István Király intelmei 

ma is időszerűek. Közülük az első 
a katolikus hit megőrzésére vo-
natkozik. Mi, akik mint a tiszta 
katolikus hit őrei vagyunk, nem 
hagyhatunk figyelmen kívül né-
hány olyan jelenséget, amely nap-
jainkban híveink körében is ter-
jed. 

Azt tapasztaljuk, hogy ismét 
erőre kapott egyfajta pogányság. 
Ahogyan Szent István halála után, 
úgy most is támadja a keresztény-
séget. Néhány évvel ezelőtt még 
az elvilágiasodást  tartottuk szinte 
az egyetlen veszélynek. Bár to-
vábbra is jelen van népünk köré-
ben ez a fogyasztói szemlélet, az 
élvhajhászás és a hedonizmus [ér-
zéki örömök mértéktelen keresése 
– szerk.] bálványa, ma az újpo-
gányság szelleme is erősödik. 

A kommunista évtizedek alatt 
próbáltak mindent elfelejteni, ami 
magyar és keresztény azonossá-
gukat erősítette. Kisebbrendűségi 
érzést tápláltak belénk, azt suly-
kolták, hogy utolsó csatlósok va-
gyunk, nacionalisták [törekvés a 
saját nemzeti érdekekre, nemzeti-
ség túl hangsúlyozása] és sovi-
niszták [más népek ellen gyűlöle-
tet szító, saját felsőbbrendűséget 
hirdető]. Ehhez újabban a kire-

kesztő és a rasszista [faji megkü-
lönböztetés] jelzőt is hozzáteszik. 
Mindezeket a szeretettel ellenke-
ző magatartásokat határozottan 
elutasítjuk. Szükséges és jogos, 
hogy helyes öntudatra ébredjünk, 
keressük, újra tudatosítsuk igazi 
értékeinket, magyar örökségün-
ket kulturális, történelmi  és tudo-
mányos területen egyaránt. En-
nek része az is, hogy megerősöd-
jünk keresztény öntudatunkban, 
hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás 
magyar kultúránkban is megtes-
tesült, azt megnemesítette és meg-
szentelte. Ezeréves magyar kultú-
ránk a keresztény hit nélkül nem 
érthető. Ezt az öntudatra ébredést 
mi is nagyon fontos keresztény és 
magyar feladatnak tekintjük. Saj-
nos azonban ennek az öntudatra 
ébredésnek vannak vadhajtásai is. 
Ezek egyike a különböző vallási 
elemeket keverő ún. „ősmagyar 
szinkretizmus” [különböző vallási 
irányzatokat összemossa és már az 
ember nem is tudja igazán kinek 
higgyen]. Ez azt jelenti, hogy ke-
reszténynek tűnő vallási nyelve-
zetet használ és könnyen megté-
vesztheti még a vallásukat gya-
korló hívőket is. Ezek közé tartoz-
nak a Jézusról és Szűz Máriáról 
szóló tudománytalan állítások. 
Ilyenek pl. a „Jézus pártus her-
ceg”-elmélet, vagy a táltosok, a 

sámánok és a pogány ősmagyar 
vallás egyéb valós vagy vélt ele-
meinek újraélesztése. Olykor még 
a legnemesebb hagyományőrző 
mozgalmakat is felhasználják arra, 
hogy a pogányságot népszerűsít-
sék. Keresztény hitünk nem pusz-
tán  az ember istenkeresésének az 
eredménye, hanem Isten kinyilat-
koztatásán alapul, amely Krisztus-
ban teljesedett be. Ő az út, az 
igazság és az élet az egyének és a 
nemzetek számára is. Ezért kell 
megemlítenünk a hitünk igazsá-
gát fenyegető egyéb veszélyeket 
is, mint pl. az okkultizmust, spiri-
tizmust és a bálványimádás kü-
lönböző formáit [természet, titok-
zatos erőkben való hit, szellemidé-
zés]. 

Arra kérjük katolikus testvé-
reinket, hogy óvakodjanak min-
den ilyen megtévesztő kezdemé-
nyezéstől. 

Pál apostol figyelmeztetése 
napjainkban is időszerű: „Mert jön 
idő, amikor az egészséges tanítást 
nem hallgatják szívesen, hanem 
saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat, hogy fülüket 
csiklandoztassák. Az igazságot nem 
hallgatják meg, de a meséket elfo-
gadják” (Tim 4,3-4) 

Katolikus hitünk elleni táma-
dás érkezik  a szélsőségesen libe-
rális [szabadelvű] eszmék irányá-

ból is, amelyek a relativizmus dik-
tatúráját erőltetik ránk, [ami nekem 
jó azt fogadom el] azt a szemléletet, 
amely kétségbe vonja magának az 
igazságnak a létét. Ez az irányzat az 
élet tisztelete helyett a halál kultú-
ráját terjeszti. Tagadja vagy rela-
tivizálja a férfi és a nő különbségét, 
valamint a házasságot és a családot. 
Ezzel szemben mi elfogadjuk a 
teremtő Isten tervét az emberről, a 
családról, a kultúráról, a nemzetről. 
A globalizációval szemben a katoli-
citást valljuk. [Egyetemes = minden 
emberhez szól, egyenlő az ember, 
egyház tanítását elfogadó nem erő-
szakos a katolikus a globalizációval 
szemben.] A katolikus igazság nem 
nemzetközi, hanem nemzetek felet-
ti, de hogy konkrétan létezhessen, a 
nemzeti kultúrákban kell megteste-
sülnie. 

Katolikus hitünket kikezdheti 
az a felfogás is, amelyet így szoktak 
megfogalmazni: „Vallásos vagyok a 
magam módján”.  Csak akkor va-
gyunk és maradunk katolikusok, ha 
az egyház élő hitével összhangban 
hiszünk, mert egyedül Egyházának 
ígérte meg Jézus Krisztus: „ Én vele-
tek vagyok minden nap a világ vége-
zetéig.” (Mt. 28, 20). 

