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„A világnézet tudós épület, amelyben az ember elrejti szorongásait.” 
(Hamvas Béla) 

Az eltűnő értelmiség 
A politikai gondolkodás eltor-

zulása és elsorvadása, valamint a 
közügyektől való, össztársadalmi 
szinten jelentkező tendenciózus 
elfordulás – köszönhetően első-
sorban az állampolgárok politikai-
társadalomelméleti tudatlanságá-
nak, tájékozatlanságának – azt e-
redményezi, hogy az olyan alap-
vető fogalmakról, mint a „demok-
rácia”, a „pluralizmus”, a „konzer-
vativizmus” vagy a „liberalizmus”, 
rendkívül torz, felszínes, olykor 
pedig előítéletes tudással rendel-
keznek. A nyugati típusú, plurális 
demokráciának nevezett államok-
ban is jelenlévő problémáról van 
szó. A helyzetet súlyosbítja, hogy 
még bizonyos politikusok is képe-
sek hajmeresztő dolgokat „belelát-
ni” olyan fogalmakba, amelyek a 
közvélekedéssel ellentétben jól 
körülhatárolható jelentéssel bír-
nak. 

Megjegyzendő, hogy a politi-
kai szélsőségek (jobbról és balról 
egyaránt) olyan társadalmi élős-
ködők, amelyeket a tudatlanság és 
az unintelligencia éltet. Nem is 
csoda, hogy élnek és virulnak. 

Az egyetlen módszer, amellyel 
a tudatlanságot, az alantas gondol-
kodásmódot, a dolgokat leegysze-
rűsítő látásmódot és a zárt logiká-
jú világnézetek terjedését enyhí-
teni lehet, az a stabil, megbízható 
forrásból származó tudás terjesz-
tése és befogadása. Az ocsút a bú-
zától, vagyis az információt a dez-
információtól, az objektív tény-
adatot a szubjektív véleménytől 
azonban nehéz elválasztani. 

Mivel az úgynevezett „negye-
dik hatalmi ág”, a média általában 
alkalmatlan e feladatra (és ezt több 
évtizeden keresztül rendületlenül, 
újra és újra bebizonyította magá-
ról), a társadalom zuhanó értelmi 
szintjének kézbevétele egy nagyon 
speciális társadalmi „rétegre”, az 
értelmiségiek csoportjára hárul. 

Általában „értelmiségi” alatt a 
társadalom azon tagjait értjük, 
akik szellemi munkát végeznek, 
magasan képzettek és műveltek. 
(Hogy mennyire egyéniség, önálló 
személyiség valaki, nem kritériu-
ma az értelmiségi létnek, sajnos.) 

Azonban e kifejezés sokkal plasz-
tikusabb annál, hogy a társadalom 
egyes rétegeit, osztályait le tud-
nánk fedni vele. Manapság már at-
tól értelmiségivé válhat bárki, ha 
önmagát értelmiségiként írja le. 

Az értelmiségi magas rendű 
tudományos munkát végez, ám 
azzal az igénnyel is fellép, hogy 
politikai kérdésekben a nemzet lel-
kiismeretét testesítse meg. Amely-
lyel kapcsolatban még nem lenne 
semmi kifogás. De: az értelmiség-
nek nem feladata politikai szere-
pek vállalása, illetve az aktuális 
politikai közügyekben való rész-
vétel kompromittálja az értelmi-
ség fő feladatát és célkitűzéseit. A 
filozófia, a szociológia, a politoló-
gia stb. politikai célokra való fel-
használása és eltorzítása az össze-
férhetetlenség olyan súlyos esete, 
amelyet Julien Benda hírhedt köny-
vében az írástudók árulásának ne-
vez. 

Miközben az értelmiségi a köz-
életi tevékenységébe is bevonja po-
litikai nézeteinek hangoztatását, 
hajlamossá válik arra, hogy átve-
gye a kevésbé tájékozott, kevés-
bé művelt, vagy csupán politikai-
lag megfontolt, akár populizmus-
nak is nevezhető sematizmust val-
lók nézetét, amely során a valóság 
milliónyi színárnyalata fekete-fe-
hér sivársággá szegényül, és a vi-
lág bonyolult dolgai látványosan 
egyszerűbbé degradálódnak. A se-
matikus gondolkodás tetten érhe-
tő az élet minden területén, így a 
politikai közgondolkodásban is. 
Az értelmiség, engedve a sematiz-
musnak, beépíti saját tevékenysé-
gébe, és mintegy felerősítve azt 
elhiteti a nálánál kevésbé okosnak 
mondott tömegekkel, hogy amit ő 
képvisel, az köszönőviszonyban 
áll a valósággal. Egy értelmiségi-
vel szemben ez megbocsáthatat-
lan, és sokkal nagyobb bűnt követ 
el, mint az ugyanabban a sémában 
gondolkodó átlagember: szakmai 
tekintélye mögé bújva gyakorolja 
intellektuális doktrínáját, és mint 
tanult, szélesebb látókörrel és kri-
tikai érzékkel rendelkező szakem-
berre, ha nem is néz fel, de ráha-
gyatkozik a tömeg. 

A ló másik oldalára azok az 
értelmiségiek esnek át, akik ele-
fántcsonttoronyba menekülnek, 
megnémulnak, hallgatnak, passzi-
vizálják magukat és közéleti cső-
látással nem méltatnak figyelem-
re semmi olyasmit, amely nem ré-
sze perifériális magánügyeiknek. 
Az apolitikus értelmiségi maga-
tartással még nem is lenne semmi 
gond; az úgynevezett „szabadon 
lebegő értelmiséginek”, aki nagy 
figyelmet fordít arra, hogy távol 
tartsa magát az aktuálpolitikai 
ügyektől, még egyáltalán nem mu-
száj kivonnia magát az apolitikus 
közügyekből. A szabadon lebegő 
értelmiségi bátran lehet civil szer-
vezet tagja, bátran vállalhat ön-
kéntes munkát, bátran szánhat 
időt társadalmilag fontos felada-
tok elvégzésére. 

Ha végig kellene néznünk 
szűk pátriánk egyébként gyászo-
san alacsony létszámú, értelmisé-
ginek nyilvánítható lakóin, vajon 
az elkeseredésre melyik szolgál-
tathatna nagyobb okot: az aktuál-
politikai szörcsögés, vagy az ál-
landósult lakatellenőrzés elefánt-
csonttornyuk ajtajának zárján? 
Hány kézre lenne szükségünk, 
hogy megszámoljuk a tetterős, 
nyámnyila kifogásokat nem haj-
kurászó művelteket? Szükségünk 
lenne vajon mindkét kezünkre? 

Az olyan közéleti tevékenysé-
gek, mint például egy újság szer-
kesztése, arra biztosan megtanítja 
az embert, hogy szembenézzen a 
legteljesebb mértékben minimali-
zált szolidaritással és segítőkész-
séggel. Ne csodálkozzunk azon, 
hogy mikro- és makrotársadal-
munk kuka értelmiségijei jelenleg 
a közösség legrosszabb tanító-
mesterei. Vagy hallgatnak, vagy 
pedig zöldségeket fecsegnek. Ezért 
aztán mindennél jobban meg kell 
becsülni az olyan, társadalmilag 
hasznos elméket, akik erőn felül 
próbálkoznak (függetlenül attól, 
hogy mekkora sikerrel) a társada-
lom megjavításával, az ostobaság-
nak való minél nagyobb károko-
zással, a racionális és mérlegelő 
gondolkodás példamutatásával. Ha 
erre a tudatlanok nem tartanak 
igényt, talán elvitathatóvá válik 
bármely joguk arra, hogy a jelen-
legi, kevésbé előnyös helyzetükön 
siránkozzanak és annak előidézé-
sét másra kenjék. 

SOMOGYI GÁBOR 

Az üzenet 
 
Oly korban élek én, amikor 

Kossuth Lajos leghíresebb ve-
zércikke, a Cassandra levél záró 
része legalább annyira aktuális, 
mint akkor volt, amikor íródott. 

Az újév kezdetén, a kultúra 
napjának hónapjában, választá-
sok előtt állva elevenítsük fel, 
olvassuk sorait okulva, erőt me-
rítve büszkén emelt fővel. 

„Kötelességem megtörni hall-
gatásomat, nem avégett, hogy 
vitatkozzam, hanem hogy Isten, 
a Haza, s az utókor nevében es-
dekelve felszólítsalak, nézz kö-
rül magasb államférfiúi tekin-
tettel, s fontold meg a maradan-
dó következtetéseket, melyek 
felé vezeted a hazát, melynek 
élni kellene, midőn a mi csont-
jaink már régen elporlottak; A 
hazát, melyben nemcsak a jelen 
röppenő percét, de a változha-
tatlan múltat s a közelgő jövőt 
is szeretnünk kell. 