Kelt Budapesten, 2009. szept-
ember 10-én. 

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI 
KONFERENCIA 

Ismét CSALÁDI NAP! 
Együtt ünnepelni nagyon jó! 
2009. április 18-án szomba-

ton a dorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Ház udvarán a nap 
folyamán több, mint száz család-
nak ünnepelni nagyon jó volt! Ezt 
jelzi az a tény, hogy később töb-
ben kérdezték: Mikor lesz megint 
Családi Nap? 

Akkor Ilyés Zsolt káplán atya 
vetette fel ennek gondolatát és 
szorgalmazta megvalósítását, de 
hamar akadtak szervező társak. A 
Művelődési Ház igazgatója Hajdú 
Géza úr is szívesen adott otthont 
ennek a rendezvénynek. 

Most olyan természetességgel 
alakult ki a szervezők csoportja, 
olyan lelkesen keresik meg a tá-
mogatókat, azok olyan készsége-

sen tesznek eleget a kérésnek, 
mintha régi hagyományt folytat-
nának. 

Kérünk hát mindenkit, figyelje 
az erről szóló plakátot, kapcsolód-
jék bele az ünneplésbe családjával 
együtt, a saját és mindannyiunk 
örömére! 

Találkozunk október 10-én 
szombaton ½ 9-kor a kezdő szent-
misén a templomban, utána pedig 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
udvarán vidám, játékos együttlét 
közben, sok derűs beszélgetés, 
valamint a jóízűre elkészített és 
jóízűen elfogyasztott ebéd mel-
lett! 

Szeretettel hívnak és várnak 
mindenkit a 

RENDEZŐK 

Október 23-án emlékezünk és 
emlékeztetünk! 

Népünk emlékező ünnepi ese-
ményeihez csatlakozva október 
23-án pénteken este ½ 6-kor a 
dorozsmai templomban ünnepi 
szentmisére kerül sor. Ebben 
imádkozunk a szabadságért életü-
ket áldozó testvéreinkért és tuda-

tosítjuk a ránk váró tennivalókat, 
hogy életté váltsuk azt, amiért ők 
életüket áldozták. Utána a 56-os 
kopjafánál folytatjuk a múltat 
idéző és a jelent formáló imádsá-
gos emlékezésünket. 

Dorozsmai színházi esték 
októberben 

 
A Bordányi Színjátszó Kör bemutatja 2009. október 17-én dél-

után 6 órakor Horváth Péter: Kilencen, mint a gonoszok című két 
részes komédiáját. 

A szerző tanulmányai egy részét Szegeden végezte. Folyamato-
san publikál: novellák, regények, hangjátékok, színdarabok. 1994 
óta rendez az ország különböző színházaiban.  Ismertebb darabjai: 
Padlás, Valahol Európában, Maugli. Horváth Péter fergeteges komé-
diája a József Attila Színház 2001. évi vígjátékpályázatának egyik 
díjnyertes darabja. A humor szikéjével boncolgatja korunk legkénye-
sebb kérdéseit: könnyek között kacagtatva szól identitásról és asszi-
milációról, önmagunk és mások, illetve a másság vállalásának és 
elfogadásának örök viszontagságairól.  

Várjuk kedves vendégeinket! 
 
Nemzeti ünnepünk tiszteletére: Istennél a kegyelem 
Az algyői Móra Ferenc Népszínház előadásában bemutatásra 

kerül 2009. október 22-én csütörtökön este 6 órakor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban Istennél a kegyelem című történelmi játék 13 
képben, Damjanich János leveleinek felhasználásával. 

Írta Bene Zoltán a tábornok episztolái alapján. 
Damjanich János tábornok, a szabadságharc hőse – aki sohasem 

veszített csatát – fiatal tiszt korában hóhéra, Haynau beosztottja 
volt. Ami Bene Zoltán drámájának elején kiderül, az nem 
„hozzáköltés”, hanem a döbbenetes valóság: Haynau többször is járt 
vendégségben Damjanichéknál, és szerette Damjanichné Csernovics 
Emília főztjét. Aztán összekaptak a magyarokon, és a fiatal tisztet 
parancsnoka Olaszországba vezényelte, büntetésből… 

Az előadást Kátó Sándor színművész rendezte, ő alakítja Damja-
nich Jánost. 

Az előadásban Gaetano Donizetti és Liszt Ferenc műveiből hang-
zanak el részletek. 

Belépődíj nincs! Szeretettel várunk mindenkit! 
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A természet szerelmese 
Ki ez a kis alacsony, szakállas, 

kötött-zömök ember? Itt-ott lát-
juk felbukkanni, gyors járásával, 
fejét leszegve fürgén lépdel, ahol a 
művészetek kerülnek szóba, lát-
juk tárlatok megnyitóin a Művelő-
dési Házban, igazán keveset mu-
tatkozik Dorozsmán. Láttára a kí-
vülállónak egy folyamatosan, mé-
lyen töprengő, valamin mindig 
gondolkodó ember képe rejlik. 
Nem igazán ismerjük őt, utóbb 
augusztus 20-án láttuk a Kőbárá-
nyos díszkút ünnepélyes átadá-
sán. Igen, ő Barta András képző-
művész, aki a Díszkút másolatát 
megalkotta.   

 
– Anyai ágon dorozsmai jász-

kun, apai ágon székely származá-
sú vagyok. – kezdte önmagáról a 
művész. Rögtön reagáltam: mos-
tanság a Székelyföldi eredettel be-
mutatkozó emberek felértékelőd-
tek a közvélemény előtt, erre azon-
ban csak futó mosollyal válaszolt. 

– Újszegeden születtem, 43 
éves vagyok, Dorozsmára 12 éve 
költöztem családommal. Felesé-
gem szintén képzőművész, texti-
les és kézművességgel foglalkozik, 
ezt okítja a Tömörkény Gimnázi-
umban, ahol én is 7 éve tanítok. 
Fiam most kezdi a Képzőművé-
szeti Egyetem festő szakát. Lá-
nyom is textilesnek tanul a Tö-
mörkény Gimnáziumban, így mind-
ketten jelen vannak a képzőművé-
szet területén. Apám fafaragó volt, 
az ő műhelyében végzett munka 
határozta meg a jövőmet, hogy 
szobrász és festő legyek. A plasz-
tika, az anyag szeretete, valamint 
az ehhez járuló kulturális érdek-
lődés a „szakma” iránt. Amit az-
után magam szereztem, az életem 

során, az a nemzeti érdeklődés a 
származásom iránt. 9 éve vezetek 
képzőművészeti tárlatokat Szé-
kelyföldön, Szentegyházán, ve-
szek részt az ottani festőtábor 
munkájában – vissza-visszatérek 
a gyökereimhez. Édesanyám apám-
mal együtt dolgozott a fafaragó 
műhelyben, Ő egy csodálatos 
asszony. Tőle örököltem a termé-
szetszeretetét, mert ő annak nagy 
ismerője, imádója, a föld művelé-
sének varázslója. A természet 
közeli indíttatásom tőle szárma-
zik. 

– Mit tart művészete fontos 
elemének, irányultságának, az ön-
kifejezés módszerének? Az embe-
rek nagy többsége minden befolyá-
solás, magyarázat ellenére a való-
sághoz, a modellhez legjobban 
hasonlító formákat keresi az ábrá-
zolásban, azt tartva: a művészet 
értékét az adja meg, mennyire 
valósághű egy alkotás.  

– A motiváció a fontos nekem. 
Az arány, a szépség, megnyilvánu-
lása, amit keresek. A művészet 
feladata, hogy arányosságot, szép-
séget adjon az embereknek. A 
dolog, amit megnézek, meglátok, 
harmóniát, reményt adjon, hor-
dozzon intellektuális üzenetet.  A 
cél: az emberek jobbá tétele, ma-
gát az Embert megmenteni igye-
keznek. Motivációmban, temati-
kámban az emberábrázolás, az 
ember és a természeti környezete 
kapcsolatát, de ezen túlmenően a 
kozmikus környezet hatásait ta-
nulmányozom. A természetet va-
lamennyi munkámban valamilyen 
módon megjelenítem, legyen az a 
víz, vagy tűz. Nagyon fontosnak 
tartom az emberi tulajdonságok 
megismerését, dicséretét. Az erő, 

a fegyelem, a tisztaság. Fontos, 
hogy ez átjöjjön a képeimben, 
alakjaimban. Fizikai mivoltomban 
szobrásznak tartanak, igazából 
úgy is érzem, kőszobrásznak szü-
lettem. Viszont vannak dolgok, 
amit szobrászattal nem tudok 
kifejezni: a színek mágiáját, üze-
netét. Ezért azt a festészeten belül 
próbálom megjeleníteni, mint pl. 
a hegyek páráját. A monumentális 
nagyplasztika iránt vonzódom leg-
inkább. Igen, realisztikusnak, tár-
gyiasultnak tartom a művésze-
tem, mert a normál valóság ábrá-
zolását végzem. Figuratív, exp-
resszív alkotó vagyok, nem tárgy 
nélküli dolgokat hozok létre. Kül-
detésemnek érzem, hogy védjem 
ezt abban a korban, amiben ez 
már nem „divatos”. Egy művész-
nek közelítenie kell műveivel a 
közönségéhez, ha az nem érti a 
nonfiguratív alkotásait. Nem hi-
szem, hogy az a mű jónak mond-
ható, amely szemlélőjének magya-
rázatra szorul, mit is ábrázol. 
Ezért nagyon tisztelem, pl. letűnt 
korok művészetét, munkásságát. 
Sok tapasztalatot merítek ezek 
ismeretéből. Kedves munkám 
Süttőn, a magyar márvány szülő-
helyén egy Szfinx című alkotás, 
interpretáció, a nőalakot az ottani 
művésztelepen alkottam. De van-
nak műveim sok helyen: Szegeden 
a Szent István téri mérnök pan-
theonban félalakos bronzban a 
víztornyot megtervező Zielinski 
Szilárd mérnök szobra, vagy Do-
rozsmán a plébánia falán látható 
dombormű. A Kőbárány dorozs-
mai története dióhéjban: úgy ala-
kult, hogy mivel tagja vagyok a 
Szegedi Hagyományőrző és Vá-
rosképvédő Egyesületnek, a veze-

tője, Szilágyi Árpád úr ötlete volt 
a „Kőbárány per” Szeged és Do-
rozsma közötti elsimítása. Ötlete-
ket kért tőlem a dorozsmai elhe-
lyezésre, a megoldásra. Az enge-
délyezés után elvállaltam a meg-
bízást a másolat elkészítésére, 
amelynek keretét lakossági fóru-
mon fogadták el, látványtervek 
alapján. Nagyon sok hasznát lát-
tam a kivitelezés során ifj. Szilágyi 
Árpád barátom Dorozsmához 
köthető elképzeléseinek és Hajdú 
Géza igazgató úr, szervező mun-
kájának. 

Vannak, lennének jövőbeli 
terveim. Fontosnak, elengedhetet-
lennek érzem a Liget összeomlott 
stációinak restaurálását, a kápol-
na, keresztelő kápolnává alakítá-
sát. Fontos funkciót töltene be, 
visszanyerné egyházi rendelteté-
sét az épület. Gyönyörű lenne egy 
faragott keresztelő kőmedencé-
vel, ha mások is szívügyüknek 
éreznék… Az Egyház nagyon 
együttműködő, de sajnos az anya-
gi lehetőségek behatároltak. Ott 
vannak a templom előtt is a le-
romlott szobrok, melyeket szin-
tén restaurálni kellene. Sok tele-
pülés örömmel venné, ha olyan 
tágas terei lennének, mint Do-
rozsmának: az Új tér, a Maróthy 
Gergely tér. Elképzelek ott árnyas 
sétányokat, padokkal, szobrokkal. 
Egy decentrumát Dorozsmának, 
amely az arra lakók örömét, pihe-
nését szolgálja. De ez csak minél 
szélesebb körű összefogással – 
építők, szobrászok, a Művelődési 
Ház és a lakosság között – jöhetne 
létre. Azzal az összefogással, ami 
a Kőbárány Kút melletti táblába is 
bele van vésve. Olvassák csak el! 