Ne vidd azon pontra a nem-
zetet, melyről többé a jövőnek, 
nem lehet mestere! 

Megőszültem a tapasztalá-
sokban gazdag szenvedések is-
kolájában, az évek súlya s a bú 
és bánat alatt. Nem személyes 
érdek, nem ingerültség, nem 
fontoskodási viszketeg szól be-
lőlem. Nekem személyemre néz-
ve nincs semmi várni, nincs 
semmi kívánnivaló, sem a nem-
zettől, sem az élettől. De keb-
lemben fiatal eréllyel él s fog 
élni halálomig a kötelesség ér-
zete Hazám iránt. E kötelesség-
érzet ösztönöz felszólamlásra. 
Bocsásd meg azt a kútfő kedvé-
ért, melyből eredett. Ha a siker 
megnyugvását nem vihetném ma-
gammal síromba, hadd vihes-
sem legalább magammal a re-
ményt hazám jövendője iránt. 

Ne vezesd hazánkat oly ál-
dozatokra, melyek még e re-
ménytől is megfosztanának. 

Tudom, hogy a Cassandrák 
szerepe hálátlan szerepek. 

De te fontold meg, hogy 
Cassandrának igaza volt!” 

Nem szabad hagynunk, 
hogy feledésbe merüljenek, in-
kább álljanak példaképül azok a 
nagyok, akik a szentistváni ha-
záért minden ízükkel-vérükkel 
küzdöttek. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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 →→→→  Tóth József 
Február 15-én 17 órakor a Bölcs utcai Család-
segítő Házban; február 22-én 17 órakor a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
Február 17-én 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, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának 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 
Szombat, vasárnap: zárva. 

2010. februári lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. február 8., hétfő. 

Tájékoztató a Részönkormányzat elmúlt üléseiről 
2009. november 11. 

 
Meghívottként bemutatkozott 

Molnár Tamás, a Szegedi Testa-
mentum Temetkezési Kft. ügyve-
zető igazgatója, akinek a vezetése 
alatt működő önkormányzati ala-
pítású cége a kiskundorozsmai te-
metőt is üzemelteti. 

Az igazgató tájékoztatójában 
elmondta, hogy heti rendszeres-
séggel kijár a dorozsmai temetőbe 
és gyűjti azokat az észrevételeket, 
amelyek a szolgáltatás javítására 
és a temetőnek mint kegyeleti 
helynek a javítására vonatkoznak. 

Beszámolt arról, hogy elké-
szült az elektronikus temetői tér-
kép és a számítógépes nyilvántar-
tás a temetői sírokról, csak még a 
hozzátartozók nincsenek felvezet-
ve. Jelentős bevételkiesést ered-
ményez annak ténye, hogy kb. 
3000 lejárt sír van a hozzájuk tar-
tozó temetőkben, amelyeket újra 
kellene váltani. A sírok újra-meg-
váltása során, gazdasági megfon-
tolásból, az 1990 előtti időszakra 
50% kedvezményt adnak. Ha egy 
sír lejárt, akkor tulajdonosát, ke-
zelőjét írásban értesítik ennek té-
nyéről, és felhívják a sírhely újra-
váltására. Ha ez eredménytelen, 
akkor háromszor meghirdetik új-
ságban és utána lehet elbontani, 
vagy újraértékesíteni. 

Az elmaradt bevételek részbe-
ni térülése esetén lehetőség nyíl-
hat a ravatalozó belső terének 
összenyitására, amely a hangosí-
tás problémáját is részben meg-
oldhatja. Továbbá padokat kelle-
ne elhelyezni, és a vízvezeték-há-
lózat is elöregedett, üzemeltetése 
drága volt a sok feleslegesen elfo-
lyó víz következtében, ezért fúrt 
kutakat létesítettek. Ezt egyesek a 
szolgáltatásban való visszalépés-
ként értékeltek. Tudomásuk van 
az újonnan létesített pumpálós 
működtetési kényelmetlenségéről 
és nehézségeiről, ezért edénytar-
tókat fognak felszerelni a kutak-
hoz. Igényként merült fel a feszü-
letnél egy vízcsap visszaállítása is. 

Molnár úr elmondta, hogy sok 
szép síremlék van a temetőben, 
mérlegelni kellene az arra érde-

mesek védetté nyilvánítását. A 
földutak rendbetételét is távlat-
ban el kellene végezni. 

A temetési szolgáltatások ára-
inál a szegedi lakosok 12 ezer fo-
rint kedvezményen részesülnek. 
Az elmúlt években sok probléma 
adódott a magas talajvíz miatt: 
nem lehetett bizonyos időszakok-
ban testtemetést végezni. Ez mára 
megoldódott: a ravatalozó mellett 
és a temető hátsó részében állan-
dóan lehet temetkezni. A sírok 
gondozását a tulajdonos végezhe-
ti. Mindenki kérhet engedélyt a 
sírhelyemlék önmaga által való el-
készítésére. Az engedélykérelem 
mellett egy kivitelezési vázrajzott 
(skiccet) kell benyújtani. Enge-
délyt a szilárd alapú keretek elhe-
lyezéséhez kell csak kérni. 

Fábián József képviselő hozzá-
fűzte, hogy a temető hátsó (déli) 
bejáratához vezető Basahíd utca 
úttestének aszfaltburkolat-javítá-
sát 2010-ben el fogják végezni. 

Tóth József képviselő szerint a 
ravatalozó elé az időjárás viszon-
tagságai ellen fedőtető kellene. 

Hozzászólásban a részönkor-
mányzati képviselők kérték, java-
solták a hátsó, belső parkoló te-
metések alkalmával történő kinyi-
tását, mert a külső parkoló esőben 
sáros. Javasolták továbbá, hogy az 
iskolák, egyetemek pályázat kere-
tében segítsenek a neves sírok 
feltárásában. Jelezték, hogy a han-
gosítás ára drága. A kereszttől to-
vább hátrafelé haladva is az utat 
ki kellene aszfaltozni. Észrevétel-
ként merült fel, hogy a temető 
éjjel-nappal nyitva van, és hátul 
hiányos a kerítés is, ez magában 
hordozza az éjszakai lopások és a 
rongálások veszélyét. 

Összegezve a dorozsmai te-
mető működésével kapcsolatosan 
megtárgyalt napirend megállapí-
tásait, a vezetés ismeri a lakosság 
észrevételeit, és az ügyvezetés fo-
gadókész a jobbító észrevételek-
re, várja azokat. Amint a bevéte-
lekből az anyagi feltételek kedve-
zően megteremtődnek, folyama-
tosan tervezik az igények kielégí-
tését. 

Egyebekben szó volt még a 

közbiztonság javítása érdekében 
a helyi rendőri iroda rendbetéte-
léről, KMB irodában való munka-
végzésről és a rendszeres fogadó-
órák bevezetéséről. Igényként me-
rült fel a templomi és a Szilva 
utcai körforgalomnál kamerás meg-
figyelés létesítése, a Mini ABC előtt 
a kerékpárút javítása, valamint a 
külterületi földutak javítása. 

A polgárőrség képviselője a 
házalókkal és vándor-faárusokkal 
kapcsolatban tapasztalható meg-
növekedett bűnesetek miatt java-
solta a házaló árusítás megtiltá-
sát. 

 
2009. december 29. 

 
Fábián József soros elnök ve-

zetésével a 2009-es év utolsó rész-
önkormányzati ülése az évértéke-
lés jegyében és ünnepélyes han-
gulatban és keretek között folyt 
le. Mivel előző, december 10-i szá-
munkban a „Beszámolt a polgár-
mester” című cikkben az elért ered-
ményekről részletesen számot ad-
tunk, ezért most a napirendekhez 
való képviselői hozzászólásokat 
és azokra adott válaszokat ismer-
tetjük. 

Moróné Tapodi Éva elmondta, 
hogy a Részönkormányzatnak jobb 
kapcsolatot kellene kiépíteni, ápol-
ni a lakossággal, megszólítani a vá-
lasztókat. 

Fábián képviselő úr válaszá-
ban elmondta, hogy az elmúlt év-
ben ötletláda volt az önkormány-
zatnál kihelyezve, tartottak rend-
szeresen különböző fórumokat és 
képviselői fogadóórákat, tehát adott 
a lehetőség a lakossággal való 
kapcsolat ápolására és az infor-
máció áramoltatásra. Talán a Do-
rozsmai Naplón keresztül lehetne 
még kommunikálni. 

A temetőben felmerült észre-
vételek ügye lassan halad előre, 
reméljük, hogy az új igazgató ígé-
retének megfelelően kezeli a prob-
lémákat. A nyíltszelvényű csapa-
dékvíz-elvezető árokrendszer léte-
sítésének ügyét folyamatosan napi-
renden kell tartani. A liget rende-
zése ügyében már történtek az 
egyházzal tárgyalások, melyek lé-

nyege, hogy a kápolnát és stáció-
kat az egyház, míg a parkot az ön-
kormányzat tenné rendbe és gon-
dozná távlatban. 

Mucsi László elmondta, hogy a 
fórumokon mindig ugyanazokat 
az arcokat lehet látni. A részön-
kormányzatot a 2006. évi válasz-
tások után egy évvel később, 2007 
decemberében hívták össze, és az 
első napirend az SZMSZ módosí-
tása volt, melynek az eredménye 
az lett, hogy érdemi döntés, hatás-
kör a testületnél nem maradt, csu-
pán javaslattevő és véleményező 
jogkörrel rendelkezik. 

Gyuris István az emberek ér-
dektelenségét említette, javasolta 
a dorozsmai honlap, elektronikus 
fórum stb. bevezetésének mérle-
gelését a lakossággal való jobb 
kapcsolat kialakítása céljából. 

Horváth Dezső Dorozsma sport-
ja, ezen belül a focival kapcsolat-
ban szólt az aggodalom hangján. 
Ismertette, hogy a vezetés a to-
vábbi finanszírozást az eddig ki-
alakult, igényelt szinten biztosíta-
ni nem tudja, ezért valószínűleg 
tisztújítást kell végezni, olyan ve-
zetést választani, akik támogató-
kat tudnak szerezni. 110 igazolt 
játékosuk van, kár lenne ezeket 
szélnek ereszteni. Helyi játéko-
sokból kellene egy jó csapatot ki-
nevelni. Az önkormányzat bizto-
sítja a létesítményt, ezért köszö-
net illeti, a tőle kapott támogatás 
a játékos igazolások és játékveze-
tői díjakra elegendő. Amennyiben 
nem sikerül a tisztújítást és ezzel 
a finanszírozást megoldani, úgy 
számolni kell a csapat alsóbb osz-
tályba való lecsúszásával. 

Igényként merült fel a kábel-
tévé helyi csatornáján több ön-
kormányzati és közcélú rendez-
vény, információ továbbítására. 
Tímár Lajos a fentiekre részben 
reagálva elmondta, hogy a tájé-
koztatás igénye mellett annak 
költségvonzatát is figyelembe kell 
venni. A környező önkormányzat-
ok (Bordány, Zsombó) a helyi új-
ságnak kiadói és egyben finanszí-
rozói is. A Dorozsmai Naplót a 
Dorozsmai Napló Baráti Kör, helyi 
civil szervezet adja ki és a dorozs-
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Tájékoztató a Részönkormányzat elmúlt üléseiről 
mai vállalkozók finanszírozzák hir-
detések közlésével. Az újság las-
san 20 éve társadalmi munkában 
készül. Kiskundorozsma honlap-
ját a www.kiskundorozsma.hu in-
ternetes címen is a Baráti Kör tart-
ja fenn, fizeti a szolgáltatási díját, 
amely évente kb. 50 ezer Forint. 
Az önkormányzati képviselők évi 
50–50 ezer Forinttal – kérésre – 
beszállnak a költségek finanszíro-
zásába. Ez morzsa a 4000 pél-
dányban megjelenő újság éves, 
2,5 millió forintos megjelenési 
költségéhez viszonyítva. Nyilván 
nem lehet a helyi labdarúgást az 
újsággal összehasonlítani, de a tá-

mogatások mértéke, ill. azok ará-
nyai elgondolkodtatók, főleg ak-
kor, amikor az egyik egyesület tag-
jai önkéntes, közérdekű és ingye-
nes szolgálatot látnak el az évi 11 
újságszám megjelentetésével, míg 
a másiknál a saját szórakozásnak 
a költségvetésből való megfinan-
szíroztatása mellett szerény tisz-
teletdíjakra is telik. 

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
gazdasági társaság, nincs közszol-
gálati tájékoztatási kötelezettsége, 
de az eddig kialakított szinten a jö-
vőben is közzéteszi az önkormány-
zati, közhasznú és kulturális infor-
mációkat, de többet nem vállalhat. 

Szeged város önkormányzata 
létrehozta a saját városi televízió-
ját, amelynek szolgáltatásait gyak-
rabban lehetne igényelni. A Ho-
mokhát TV-vel is jó együttműkö-
dés alakult ki, meghívás esetén 
szinte minden jelentősebb ese-
ményről közvetítenek, tájékoztat-
nak. Ezzel a lehetőséggel lehet él-
ni a továbbiakban is. 

Összefoglalva: az önkormány-
zat tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenysége Dorozsmán az elmúlt 
időszakban eltolódott a civil szer-
vezetek és a kábeltévé irányába, 
sajnos finanszírozási oldalról is, hi-
szen az önkormányzat kifarolt belő-

le, pontosabban bele se ment, mert 
nem is volt rá igény eddig. A képvi-
selők és lakosság részéről jogos az 
igény megfogalmazása, de újra kell 
gondolni a társadalmi munkában 
végezhető munka határait és a la-
kossági igényeken alapuló tájékoz-
tatási költségek önkormányzati fi-
nanszírozásának kérdését. Emellett 
természetesen az egészséges élet-
mód kialakítása érdekében a spor-
tot sem szabad elhanyagolni. A Do-
rozsmai Napló továbbiakban is part-
ner az önkormányzat és a civil szer-
vezetek közhasznú információinak 
közzétételében. 

TÍMÁR L. 

Pályázati 
lehetőség 

A Nemzeti Civil Alapprogram 
(NCA) Dél-alföldi Regionális Kol-
légiuma pályázatot írt ki civil szer-
vezetek működési támogatására. 
A rendelkezésre álló keretösszeg 
532 millió Forint. A regionálisan 
működő társadalmi szervezetek 
vagy alapítványok – éves költség-
vetésük függvényében – maxi-
mum 7 millió Forint vissza nem 
térítendő támogatásért pályázhat-
nak. A kiírásban olvasható, hogy a 
pályázat célja a civil szervezetek 
működéséhez való hozzájárulás, a 
projekteket és szervezeteket meg-
alapozó, kiszolgáló, fejlesztő és ad-
minisztráló, a törvényeknek való 
megfelelést segítő és a szervezet 
cél szerinti tevékenységek érde-
kében felmerült azon kiadások tá-
mogatása, amelyek a szervezet 
2010. június 1. és 2011. május 31. 
közé eső időszakban felmerült mű-
ködési költségeihez és ugyanezen 
időszakban működéséhez kapcso-
lódó tárgyi eszköz beszerzéséhez 
sorolhatók. 

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje 2010. március 22. A pá-
lyázati csomagot papír alapon és 
elektronikus úton, az ESZA on-
line pályázatkezelő rendszerén ke-
resztül is be lehet nyújtani. Ha a 
kért támogatási összeg meghalad-
ja az 1 200 000 Forintot, a pályá-
zat csak elektronikus úton adható 
be. Az elektronikus úton való pá-
lyázat benyújtásának feltétele a 
pályázati rendszerben való re-
gisztráció és a 2010. évi regisztrá-
ciós nyilatkozat kitöltése. 

A részletes pályázati kiírás és 
a szükséges formanyomtatványok 
letölthetők a www.nca.hu inter-
netes címről. További információ 
az NCA Dél-alföldi Kollégiumának 
2010-es működési pályázati kiírá-
sáról a http://www.nca.hu/?page 
= t e n d e r / d e t a i l s & m a n a g e r 
=ESZA&tend_id=593 címen érhe-
tő el. 

Tallózás a módosított KRESZ-ből 
A Kormány 289/2009. (XII. 

18.) Korm. rendelete a KRESZ-ben 
számos változtatást eszközölt. Az 
új szabályelemek a törvényalko-
tók megfogalmazása szerint a véd-
telen közlekedők, a gyalogosok és 
a kerékpárosok nagyobb bizton-
ságát hivatott elősegíteni. 

Összefoglalva a módosításo-
kat, a legfontosabb változások 
2010. január elsejével az alábbi 
paragrafusokban érhetők tetten. 

 
1. Az új Környezetvédelmi 

övezet (zóna) jelzőtáblával jelölt 
úton gépkocsik nem közlekedhet-
nek. A kiegészítő tábla jelzi annak 
a gépkocsitípushoz tartozó kör-
nyezetvédelmi lapon elhelyezett 
matrica színét, amelyre a behajtá-
si tilalom vonatkozik. 