TÓTH GYÖRGY 

A dorozsmai „Kisgörbic” 

2009. szeptemberében ha-
zánkban rendezték meg az U–19 
női kézilabda Európa Bajnokság 
csoportgyőzteseinek éremért fo-
lyó mérkőzéseit. A magyar válo-
gatottnak tagja volt a Dorozsma–
Algyő NB I/B csapatának tehetsé-
ges irányítója, Szögi Tímea is. 
Kettős játékengedéllyel tagja az 
NB I élmezőnyében szereplő Bé-
késcsabának, majd hétvégén a do-
rozsmai csapatban irányít és szór-
ja a gólokat. A dorozsmai szurko-
lók „kisgörbic”-ként emlegetett 
kedvence a szegedi Kodály téri 
Iskolában minden sportágba bele-
kóstolt, de amikor tehette, eljárt 
kézilabda mérkőzésekre és a tele-
vízióban is főleg ezen sportág 
mérkőzéseit nézte. Bekerült az is-
kola csapatába, majd egy felhívás 
után a KSZE ifijei között bizonyít-
hatta tehetségét. Erre figyelt fel 
több edző, köztük Grandjeon Gá-

bor és leigazolták az NB I/B-ben 
szereplő csapatba. Asztalos Júdó 
mellett gyorsan fejlődött, és ami-
kor Júdó anyai örömök elé nézett, 
akkor Timi lett az irányító, a csa-
pat esze és motorja. Rövidesen 
meghívták az utánpótlás, majd az 
U–19 korosztályos magyar válo-
gatottba. 

– Timi, mit éreztél, amikor 
megtudtad, hogy hazai közönség 
előtt akár még az aranyért is mér-
kőzhetsz? 

– Amikor Ráth Kálmán, az 
edző 3 hetes edzőtáborba rendelt 
bennünket, nagyon komolyan 
vettük a felkészülést, szívünket-
lelkünket beleadtuk. Többen le is 
sérültek és helyükre újakat hív-
tak, főleg győrieket. 

– A dorozsmai mérkőzéseken 
néha túlpörögsz, amit a játékveze-
tők nem néznek jó szemmel. 

– A játék hevében amikor úgy 

érzem, hogy igazam 
van, akkor magam 
elé mormolok oda 
nem illő szavakat, 
amiért a bírák 2 
percekkel jutalmaz-
nak. Hiába kérek el-
nézést. Én mindig 
győzni akarok, haj-
tok, küzdök, sport-
szerű keretek közt. 

A játékodban csi-
bészség, rafinéria meg-
található, és ha to-
vábbra is így fejlődsz, 
akkor a következő 
beszélgetésem a fel-
nőtt magyar váloga-
tott irányítójával lesz. 
Ehhez kívánok jó 
egészséget, sikereket 
és gratulálok az ezüst-
éremhez! 

MILITÁR MIKLÓS 
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Ismét elment egy énekesünk 
Búcsú egy igaz baráttól, Buella Sándortól  

A gyászmisén üdvösségéért 
énekes barátja Schubert: Ave 
Maria-ját énekelve kérte a Szűz-
anya közbenjárását.  

 
α → † → Ω 

 
Kedves Sanyi!  
Megrendülten, s végtelen szo-

morúsággal vettük tudomásul vá-
ratlan távozásodat!  

Tudtuk rólad, hogy a bádogos 
szakma művésze voltál, arról is 
értesültünk, hogy még a Budán 
lévő műemlék Sándor Palota, a 
köztársasági elnök rezidenciájá-
nak rézdíszítéseinek felújítását is 
Te érdemelted ki!  

Azt pedig nagyon sokan hálá-
san köszönik Neked, hogy meg-
mutattad e szakma minden csínját-
bínját. Senkit sem utasítottál el, ha 
különleges fogásokban, „szakmai 
titokban” tanácsot, segítséget kér-
tek Tőled. Mindig önzetlenül segí-
tőkész voltál.  

Azt azonban kevesebben tud-
ták Rólad, hogy bonyolult fameg-
munkáló gépek tervezésével is 
nagy szenvedéllyel, mérnöki szak-
értelemmel foglalkoztál. Hihetet-
len térlátásoddal, a legbonyolul-
tabb áttételeket már gondolatban 
megszerkesztetted. Számtalan öt-
leted, elképzelésed, újításod a 
hozzád fordulók tovább vihették, 
jól hasznosíthatták.  

Milyen ember voltál? Jóságos, 
szeretetet sugárzó, zenét kedvelő!  

A zenében való részvételed 
nemcsak örömöket szerzett, ha-
nem elősegítette szakmai elmé-
lyülésedet is.  

Búcsúzom a Szegedi Oratóri-
um Kórus, különösen a tenor szó-
lam nevében. Szomorúan köszö-
nök el Tőled a Kiskundorozsmá-
ról bejáró szólamtársaim – Mi-
hálffy Tibor és Farkas Gellért – 
megbízásából is.  

Régi barátságunk innen a vá-
rosi kórusból ered, ahol a tenor 
szólamban együtt ismerkedve íz-
lelgettük a szent-zene lélekemelő 
csodáját. Gyakran emlegetett, hu-
moros mondásunk volt az akkori 
időben szinte egyetlen „csoporto-
sulási” lehetőséget kínáló, a barát-
ságos közösséget kovácsoló együt-
tesben: „legalább mi, a szólambe-
liek hangolódjunk össze, és lehe-
tőleg egy hangot, és azt is egy-
szerre fújjuk!”  