2. A veszélyt jelző táblák közé 
felvett Torlódás tábla az úton 
forgalmi akadályt képző feltorló-
dás eshetőségére hívja fel a figyel-
met. 

3. A tájékoztatást adó jelző-
táblák sora bővül a Nyitott ke-
rékpársáv nevű táblával, amely a 
kerékpárosok egyirányú közleke-
désére kijelölt kerékpársáv úttes-
ten való elhelyezkedését jelzi. 

4. A kerékpárosok az egyirá-
nyú utcába a kijelölt menetirány-
nyal szemben is behajthatnak, 
amennyiben az Egyirányú forgal-
mi út jelzőtábla kerékpárt és út-
irányt jelző kiegészítő táblával 
van ellátva. 

5. A kerékpárosok mellett a 
motorosok is használhatják a 
buszsávot. A motorkerékpárosok 
ezen felül mindegyik sávot igény-
be vehetik. 

6. Piros lámpa jelzésénél a ke-
rékpárosok és a motorosok „elő-
rekúszhatnak” a várakozó gépko-
csik között. 

7. Megszűnt a kerékpárosok 
szoros jobbra tartási kötelezettsé-
ge. 

8. Az Előretolt kerékpáros 
felálló hely a balra bekanyaro-

dó kerékpáros számára útbur-
kolati jel által kijelölt sávon csak 
piros lámpánál szabad a többi 
jármű elé besorolva a továbbhala-
dáshoz felkészülni. 

9. A nyitott kerékpársávot az 
úttesten felfestett fehér színű szag-
gatott vonal és kerékpárt ábrázoló 
burkolati jel jelzi. Ezt a sávot más 
járművek is igénybe vehetik, az 
irányváltoztatásra vonatkozó sza-
bályok megtartásával. A jobbra be-
kanyarodást a nyitott kerékpár-
sávról kell végrehajtani. A kerék-
páros balra bekanyarodásra tör-
ténő felkészülés céljából, vagy ha 
a nyitott kerékpársáv megszűnik, 
elhagyhatja a sávot. 

10. Alapértelmezésben kerék-
párral lakott területen belül max. 
40 km/h-val, lakott területen kí-
vül fejvédő sisak használatával és 
ha utast nem szállít, 50 km/h-val, 
egyébként 40 km/h-val szabad 
menni. 

11. Kerékpárúton közlekedő 
járművel max. 30 km/h-val, gya-
log– és kerékpárúton közlekedő 
járművel max. 20 km/h-val sza-
bad menni. 

12. A kerékpárúton jogosulat-
lanul várakozó gépjárműveket a 
hatóság elszállíthatja. 

13. Gyalogátkelőhelyet, ahol 
mindig a gyalogosnak van el-
sőbbsége, a jármű vezetője csak 
olyan sebességgel közelítheti meg, 
hogy elsőbbségadási kötelezettsé-
gének eleget tudjon tenni, például 
amennyiben szükséges, időben 
meg tudjon állni. 

14. A quad fogalma: L6e jár-
műkategóriába sorolt könnyű 
négykerekű segédmotoros kerék-
pár vagy L7e járműkategóriába 
sorolt négykerekű motorkerék-
pár, amely nyitott utasterű, kor-
mányműve nem áttételes és a mo-
torkerékpárok esetében szokásos 
kezelőszervekkel van ellátva. 

15. A mopedautó fogalma: 
L6e járműkategóriába sorolt köny-
nyű négykerekű segédmotoros ke-

rékpár, amely zárt utasterű, több 
személy szállítására kialakított, 
kormánykerékkel és a gépkocsi-
ban szokásos kezelőszervekkel van 
ellátva. 

16. A Közúti forgalom ellen-
őrzése tábla a sebességellenőrző 
berendezés fix telepítését jelzi és 
hatálya a Közúti forgalom ellen-
őrzésének vége tábláig tart. 

17. Egységes sebességhatár 
került bevezetésre a személygép-
kocsival, motorkerékpárral, 3500 
kg megengedett tömeget meg 
nem haladó gépkocsik számára: 
autópályán 130 km/h, autóúton 
110 km/h, lakott területen kívül 
egyéb úton 90 km/h, lakott terü-
leten 50 km/h. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Összeállította: 
SOMOGYI GÁBOR 

Közúti forgalom ellenőrzése 

Torlódás 

Környezetvédelmi övezet (zóna) 
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Árnyoszlatók 
Ugye, hihetetlenül hangzik, ha 

azt mondom, társadalmunk rom-
lásának az anyagi vonatkozásain 
túl más összetevői is vannak. A 
legendás magyar önsorsrontó ma-
gatartásformák nem biztos, hogy 
mind magyar specialitások, nem 
hárítva át a felelősséget határain-
kon túlra, de óriási szerepe volt – 
van ebben az általános nyugat-
majmolásnak, nemcsak a szocia-
lista rendszerben, de manapság is. 
Minden, ami az úgymond „fej-
lettebb társadalmaktól áramlik be 
hozzánk” szűretlenül érkezik, a-
melynek technikai vívmányokat 
hozó, kultúrát emelő hatásai mel-
lett sok sötét árnyoldala is van. 
Ezeket is, mint szinte mindent, 
elsősorban a pénz, a minél na-
gyobb, gyorsabb, illegális meggaz-
dagodás motiválja. Ugyanúgy, 
mint egy jelentős technológia ter-
jesztésének, ennek is megvan a 
maga jól felépített piaca. Ez pedig 
nem más, mint korunk egyik pes-
tise, rákfenéje: a kábítószer. A ter-
jedés, a használat immár ijesztő 
méreteket öltött és a sok másik 
mellett fenyegető társadalmi prob-
lémává nőtte ki magát. A jelenség 
visszaszorítására hivatott szerve-
zetek között óriási szerepe van a 
kistérségi drogambulanciáknak, 
melyek a háttérben, csendesen, 
szinte ismeretlenül, de héroszi 
munkát végezve makacsul folytat-
ják hiábavalónak tűnő tevékeny-
ségüket. A 20 évvel ezelőtt, néhai 
szép emlékű dr. Farkasinszky Te-
rézia által alapított Ifjúsági Drog-
centrum egyik csoportvezetője, 
Törzsök Helga pedagógus adott 
tájékoztatást a Centrum munkájá-
ról. 

– Hogyan vehető észre a 
droghasználat? 

– A fogyasztóvá válásnak nem 
egy oka van. Mindig az egyéni 
életelőzmények tesznek valakit 
azzá. Akár drog, vagy gyógyszer-
fogyasztást, akár ebből eredő de-
vianciát vesszük alapul. Ennek 
alapvető feltétele, hogy a szer el-
érhető legyen számára. Ha valaki 
nagyon akarja, megtalálja a be-
szerzés forrásait. Vannak alkalmi 
drogfogyasztók, akik még nem 

függők, hanem pl. bulikban, társas 
rendezvényeken, a hangulat foko-
zása céljából fogyasztanak. Van-
nak aztán a kényszeres fogyasz-
tók, a függők, ők vannak a legke-
vesebben, ugyanakkor ők okozzák 
a legnagyobb problémát akár tár-
sadalmi, akár büntetőjogi szem-
pontból. Szembetűnő jelei van-
nak, lehetnek a fogyasztásnak: pl. 
a pupilla látványos beszűkülése, 
vagy kitágulása, mozgáskoordiná-
ciós zavarok, erősen levert, vagy 
indokolatlanul feldobott állapot, 
látványos tanulmányi eredmény-
romlás, visszahúzódás. Alvási, táp-
lálkozási problémák jelentkeznek. 
De ezeket jól lehet palástolni, ki-
magyarázni egy ideig. Jel lehet 
otthoni értéktárgyak eltűnése, ki-
sebb lopások is. Visszajelzések ér-
keznek az iskolából késések, lógá-
sok miatt. Sajnos, el lehet monda-
ni, hogy pl. a középiskolások 
60%-a életében legalább egyszer 
kapcsolatba lép valamilyen kábí-
tószerrel, legyen az pl. marihuána, 
vagy a diszkó-drogok valamelyi-
ke. Tapasztalatunk, hogy a szege-
di középiskoláknak szinte mind-
egyikében jelen van a drog, ez alól 
nem mentesek sem az ún. elitis-
kolák, de az egyházi iskolák sem. 
Már általános iskolákban is fel-
bukkant. 

– Mennyire van hatással 
környezete a drogossá válóra és 
viszont: a drogfogyasztó a kör-
nyezetére? Milyen bánásmódot 
igényel? 

– A társasága, a baráti köre, 
de a változó, és negatív irányba 
változó társadalmi körülmények 
is mind hatással vannak a poten-
ciális alanyra. A rendszerváltozás-
sal nem csak a szabadságunk, de a 
kiszolgáltatottságunk is növeke-
dett. Azzal, hogy tudjunk a sza-
badságunkkal élni, hozzá is kellett 
volna nőni. Egy csomó mindent 
egy csapásra lehetett, és az embe-
rek kezdtek élni a lehetőségeik-
kel. Meghatározó, hogy az embe-
rek hogyan élnek, milyen anyagi 
körülmények között, a belső érté-
kek elsikkadnak és minden a kül-
sőségekben kezd megnyilvánulni. 
A legveszélyeztetettebb korosz-

tály a 18–34 év közötti. Ezen belül 
is a fiatal felnőttek. Kimutatható, 
hogy ezek 68%-a nagyobb váro-
sokban él. Érdekes, hogy nagyobb 
a fogyasztók aránya a magasabb 
iskolázottsággal, jobb anyagi kö-
rülmények között élőknél. 20 év-
vel ezelőtt magasabb volt a 18 év 
feletti korosztály aránya, ma már 
elmondható, hogy általános isko-
lásokkal is találkozunk. Ha egy 
csoportban, iskolai osztályban el-
kezd nőni a fogyasztók száma, ez 
vonzóvá válhat a többi fiatal szá-
mára is. Ezt „kortárs-hatásnak” 
nevezzük. A pubertáskorban a fel-
nőttek irányító, példamutató sze-
repe visszaszorul, a kortárs-hatás 
megerősödik. Aztán ott vannak a 
reklámok, a média hatása is. Egy-
mást érik pl. a gyógyszerreklá-
mok, amik azt sugallják a problé-
más fiataloknak, végy be erre 
ilyen, arra olyan gyógyszert és 
azonnal megszűnnek a problémá-
id. Nem természetes úton oldják 
meg a gondjaikat, hanem azt lát-
ják, hogy mindenre van valami, 
amit csak bekapok, és máris meg-
oldódik minden. De ez csak egy 
indok. Ismétlem, nagyon sok ok 
vezethet a fogyasztóvá váláshoz. 
Mindig van a szerhasználat mö-
gött valamilyen megoldatlan konf-
liktus, pszichés betegség, káros 
személyiségváltozás és egyéb ok. 
A személy ezt a módot látja önma-
ga gyógyítására megfelelőnek, cél-
ravezetőnek. Nyilvánvaló az is, 
hogy a szert fogyasztottak első 
tapasztalatai azok, hogy a kábító-
szer jó. Felold, lazává tesz, elrepít 
onnan, ahol gondjaim rabságában 
vagyok. De az egészséges embe-
rekben van egyfajta morális fék, 
amely annak felismeréséhez ve-
zet, ha ezt hosszútávon csinálom, 
annak beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek. Ha valaki kipróbál-
ja és azt jónak véli, de stabil csalá-
di háttérrel, egészséges egóval és 
pszichével rendelkezik, nem való-
színű, hogy függővé válik. Ha jó a 
szülő-gyerek kapcsolat, ez hamar 
kiderülhet és aránylag jól orvosol-
ható, megelőzhetők a nagyobb 
problémák. Kár lenne a gyerek 
holmiját folyton, gyanakvóan ku-
tatni nyomok, növényi törmelé-
kek és egyebek iránt. Ez olaj lehet 
a tűzre, sőt még jobban a gyerek 
visszahúzódásához, vagy akár el-
lenségessé válásához is vezethet. 
Az autoritás, a szülői tekintély el-
leni lázadás egyébként is jellemző 
a serdülőkorra. Ráadásul a legfon-
tosabb, a bizalom vész el és ezzel 
együtt a konfliktus közös megol-
dásának lehetősége is. Mikor egy 
szülő megtudja, hogy gyermeke 
drogos, kétségbeesik. Ez megbé-
lyegzi a családi kapcsolatot. Sok 
szülő rohan tanácsért, előveszi is-
meretségeit, van, aki bezárja gyer-
mekét, ami egyáltalán nem célra-
vezető. Nem szabad elfelejteni azt 

a körülményt, hogyha a gyermek 
drogossá, függővé válik, itt a szü-
lőnek is mélyen magába kell néz-
nie, milyen bánásmódot, vagy 
életvitelt is folytatott a család. 
Egyébként nem jellemző ez a szü-
lői önkritika, legtöbbször a kivetí-
téssel élnek és kizárólag a gyer-
mekét negatívan befolyásoló, kül-
ső környezeti hatásokat okolják. 
Lenne lehetőség családterápiás 
foglalkozásokra is nálunk, de eze-
ket nem veszik igénybe. Pedig 
szinte ez az egyetlen megoldás a 
probléma kezelésére. 

– Mik a környezeti elvárások 
a drogelvonás szervezett ellátá-
sa terén? 

– A társadalmi környezet tel-
jes egészében központi intézke-
dést, az állam általi megszüntetést 
igényli. Többek között ránk hárít-
ja annak felelősségét, hogy ez a 
probléma hogyan szűnjék meg. Mi 
természetesen a speciális felada-
toknak igyekszünk megfelelni, de 
ez nem ennyire egyszerű, mivel ez 
komplex társadalmi folyamat, 
amelyben úgy az egészségügyi, 
mint a szociális szervezeteknek, 
ezen túl akár a kriminál-politikai 
szerveknek is közös felelőssége 
van. Ehhez tartozik még a pártfo-
gó felügyelői szolgálat, rendőrség, 
de a civil szervezetek is jelentős 
szerepet játszanak. Nem kizáróla-
gosan a Drogcentrum fogja felszá-
molni és megszüntetni a kábító-
szer fogyasztást és meggyógyítani 
a függőket. Nem elhanyagolható 
tényező a család szerepe és bevo-
nása sem ebben a komplexitás-
ban, mert külön-külön nem érhe-
tő el a kívánt cél. Bár rendelke-
zünk mindazzal a terápiás foglal-
koztatási, gyógyszer ellátási hát-
tér struktúrával, ami a ránk vo-
natkozó munkához szükséges, de 
csak a legégetőbb, a felszínen 
tapasztalható jelenségek tüneti 
kezeléséhez adhat segítséget. 

 
Az Ifjúsági Drogcentrum elér-

hetősége: hétfőtől péntekig 08.00-
16.00 óráig (az 5-ös, 7-es troli 
újszegedi végállomásánál, a Fésű 
utcában. Minket bárki, bármikor 
megkereshet, ha úgy érzi, segít-
ségre szorul). 

 
Tel./Fax: 06/62/436–353 
E-mail: drogcentrum@t-

online.hu 
Web: www.drogcentrum.hu 
 

TÓTH GYÖRGY 

Mikulás járt a Baba-Mama Klubnál 

Decemberben ellátogatott hoz-
zánk a Mikulás, gyermekeink da-
lokkal,versekkel fogadták a „Nagy-
szakállút”. Mindenki örömére a 
zsákjából előkerültek az ajándé-
kok. Fábián József képviselő úr, 
Takácsné Palócz Julianna keres-
kedő és a narancsliget Edinája dé-
ligyümölccsel járultak hozzá a ki-
csik öröméhez. Köszönjük! 

Karácsonyi ünnepünk fényét 
a Negyvennyolcas utcai óvodások 
színvonalas előadása emelte. Kö-

szönjük az óvónénik, dajka nénik 
és a gyerekek lelkes munkáját. A 
műsor végén az anyukák sütötte 
finom süteményeikkel és édessé-
gekkel kedveskedtünk valameny-
nyi szereplő és jelenlévő csillogó 
szemű kisgyermeknek. A jövőben 
is szeretettel várjuk a kedves ér-
deklődőket a BABA-MAMA KLUB 
összejöveteleire minden szerdán 
10–12 óráig. 

 
ZSUZSIKA NÉNI ÉS TÜNDI  
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház programajánlója 
+ „Kas(s)zasikerek” 
Kasza Magdolna grafikus gra-

fika- és képregény-kiállítása 
Megnyitja: Szekeres Ferenc gra-

fikusművész 
Időpontja: február 5-én, pén-

teken délután 5 órától 
A kiállítás március 5-ig meg-

tekinthető a művelődési ház nyit-
va tartási idejében 

 
+ Gyermekruha börze 
Mindenkit sok szeretettel vá-

runk a 2010. február 06-án 900-
1100 óráig rendezett baba börze 
napon, amelyen a művelődési 
házban külön helyet biztosítunk 
azon vállalkozó kedvű anyukák-
nak, apukáknak, nagyszülőknek, 
akik magukkal hozzák gyermeke-
ik kinőtt, megunt ruháit cserére 
vagy eladásra. 