A régi szép emlékek birtoká-
ban különösen megdöbbentett 
hirtelen távozásod híre!  

Akik Téged barátként tarthat-
tunk számon, közülük lehet, hogy 
egyedül én mulasztottam el meg-
látogatásod betegségedben, pedig 
bőven lett volna érdekes beszá-
molni valóm az újabb énekkari 
élményekről, turnékról. Legfőkép-
pen a tavaly megtartott Zeneba-
rátok Vaszy Viktor Kórusa 50 
éves ünnepi megemlékezésekről! 

A tenor szólam egy fővel új-
fent kevesebb lett, de hiszem, 
hogy most az égi kórusban Ács 
Pista bácsival – egykori tenorista 
szólamtársunkkal – ismét egymás 
mellett, tiszta szívvel éneklitek a 
zeneirodalom szebbnél-szebb kom-
pozícióit, a gyönyörű miséket.  

Bizonyos vagyok abban is, 
hogy énektanárunkkal Heintz Gyu-
la bácsival, – aki kereken 30 éve 
méltán a mennyei kórus basszus 
szólamának vezetője – ugyancsak 
együtt énekelitek a remek passió-
kat, s a requiemek gazdagságával, 
a sok-sok ujjongó kantátával Vaszy 
Viktor intésére közösen, emelke-
dett lelkülettel dicséritek a min-
denség Urát!  

Búcsúzóul nem ígérhetem, 
csupán reménykedem abban, hogy 
amit 1958-ban, a hasonlóan ne-
héz években lelkesen elindította-
tok – a jelenlegi oktatási-kulturális 
„megszorítások” ellenére is* – akad-
nak a felnövekvő ifjúságban olya-
nok, akik értékelik e szépséget és 
folytatják elődeink nemes hagyo-
mányait. Mi viszont benneteket 
kérünk, járjatok közbe Szent Cecí-
liánál, a musica sacra őrangyalá-
nál, hogy e reményünk kiteljesed-
jen itt a földön is!  

Hisszük és reméljük, hogy: A 
művészet és – az erkölcs állandó-
ságát garantáló – őseink hitvilága 
örök érték, amely semmivel sem 
pótolható!  

Zenebarátom, Kedves Sanyi!  
Nyugodj békességben. Alkotá-

said sora mindig emlékeztetnek 
rád! Emléked, az énekes közösség 
szívében is élni fog!  

 
GYURIS JÁNOS 

karvezető, nyugdíjas 
énektanár, művelődésszervező 
 
* Napjaink minden területé-

nek pénzelvonásai e helyen nem 
sorolható fel, de legalább ennek 
az egynek megemlítéséhez erköl-
csi kötelessége ragaszkodnia a 
művészetekért, különösen a zené-
ért aggódó és ennek szolgálatára 
felesküdött énektanárnak! 

Edzőváltás a dorozsmai focinál 
közös megegyezéssel 

Az elmúlt hónapban írtam a 
nehéz helyzetben lévő dorozsmai 
fociról. Akkor leírtam, hogy mi-
lyen tervekkel, dorozsmai fiatalok 
visszaszerzésével akarjuk feltölte-
ni a futballcsapatot. Bíztunk az 
edző szaktudásában, fiatalok is-
meretségében, hogy a nehéz kö-
rülmények között is, egy olyan 
csapatot hoz össze, aki képes lesz 
bent maradni, vagy egy közepes 
csapattá válni. Sajnos sokan ígér-
gettek, becsapták az edzőt, hogy 
ide igazolnak Dorozsmára, végül 
is, csak azokat a játékosokat tud-
tuk megszerezni, akik szerény 
tudásukkal is, de Dorozsmát akar-
ták segíteni. Nehezen állt össze a 
csapat, amely bizonyítja, hogy 
egymás után két súlyos vereséget 
szenvedtünk. Sajnos a hazai mér-
kőzésünkön még csak tartalék 
játékosokat sem tudtunk a kis-
padra ültetni. Sajnáljuk Gábor 
Antal edzőt, hogy nem sikerült 
megvalósítani, hogy egy közép-
csapatot állítson össze. Az elnö-
künk türelme is fogytán volt. Ő is 
abban a reményben gondolkodott 
a változtatáson, hogy egy új edző-
vel sikeresebb szereplést érünk el 
a fociban. Így közös megegyezés-
sel békében, barátságosan váltot-
tunk. Új edző személyében első 
pont az volt, hogy szintén volt 
dorozsmai játékos legyen az edző. 
Így egyezett meg az elnök úr Sza-
bó Zsolttal, Dorozsma régi játéko-
sával, aki igent mondott a felké-
résre és azonnal munkához is 
látott. A pótigazolásban sikerült 
egy pár játékost magával hoznia, 
amely erősítést jelentett a csapat-
nak. Az első meccsét mindjárt 
mórahalmi rangadóval kezdte, 
ahol nagyon jó játékkal sajnos 1:0
-ra kikaptunk, de felemelő érzés 
volt a játékosok hozzáállása, a 
következő meccset Röszke ellen 
3:0-ra megnyertük. Utána követ-
keznek a rangadók, ahol már a 
tabella elején lévő csapatokkal 
találkozunk. Sajnos Csongrádon 
az első meccsen kikaptunk 3:1-re, 
de igazi nagy helyzetei a Dorozs-
mának voltak, amit sajnos nem 
használtunk ki. Az a meglátásunk, 
hogy a csapat be fog érni és remé-
lem, egy középcsapattá tud válni. 
Szeretném megemlíteni, hogy 
közben két kupameccset játszot-
tunk, mind a kettőt megnyertük, 
igaz megyei másodosztályú csa-
patok voltak. Ugyancsak megemlí-
teném, hogy a Szeged ÁK csapatá-
val nagyon sportszerű mérkőzé-

sen 3:1-re győztünk. A nézőtéren 
részt vett több labdarugó vezető 
és képviselők, megdöbbenve, de 
sportszerűen elviseltük, hogy a 
Szeged Ultra csoportja egy 15-20 
főből állt és végig cigányozták és 
anyázták a csapatot. A játékvezető 
kötelessége lett volna, hogy fi-
gyelmeztesse őket, de nem tette. 
Tehát mindent elkövetünk annak 
az érdekében, hogy a dorozsmai 
labdarugók, vezetők, szurkolók 
inkább a sportszerűségükről le-
gyenek híresek. 