 
A gyermekruha árusításra in-

gyenesen biztosítjuk a helyet! 

Várunk minden szíves ér-
deklődőt! 

Érdeklődni: 06 30 366–8237 
(Tahiné Tündénél) vagy 06-70-
241-7305 (Gyúró Andreánál) 

 
+ Farsangi bál 
Az Alkony Nyugdíjas Klub 

szervezésében 
Időpontja: febr. 15-én, hétfőn 

délután 4 órától 
A zenéről és a jó hangulatról 

Balázsfi Lajos gondoskodik! 
 
+ Hangfürdő 
Időpontja: febr. 17-én, szer-

dán délután 6 órától 
Érd.: Kollár Imréné Márta 30/ 

326–5854 
 
+ Egészségnap 
Időpontja: február 20-án, szom-

baton 9-13 óráig 
A vizsgálatok, szaktanácsadá-

sok, előadások ingyenesek! Min-

denkit sok szeretettel várunk! To-
vábbi részleteket olvashatnak a 
Dorozsmai Naplóban. 

 
+ Dorozsmai Közéleti Kávéház 
Dorozsmai Füzetek 
Beszélgetést vezeti: dr. Ander-

le Ádám 
Beszélgetőtárs: Vass József 
Időpontja: február 26-án, pén-

teken délután 6 órától 
Helyszín: Novotel Hotel, Lech-

ner terem (Maros u. 1.) 
 
+ Számítógépes tanfolyam 
Újraindul a számítógépes tan-

folyam! 
Várjuk szeretettel azokat a 

nyugdíjasokat, akik kellemes lég-
körben és jó hangulatban szeret-
nék megismerni a számítástechni-
ka alapjait! A tanfolyamra beirat-
kozottak megtanulhatják az inter-
netezést, a szövegszerkesztést, az 
e-mailezést stb. 

Időpontja: február 22-től min-
den hétfőn és szerdán 9-11 óráig 
(febr. 22., 24., márc. 1., 3., 8., 10., 
17., 22., 24., 29.) 

A tanfolyam összesen 20 órás. 
Részvételi díj: 4800 Ft. 
Jelentkezési határidő: február 

10. 
Érd.: 463–112, 20/954–2124 
 
+ Dorozsmai Színházi Esték 
A Délikert Népszínház előadá-

sában 
Guy Foissy: Két szerető szív, 

Házassági hirdetés (egyfelvonásos 
vígjátékok) 

Időpontja: február 27-én, szom-
baton 6 órától 

 
Vásár 
Február 12-én 9-11 óráig 
 
Termékbemutató 
Február 1-jén 8-13 óráig, 9-én 

és 17-én 10-12 óráig 

Mindenki karácsonya 
2009-ben a dorozsmai kará-

csonyt december 18-án tartottuk 
a művelődési házban. Az igen 
nagy érdeklődés mellett lezajló 
esemény az udvaron kezdődött, 
ahol meg lehetett tekinteni a Szé-
kivirág Népdalkör és Citerazene-
kar által nagyon igényesen elké-
szített betlehemet és a gyönyörű-
en feldíszített karácsonyfát, me-
lyet több óvodás és iskolás cso-
port is megnézett. A fenyőfát Mó-
ra Mihályné Etuska néni ajánlotta 
fel Dorozsmának. A karácsonyi 
játszóházban gyékényezés és mé-
zeskalács díszítés volt, melyet 
Zsemlye Ágnes és Szerezlai Éva 
tanárnők vezettek. Ezután követ-
kezett az ünnepi műsor, melyen 
közreműködött Pécsiné Pánczél 
Mária, Németh Katalin, Bindics 
Botond, Peric Annabella, a Szé-
kivirág Népdalkör és Citerazene-
kar Mészáros Mária vezetésével, 
az Aerobic csoport Veszelka Rita 
vezetésével, az Eszterlánc nép-
tánccsoport Vesmás Andrea veze-
tésével, és a Jerney János Ált. Is-

Kas(s)zasikerek a művelődési házban 
2010. február 5-én kiállítás 

nyílik a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban Kasza Magdolna 
grafikus alkotásaiból. Innen a 
játékos cím, amely magától az 
alkotótól származik: kas(s)za-
sikerek – azaz válogatás a mű-
vésznő legjobb vagy inkább a 
legérdekesebb munkáiból. 

 
Kasza Magdolna 1977-ben 

született, kétéves korában költöz-
tek el szüleivel Kiskundorozsmá-
ról Kiszomborra, de a Somos nagy-
szülőknél töltött nyaralások emlé-
ke mégis Dorozsmához köti. 

Már óvodásként is látszott, 
hogy a rajzhoz lesz tehetsége, és 
tízévesen jutott arra a döntésre, 
hogy rajzos pályán kellene ma-
radnia. 

Tizennégy évesen céltudato-
san a szegedi Tömörkény István 
Művészeti Szakközépiskolába adta 
be a jelentkezését, alkalmazott 
grafika szakra, ahová felvételt is 
nyert. Itt tanulta meg a grafikus 
szakma alapjait Pölös Endre grafi-
kusművésztől. Ezt tökéletesítette 
tovább a szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola rajz szakán Sze-
keres Ferenc grafikusművész irá-
nyítása alatt az órákon, valamint a 
tanár úr vezette Reklámgrafikai 
Alkotótelepen (ReAl). A főiskolán 
választott másik szak a média 
volt, így került a Tű című főiskolai 
magazinhoz. Először cikkeivel új-
ságíróként, később illusztrátor-
ként rajzaival is megjelent. Ekko-
riban ismerte meg a József Attila 
Tudományegyetem Kulturális Iro-
dájának egyik munkatársát, az ak-
kor még történelem-kommuniká-
ció szakos Magyar Sándor egyete-

mistát, aki elhivatott képregény-
rajongóként már forgatókönyve-
ken törte a fejét. 

„A képregények egészen apró 
gyerekként is érdekeltek. Imád-
tam a testvéremtől „elcsórt” Alfa 
újságokban megjelent Asterixet, 
rendszeresen olvastam a Kockást, 
később a Garfieldet, a Fantomot és 
társaikat, emellett Zórád Ernő, 
Korcsmáros Pál, Fazekas Attila és 
más képregényrajzolók által ké-
szített önálló füzetecskéket is. Ez 
utóbbiak többsége az akkori ma-
gyar mintáknak megfelelően rend-
szerint irodalmi, illetve filmes a-
daptációk voltak, amelyek a kül-
földről származó, könnyedebb 
sztorikból építkező képregények-
hez képest az újdonság erejével 
hatott rám. 

Ez a rajongás ösztönzött arra, 
hogy kipróbáljam: vajon magam 
is képes vagyok hasonlót alkotni? 
Tizenévesen próbálkoztam elő-
ször képregény rajzolással, de 
még csak a saját szórakoztatá-
somra, a mű nem érett meg a 
kiadásra. Az első megjelent képre-
gényem az itt is látható „A sár-
kány” című Ray Bradbury-novella 
adaptációja, már főiskolás korom-
ban készült, s annyira megtetszett 
a „Tű” akkori gárdájának, hogy 
nemcsak az újságban jelent meg, 
de a szerkesztőség falát is évekig 
díszítette. Később egyre ritkáb-
ban dolgoztam saját forgató-
könyvből, képregényeim túlnyo-
mó többségét jelenleg Magyar 
Sándor „szövegei” alapján készí-
tem. A véletlennek köszönhető, 
hogy először történelmi témához 
nyúltam, de ma már szinte ter-
mészetesnek veszem, ha lovago-

kat vagy várfalakat kell rajzol-
nom.” 

A kiállítás létrejöttét motivál-
ta azon törekvés, hogy azoknak is 
bepillantást engedjünk ebbe a mű-
fajba, akik egyébként nem vesz-
nek a kezükbe képregényújságot, 
mondván, hogy az a gyerekek mű-
faja, készült azoknak is, akik sze-
retik a képregényeket, de kíván-

csiak arra, hogy hogyan készülnek 
és persze azoknak is, akik szeret-
nek olvasni, akár képeket is. 

A kiállítás március 5-ig megte-
kinthető a művelődési ház nyitva 
tartási idejében, 7-19 óra között. 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

 
-MŰVHÁZ- 

kola 3. osztálya Czékusné Démus 
Gabriella vezetésével. A művelő-
dési ház emeletén „Karácsony 
csuhéból” című kiállítást és a Be-
nedek Elek-rajzpályázatra beér-
kezett alkotásokat lehetett megte-
kinteni. Süteménnyel, meleg teá-
val és forralt borral vártuk ked-
ves vendégeinket, akik az aján-
dékok mellé még egy kiadós va-
csorát is kaptak Szélpál Zoltán 
jóvoltából. 