Egy pár szót szeretnék írni 
még a nehéz helyzetünkről. Az 
előző cikkemben írtam arról, 
hogy szeretettel elfogadnánk a 
segítséget, bárhonnan jön. Voltak 
ígéretek, de eddig még visszajel-
zést nem kaptunk. Így a nehéz 
feladat újra csak az elnök úr vál-
lán van, de a reményünk megma-
radt. Az ifjúsági csapatunk is most 
kezd már összeállni, hogy gond 
nélkül ki tudunk a mérkőzésekre 
állni. Az előkészítő csapat kitűnő-
en szerepel, az első meccsét Mó-
rahalmon 5:1-re, a második mecs-
cset Szatymaz ellen 8:0-ra nyerte. 
Büszkén elmondhatjuk, hogy 
minden csapatunknál olyan edzők 
irányítanak, akik itt játszottak 
Dorozsmán. Az előkészítő csapat-
nak a nyáron egy dorozsmai vál-
lalkozó, akinek Bordányban van 
üzlete, megígérte, hogy egy teljes 
garnitúra felszerelést vesz az 
utánpótlásnak. Mi nagy örömmel 
fogadtuk, a gyerekeknek felolvas-
tuk azt a levelet, amit a vállalkozó 
írt az utánpótlás csapatnak a záró 
ünnepségen, hogy ősszel már 
ebben a szerelésben fogják kezde-
ni a focit. Nagyon örültek a gyere-
kek az edzővel együtt, de korai 
volt az öröm, mert időközben a 
vállalkozó meggondolta magát és 
elállt az ígérettől. Ezt a gyerekek 
szomorúan vették tudomásul, de 
bízunk abban, hogy majdcsak 
sikerül valahonnan egy kis támo-
gatást szerezni, mert nagyon rá-
férne nemcsak az utánpótlásra, 
hanem az egész egyesületre és 
utólag arra kérném újra azokat a 
kedves vállalkozókat, vagy akik 
anyagilag úgy állnak és a focit 
szeretik, hogy segítse a dorozsmai 
futballcsapatot, ahol 110 igazolt 
labdarugó kergeti a labdát. 

A vezetőség szeretettel várja a 
Dorozsma szurkolóit minden mér-
kőzésre. Hajrá Dorozsma! 

HORVÁTH DEZSŐ 
alelnök 

Az utóbbi hónapokban országszerte sok helyen keletkezett tűz 
lakótelepi társasházakban. A legutóbbi szegedi esettel kapcsolatban a 
Délmagyarországban egy illetékes szakember arra hívta fel a figyel-
met, hogy a 20–30 évvel ezelőtt épült lakások, házak elektromos háló-
zata alumíniumvezetékekkel került kiépítésre, melyek közismert 
korróziója miatt rossz kötések keletkezhetnek, ezek felmelegednek, a 

vezetékek megolvadnak. Ha a biztosíték nem működik megfelelően, 
akkor lakástűz keletkezik. Ha a lakásában ráz az elektromos vízmele-
gítő, villanybojler vagy a számítógép, szikrázik a konnektor, akkor 
lehetséges, hogy megszakadt, vagy nem is került kiépítésre a védő 
földelő vezeték. Megelőzésként végeztessünk szakemberrel lakásunk-
ban, házunkban érintésvédelmi vizsgálatot.          T. L. 



2009. 2009. 2009. 2009. SZEPTEMBER 30SZEPTEMBER 30SZEPTEMBER 30SZEPTEMBER 30.... 9999. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL 

Felhívás 
A kiskundorozsmai ORCZY ISTVÁN ÁLTA-

LÁNOS ISKOLA 2010 márciusában ünnepli 
fennállásának 100. évfordulóját. 

Ebből az alkalomból szeretnénk egy kiál-
lítást szervezni, illetve egy évkönyvet kiadni. 
Ehhez kérnénk az iskola volt tanítványainak 
segítségét. 

A kiállításhoz régi fényképekre, okleve-
lekre, iskolai felszerelésekre lenne szüksé-
günk. Az emlékkönyvben pedig szívesen meg-

jelentetnénk az iskolához kapcsolódó régi 
kedves történeteket. Jó tollforgató volt tanít-
ványok rövid visszaemlékezéseit várjuk. 

A történeteket kérjük, hogy 2009. novem-
ber 15-ig, a kiállítandó anyagokat pedig 2009. 
december 18-ig juttassák el iskolánkba. A 
fényképeket, okleveleket beszkenneljük és 
még aznap visszaadjuk tulajdonosának. 

Segítségüket előre is köszönjük. 
AZ ORCZY ISKOLA TANÁRI KARA 

Köszönetnyilvánítások 
A Jerney iskolá-

ban a nyár végére be-
fejeződött a nyílászá-
rók cseréjének utolsó 
előtti üteme, amely Sze-
ged Megyei Jogú Város 
3 millió, valamint Fá-
bián József képviselő 
300 ezer forintos tá-
mogatásával valósult 
meg. 

Az APEH tájékoz-
tatása szerint a ma-
gánszemélyek és cé-
gek 2008. évi személyi 
jövedelemadója 1%-
ának felajánlása révén 
563 ezer forinttal gya-
rapodik alapítványunk 
kasszája. 

A szociálisan hal-
mozottan hátrányos 
helyzetű tanulóink szín-
házbérleteinek megvá-
sárlásához Kosik Dé-
nes 25 ezer forintos 
felajánlással járult hoz-
zá. 

Kalapács Ferenc 
szeptember folyamán 
két új minőségi futball-
labdát ajándékozott az 
alsó-, illetve a felső 
tagozatosok számára. 

A napokban érke-
zett haza a 8. osztályos 
tanulók küldöttsége Né-
metországból, Darms-
tadt városából, ahol a 
testvérvárosi kapcso-
latok erősítését is cél-
zó gyermek világnapi 
programon vettek részt. 
Az utazás költségeit 
Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányza-
ta, a Jerney János Ala-
pítvány, Fábián József 
és Tóth József önkor-
mányzati képviselők, 
valamint ifj. Atlasz 
Henrik, Julinek István 
és Mihálffy Béla ma-
gánszemélyek biztosí-
tották. 

A Jerney János 
Általános Iskola neve-
lőtestülete nevében is 
köszönetemet fejezem 
ki nevelő-oktató mun-
kánk önzetlen anyagi 
támogatásáért! 

LÁZÁR ZOLTÁN 
igazgató 

 

Minőségi orosz barna- és fekete- 
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Dara (5-25 mm) 3700 Ft/q-tól. 

Dió (20-50 mm) 3800 Ft/q-tól. 

Szállítási költség 10-40 q között. 

Szeged, körtöltésen belül: 2000 Ft, 

Szeged, körtöltésen kívül: 3000 Ft, 
Szeged 20 km-es vonzáskörzete: 4000 Ft. 

Csináljon olcsóbban, melegebbet! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

Szüreteltünk! 
 
A Bölcs Utcai Óvoda nagyobb 

gyermekei 2009. szeptember 18-
án nagy útra készülődtek. Már ko-
ra reggel izgatottan beszélgettek a 
gyerekek, kis kosaraikat mutogat-
ták egymásnak. Egyre türelmetle-
nebbül kérdezgették, mikor indu-
lunk? 

Bizony, vendégségbe készü-
lődtünk Ujvári Mihály szőlőskert-
jébe, szüretelni. 

A rövid buszos utazás után 
már a kapuban vártak bennünket 
vendéglátóink. A gyors terepszem-
lét követően jókedvűen kezdtünk 
a munkához. Megcsodáltuk a hatal-
mas, nap érlelte fürtöket, a már 
őszire színeződő leveleket és a raj-
tuk menedéket remélő rovarokat.  

Gyorsan teltek a kiskosarak, a 
szorgos kezek ügyesen hordták a 
ládákba a szőlőt, persze a szájak-
ba is jutott az édes gyümölcsből. 

A teli ládákat traktor szállítot-
ta a préshez, így az általunk sze-
dett szőlőből préselt mustot is 
megkóstolhattuk, nagyon ízlett 
mindenkinek. 

A nap végén az éhes szürete-
lőket zsíros kenyér várta, amit jó 
étvággyal fogyasztottak a gyerme-
kek. 

 
A szép, élményekben és új 

ismeretekben gazdag napért ez 
úton mondunk köszönetet Ujvári 
Mihálynak és családjának. 

 
A BÖLCS UTCAI ÓVODA 

GYERMEKEI ÉS DOLGOZÓI 
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SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI 
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁÉRT 2010-BEN? 

 
AKÁR TÖBB EZER FORINTOT IS MEGSPÓROLHAT! 

 

Ha érdeklik a 2010-re szóló lehetőségek, kérjük, keresse fel az 
Önhöz legközelebbi elérhetőségünket. 

Itt összehasonlítjuk 14 biztosító ajánlatát, segítünk felmondani a 
régi szerződését és megkötjük az újat, továbbá teljes körű 

ügyintézést vállalunk. 
 

A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST 
2009. NOVEMBER 30-IG LEHET FELMONDANI! 

 

KALKULÁCIÓT 2009. NOVEMBER 5-TŐL TUDUNK KÉSZÍTENI. 
A szerződéskötés díjmentes, a kalkuláció elkészítéséhez kérjük, 

hozza magával jelenlegi szerződésének iratait. 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Start-R Kft. 
 
  

6724 Szeged, Csemegi 
utca 11. Fsz. 3. 

 
  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőtől péntekig 

8-17 óráig 
 
 
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-548-695 

Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. 

  

6791 Szeged-
Kiskundorozsma, 
Széksósi út 12. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, szerdán, 

pénteken 8-16 óráig, 
kedden 8-18 óráig, 

csütörtökön 8-20 óráig  
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-463-444 

Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. 

sándorfalvi kirendeltsége 
  

6762 Sándorfalva, 
Széchenyi u. 24. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, szerdán, 

pénteken: 9-17 óráig, 
kedden és csütörtökön: 

10-18 óráig 
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-252-544 

AKTV 
Algyői Kábeltelevízió 

Üzemeltető Kft. 
  

6750 Algyő, 
Kastélykert u. 16. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, kedden, 

szerdán, pénteken: 
8-15 óráig, 

csütörtökön 13-20 óráig  
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-267-567 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!    
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
és szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 
vizsgáztatás 

 

TÉLI GUMI AKCIÓ! 

155/70 R13 7500,- 185/65 R15 11500,- 
175/70 R13 9000,- 195/65 R15 12500,- 
165/70 R14 9800,- 205/55 R16 17000,- 
175/65 R14 10000,- A készlet erejéig! 

 

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

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

    Szakmák:Szakmák:Szakmák:Szakmák:    

 BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás 
    Gárgyán Miklós VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés 
 ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás 
 SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás 
 KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
 javításajavításajavításajavítása 

Megnyílt 
Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és új    

Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!    

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

Márta József 
Tel.: 460–306 

A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 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 a szállítás előtt egy nappal, 
s apródjaim elvivék néked! Október 1-től 4800 helyett 4 főre csak 4100 Forintért! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhatsz az Úr 2009. évében! 