Mindenkinek köszönjük a se-
gítségét, akik megérdemlik, hogy 
itt felsoroljuk nevüket: dr. Kozma 
József, Nógrádi Zoltán országgyű-
lési képviselők, Tóth József és Fá-
bián József önkormányzati képvi-
selők, Mihálffy Béla, Alkony Nyug-
díjas Klub, Vöröskeresztes Klub, 
Nagybani Piac Kft., MSZP Do-
rozsmai Szervezete, Székivirág 
Népdalkör és Citerazenekar, Mik-
si Bau Kft., Újvári Mihály, Club 
69. 

 
HAJDÚ GÉZA 

művelődési ház igazgató 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Óramű pontossággal 
Beszélgetés Somodi Lászlóval, Dorozsma 

egyetlen órás mesterével 

Somodi László rendszeres 
hirdetője újságunknak. Mint 
egy jól berendezett szoba, né-
hány m2 órás műhelyében fo-
gad a mester. A falon ingaórák, 
fali órák sorakoznak, rendben. 
A polcokon javított, vagy javí-
tásra váró vekkerek, csörgős 
órák, no meg eladásra szánt 
karórák kínálják magukat. 

Beszélgetésünket nyitva tar-
tás idején ejtettük meg (8-tól 
16:30-ig tart nyitva). Közben né-
hány kuncsaft is érkezett. 

 
– Mikor és hogyan kezdte az 

órás szakmát? 
– A szakmát 1969-ben kezd-

tem el művelni, azóta kisebb meg-
szakításokkal folytatom. Szabad-
káról 1991-ben jöttünk át, ott sa-
ját üzletem volt a központban. 
1992-ben Szegeden, a Babós órás-
nál dolgoztam mint alkalmazott, 7 
évig. Ott kitanultam a svájci órák 
csínyját-bínyját, Svájcban tovább-
képzésen is voltam. Amikor a fiam 
nagykorú lett, számítástechnikai 
céget nyitott, egy darabig ott dol-
goztam. 2003-ban jöttem ki Do-
rozsmára, és meg is nyitottam az 
órásüzletet az ABC-ben. Mai napig 
is itt dolgozom, hosszú távra ter-
veztem. 

– Van-e kedvenc órája? 
– Igen, a mai napig az Omega 

a kedvencem, ami egy karóra. Ám 
minden óra kedves egy kicsit szá-
momra. Egyforma tudással kell ja-
vítani, amelyre garanciát lehet 
vállalni. 

– Az ingaórák javítása nehe-
zebb? 

– A felhúzós óráknak lelke 
van. Ha ezeket felhúzzuk, elkezde-
nek járni. Az ingórák érzékenyek, 
mert a jó beállítás fontos a járá-
sukhoz. Ha nem sima, függőleges 
fala kerül, nem képes járni. Az 
ütés hangosságát is be lehet állíta-
ni rajtuk. 

– A fali órákkal mi a helyzet? 
– Vannak belőlük elemes, és 

felhúzósak is. A felhúzósakat ne-
hezebb javítani. Javításuk többe 
kerül az elemes óráknál. 

– És a zsebórák? 
– Ha azok mechanikusak, fel-

tétlenül járassuk őket, mert az 
olaj máskülönben besűrűsödik. 
Ha azok elemesek, és hosszú ideig 
nem használjuk, az elemeket ve-
gyük ki. 

– Vajon meg lehet élni az órás 
mesterségből? 

– E munkám mellett reklám-
órákat is készítek, cégeknek. A cé-
geknek szánt órák számlapját én 
tervezem meg, a logóval együtt, 
amit összeszerelek az órával. Na-
gyobb tételben is szoktam készí-
teni. A napi munkám mellett ez 
hoz még nagyobb összeget a kony-
hára, mellette vannak a javítások, 
eladások, így a megélhetésem biz-
tosított. 

– Milyen a forgalma? 
– Van munkám folyamatosan, 

amely azt jelenti, hogy számíthat-
nak rám a dorozsmaiak és a kör-
nyékbeliek. Minden nap akad egy-
két elemcsere, kisebb javítások, 
tisztítások. Természetesen min-
dent időre elkészítek. 

– Ezen kívül mi vállal még? 
– 180-féle elem van nálam, ez-

által sok mindenbe tudok elemet 
adni, sőt ha behozzák, ki is cseré-
lem. Például, játékok, vércukor-
mérő, vérnyomásmérő, hallóké-
szülék, távirányító stb. Árulok 
még óraszíjat, fémcsatokat, rá is 
teszem az órákra. Aranyt csak 
kérésre hozok. 

– Családjáról elárulna vala-
mit? 

– Nős vagyok, feleségemmel 
36 éve élek együtt. Egy fiam és 
egy lányom van, valamint három 
unokám. Feleségem kozmetikus 
Szegeden. Egészségünk kitűnő. 

– Sok sikert, egészséget, sok 
ügyfelet és jó munkát kívánok a 
jövőben is. Köszönöm az interjút! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 

Vendég a háznál! 
Lajkó Edit fodrászt láttam a 

minap vendégemül, hogy elme-
sélje a volt Fodrászszövetkezet 
múltját és jelenét. Van, aki mai 
is abban az épületben dolgozik, 
immár 36 éve. Ő a legrégebbi 
dolgozó a legalább hetvenéves 
épületben. 

 
– Beszéljen a múltról! 
– A múlt kötelez. Szeretném 

elárulni az olvasóknak, hogy az 
épület, amiben ma is dolgozom, 
hetven éve áll. Ehhez hasonlóból 
kevés van a környéken, főleg, 
hogy ugyanazon a helyen, ugyan-
az a szakma működjön, ennyi idő 
múltán is. Régen tudtommal At-
lasz bácsi önálló vállalkozóként 
működött itt, később a hely a 
Csongrád megyei Fodrászszövet-
kezet üzletévé vált. Régi kollegá-
kat említenék meg, akikkel együtt 
is dolgoztam, néhányan már nem 
élnek: a férfi oldalon Petrov Kar-
csi bácsi, a Dallos család – férj, 
feleség és a lányuk –, sokáig dol-
goztak itt. Tovább: Kucskáné Pan-
nika néni, Rózsa József, Petrov 
László, Bozsák Józsefné. A női 
oldalon, gyermekkoromból em-
lékszem Eta nénire, Esztike néni-
re, Jenei Sándornéra. Huszta Im-
réné, Karácsonyi Mari, Kelemenné 
Margó, Újvári Ernőné, Dancsáné 
Marika is dolgoztak itt. A kozmeti-
kus Pál Éva is felejthetetlen szá-
momra. 

– És mi van most? 
– Tavaly nagy változás történt 

az életünkben. Felszólítottak, hogy 
költözzünk el innen, olcsóbb re-
zsiért. Hárman éltek is ezzel. Mi 
nem mentünk bele. A női részle-
gen egyedül maradtam fodrász, a 
férfiaknál mind a négy kollega 
maradt. Mi küzdöttünk a fennma-
radásért. Tudtuk, hogy itt legjobb 
helyen vagyunk. Átvészeltük a ne-
héz időszakot, pótoltuk a hiányzó 
szakembereket. Hívtunk magunk 
mellé olyanokat, akik szeretnek 

dolgozni. A fodrászatban újra meg 
van a kívánt létszám. Bővült a 
szolgáltatásunk is. Van kozmeti-
kus Évike, műköröm készítés, pe-
dikűr, manikűr Sarnyainé Mónika 
személyében. Fodrászként ketten 
vagyunk, váltótársam Edina. Ő is 
fiatal. Tele vagyunk fiatalokkal. 

Vannak vendégeink, nem panasz-
kodunk. Szeretik a munkánkat. A 
vendégkört igyekeztünk megtar-
tani, jó munkával, elérhető árak-
kal. 

– Kik járnak Önökhöz? 
– A fiatalabb korosztály is el-

kezdett hozzánk járni, fontos szá-
mukra a dizájn. Frizurát kérnek, 
festetik a hajukat. A közép és idő-
sebb korosztály körében is elter-
jedt a hajfestés. Szinte minden 
korosztály jár már fodrászhoz. A 
férfiakhoz inkább az idősebb kor-
osztály jár, főleg hajvágásért. 

– Beszéljen a változásokról! 
– A változás annyi, hogy levál-

tunk a szövetkezetről. A helyiség 
az IKV Zrt. tulajdonába került. A 
bérleti díjat ki kell gazdálkodni. 
Megszépítjük a belső berendezést, 
munkaeszközeinket felújítjuk. Ter-
vezzük még a portál cseréjét, eb-
ben az IKV Zrt. is segít. 