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-vizsgálat 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 

javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 

valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 

– permetezők 

– önjáró kerti traktorok 
– fűnyírók javítását, 

Kiskundorozsmán a nagybani piac 

közelében. 
 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Gipszkartonozás! Vállaljuk tetőterek, 
válaszfalak, ál-mennyezetek, dobozolások, 
díszítőelemek kivitelezését. 
Gyors, precíz, megbízható munka. 
Tel.: 20/358–1660 
 

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 
Márti 
Tel.: 20/373–1077 
 

Asztrológia! 
– Sorselemzés 
– Számmisztika 
– Kártyajóslás 
Tel.: 20/355–0273 

Több évtizedes gyakorlattal 
rendelkező középiskolai tanárnő 
angol nyelvből korrepetálást, 
történelemből korrepetálást és 

érettségi vizsgára való felkészítést 
vállal Dorozsmán. 

Érdeklődés: 70/774–8605-ös 
telefonszámon. 

INTERNET MINDENKINEK 
 
Alapszintű, ismeretterjesztő jellegű szá-
mítástechnikai képzéseket indítunk hely-
ben! 
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyv-
tárában 10 órás tanfolyamok indulnak.  
További információ és jelentkezés a kép-
zés helyszínén: Negyvennyolcas u. 12., 
vagy a 463-807-es telefonon a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 
A képzések a Miniszterelnöki Hi-
vatal támogatásával, a NETre 
KÉSZ 2008. pályázati felhívás ke-
retében valósulnak meg. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

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

D O R O Z S M A I  N A P L Ó  
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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. 

AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!  Tölgy rönk 2500 Ft/q, kalodás tölgy 3000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

14 ezer Forint feletti 
szemüvegkészítés esetén 

 

Október a látás hónapja! 
 

Rendkívül könnyen 
tisztítható, tükröződés-

mentesítő réteggel ellátott 
szemüveglencsék –30%! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

 
 

Kezdődik a bölcsi, ovi, 
iskola, térjenek be vásárolni 

a Bababazárba. 
Zoknitól a tornazsákig ná-
lunk mindent megtalál! 

 
 
 

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 100 Ft/kg. 

Kisbálás repceszalma eladó fűtésre 400 Ft/
bála házhoz szállítva. 

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 
 

Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című 
kötet megvásárolható: 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban (Negyven-
nyolcas u. 12.); 

a Szélmalomnál (Vass Józseftől); 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálatán. 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 

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

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

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: 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! 

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. 

FÖLDMÉRÉS! 
○ megosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
► Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
○ 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 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelei-
met, hogy Szeged, Törő u. 23. 
szám alatti ügyvédi irodám nyit-
va tartása a következő: 

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 
     06 20/9268–943 
EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
 

Dr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvéd    

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 
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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.) 

 

0,5 l Löwenbrau üv. ......... 139,- + ü. 
0,5 l Osjecko üv. ............. 165,- + ü. 
0,33 l Osjecko üv. ........... 145,- + ü. 
0,5 l Tuborg dobozos ............. 139,- 
0,5 l Prince 5% dobozos .......... 150,- 
0,5 l Dreher dobozos .............. 265,- 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

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 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

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! 

 

Vasárnaponként 
svédasztalos ebéd 1390 

Forintért. 
 

Üdülési csekket, 
Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

62/460-337 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves 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. 

UPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECT    
AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!    

 

2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 
HBO MaxPak 2000 Forint! 

Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

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 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
ÜZLET, MŰHELY 

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 
� 62/460–798 
Nyitva tartás: 

H–P: 7.30–12.00 és 13.00–16.30 
Szo.: 7.30–12.00 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 

szerelését 

– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 

Mobil: 06 30/343-0346 
E-mail: nabesa@t-online.hu 

 

Nagy Berta Sándor 
Vezetékes távközlési technikus 

Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
Kímélje a bőrét, 

kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzletben 

(ABC-vel szemben) és a 
Mini ABC-ben. 

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 
szerkezetlakatos munkák 

Dorozsmán. 
Tel.: 06 20/931–7137 

16-tól 

Elektronikus számaink az Interneten 
is olvashatók! 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 
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NYUGATI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BE-
SZERZÉSSEL.  

E SZELVÉNY BEMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYT KAP! 

 

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 

tachográf-kezelő, töltőállomás-kezelő 
tűzvédelmi szakvizsga 

nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 
vállalkozó, autóbuszos személyszállítói, 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Automata váltós kocsival oktatás. Mozgássérült oktatás. 
Autó– és motorszimulátoros képzés. 

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 

  

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 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

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 

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 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– fénymásolás, bélyegző 
készítés, 
– nyomtatványok, 

– húsvéti képeslapok, dekorációk. 
 

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

 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: 30/360-7943 

Festést-mázolást 
glettelést, hőszigetelést, nemes vakolást, 
padlóburkolást, csempézést vállalok. 

Tanács Zoltán 
Mobil: 70/275-25-11, 20/495-33-50 

4 óra után minden nap. 
Cím: 6791 Szeged–Dorozsma, Málna u. 38. 
E-mail: Tanacs.Zoltan@szelmalomktv.net 

Szobafestő-mázoló munkát vállal 
Molnár Antal 

Vadliba u. 14. 
Tel.: 30/751-5064 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

H i rde t é s fe l vé t e 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     
INGATL ANKÖ Z VETÍTŐ ,  ÉR TÉKBEC SLŐ  

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 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  

temetkezési helyeket Társaságunk 
folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 
2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 
a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

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

Csirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvező áron kapható! áron kapható! áron kapható! áron kapható!    
 

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) 

 

 
Őszi áruk folyamatosan érkeznek! 

AVON tanácsadás 
 

Telefon: 06 30 254-1440 

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

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

TV, számítógép teljes körű javítása, 

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

olcsó javítása, új készülékek forgalmazása a 

régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-

lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 
Veres Ferenc 

gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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