– Mit vár a jövőtől? 
– Sok vendéget és elégedett-

séget. Tudjuk, hogy van helyünk 
Dorozsma kellős közepén. Elérhe-
tő árainkkal meghódítjuk a kun-
csaftokat. Árelemelést nem terve-
zünk. A bejelentkezéseknek örü-
lünk, de egymás vendégeit is be-
vállaljuk. Munka szempontjából az 
éve eleje gyengébb a tél miatt, ta-
vasz a legjobb a báli szezon miatt. 
Ünnepek miatt a december is elég 
jó, nyári napokra sem panaszko-
dunk. Heti viszonylatban a hétvé-
gék a legjobbak. 

– Kívánok terveikhez sok erőt 
és egészséget, és boldog új eszten-
dőt. Köszönöm az interjút. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ 



2009.�JANUÁR�29.� 7.�OLDAL�

Ismét lesz egészségnap 

A nagy érdeklődésre tekintet-
tel ismét egészségnapot tartunk 
Dorozsmán. 

Szánjon egy újabb napot ma-
gára és ismerje meg önmagát és a 
természet erejét. A Kiskundorozs-
máért Közalapítvány és a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház újból 
egészségnapot szervez 2010. feb-
ruár 20-án szombaton 9-13 óráig 
a művelődési házban (Kiskundo-
rozsma, Negyvennyolcas u. 12. 
Telefon: 62/463-112, 06-20/954-
2124). 

Előadások: 
id. dr. Szirtesi Zoltán körzeti 

orvos: gerincbántalmak. 
Cserné Sziráki Gréta termé-

szetgyógyász: hogyan élhet bárki, 
gyógyszer és betegség nélkül. 

dr. Gszelmann Róbert a Nu 
Skin Enterprises képviseletében: 
hogyan előzhető meg tudatosan a 
szív- és érrendszeri, valamint a da-
ganatos megbetegedés ma Ma-
gyarországon. 

Varga László a Bajor pékség 
képviseletében: a liszt- és cukor-
érzékenységről. 

dr. Letoha Tamás a Pharma-
coidea Kft. képviseletében: Eszed, 
rendben! Egészségvédő funkcio-

nális élelmiszerek, MentalFitol csa-
lád, a kortalan szellemi frissessé-
gért. 

dr. Szabó László főorvos: 
ALVEO, 26 féle gyógynövény egy 
italban Isten patikájából. 

Pósa Róbert pszichológus: Ön-
magunkkal szemben-lelki egész-
ségünk védelme. 

 
Szűrések: 
Thurzó Ferenc gyógyszerész: 

magas vérnyomás, cukor- és ko-
leszterinmérés gyógyszerész gon-
dozás keretében (900-1100 lehető-
ség szerint a pontos adatok érde-
kében éhgyomorral jöjjenek). 

dr. Gszelmann Róbert: anti-
oxidáns mérés 

Tiens cég: egészségállapot-fel-
mérés 

Cserné Sziráki Gréta: termé-
szetgyógyász módszerek, csont-
kovács technikák bemutatása ön-
kéntes jelentkezőkön. 

Oriflame: haj és bőrdiagnosz-
tika 

Gerinctorna bemutató. 
A vizsgálatok, szaktanácsadá-

sok, előadások ingyenesek! Min-
denkit sok szeretettel várunk! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Tájékoztató a Polgárőrség közgyűléséről 

A Kiskundorozsmai Önvédel-
mi Csoport (Polgárőrség) a 2009. 
évi beszámoló közgyűlését 2010. 
január 22-én tartotta meg a Szél-
malom Vendéglőben. A közgyű-
lést jelenlétével megtisztelte Ma-
gyari Béla, a Csongrád Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke, Badics 
András, a Szeged Városi Polgárőr 
Szövetség elnöke és a Rendőrség 
Belvárosi Rendőrőrs Körzeti Meg-
bízott helyi rendőrei. 

A napirend keretében megtár-
gyalták a 2009. évi vezetőségi, 
bűnmegelőző és gazdasági mun-
kát. A 2010. évi bevételi költség-
terv és működési költségek, vala-
mint a Miniszterelnöki Hivatal és 
az OPSZ által 2010-re biztosított 
közbiztonság javítását célzó pá-
lyázati célok és egyesületi vállalá-
sok szintén megvitatásra kerül-
tek. Összegezve a közgyűlés meg-
állapításait, a Polgárőrség 2009. 

évi bűnmegelőző munkáját a Rend-
őrséggel együttműködve eredmé-
nyesen végezte, ezzel növelte a la-
kosság biztonságérzetét. 

Az egyesület közbiztonságot 
javító tevékenységének elismeré-
séül Magyari Béla megyei elnök 
Szemesi Szilveszter elnöknek okle-
velet adott át. Badics András Sze-
ged városi elnök Csonka Imre 
szolgálatvezetőt munkája elisme-
réséül jutalomban részesítette. 

Szemesi Szilveszter oklevelet vett át Magyari Bélától Csonka Imre átveszi jutalmát Badics Andrástól 

A magyar kultúra napjára 

Mi is a kultúra? A kultúra az 
emberi társadalom által létreho-
zott anyagi és szellemi javak ösz-
szessége. (Értelmező Kéziszótár) 

A magyarság történetére visz-
szatekintve megállapíthatjuk, hogy 
a fejlődésének egyetlen fontos 
célja volt: élni. Erről az élni aka-
rásról szól a história! A nemzet 
léte pedig, mindenkor a fenntartó 
közösség kultúrájától függött. 
Ezért kell ünnepelnünk a kultúra 
napját! 

Magyarországon e jeles nap 
egyidős a rendszerváltozással. 
1989 óta ünnepeljük. Nem vélet-
len, hogy épp akkor merült fel az 
igény és az ötlet, a nemzet újjá-
születésének idején. 1823. január 
22-én Kölcsey Ferenc végső for-
májába önti azt a költeményt, 
amelyet a XX. század magyarsága 
már első számú énekeként dalol. 

Évről évre nemzeti himnuszunk 
„születése napján” emlékezünk a 
magyar kultúra eredményeire, si-
kereire. 

Az utóbbi években az ünnep-
lést rendszeresen elnyomja a 
problémák hangja. Mert mit gon-
dol a kultúráról ma Magyarország 
népe? Egyre nagyobb részben azt, 
hogy felesleges állami pénzkido-
bás támogatni, mikor haldoklik az 
egészségügy, leáll a közlekedés, 
felszámolódik az oktatási intéz-
ményrendszer. Igen, temérdek a 
nehézség, de ha nem akarjuk, 
hogy a jövő nemzedéke humán 
műveltség és az érték, szellem, lé-
lek szavak ismerete nélkül nőjön 
fel és váljék „boldog fogyasztóvá” 
és bárgyú végrehajtóvá akkor a 
magyar kultúrát kötelességünk 
óvni, védeni, megőrizni! 

MIHÁLFFY BÉLA 

Köszönet 

A Kiskundorozsmai Karitász csoport ezúton is köszöni mindenki-
nek, aki a templom közelében lévő standjuknál is segítették adomá-
nyukkal munkájukat. Az „Egymillió csillag a szegényekért” program 
keretében a gyertyákért felajánlott összegből 13 családnak tudtak 
karácsonyi csomaggal örömet szerezni. 

Köszönettel: a Kiskundorozsmai Karitász csoport 

Az Alkony Nyugdíjas Klub ne-
vében köszönetemet fejezem ki 
azoknak a támogatóknak (Nógrá-
di Zoltán országgyűlési képviselő, 
Tóth József, Fábián József önkor-
mányzati képviselők, Nagy Mik-
lós, Miklós Jánosné, Németh Kál-
mánné, Bugyi Tamásné, Peták Zol-
tán, Pappné Ribizer Orsolya, Gyu-
ris István, Tapodi Zoltán, Kiri Ilo-
na, Hajdú Géza, Bölcs utcai Óvoda, 
Jerney Általános Iskola), akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy nyugdíja-
saink a karácsonyi ünnepeket kel-
lemesen töltsék el. 

Reméljük a következő évek-
ben is számíthatunk támogatá-
sukra! 

KOVÁCS FERENCNÉ 
nyugdíjasklub-vezető 

Felpétzi Győry Jenő: 
Dorozsma régi életéről című 

kötete megvásárolható 
kiadónktól! 

����     dn@szelmalomktv.hu 
����      20/470–6587 
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KÉSZ foci palánták! 
Az Orczy István Sportcsarnok-

ban Paksi Péter kiváló labdarúgó 
kiváló irányításával, alsó tagoza-
tos gyerekeknek tart edzéseket, 
és építi a jövő csapatát. 

Megkértem, mutassa be a 
KÉSZ Labdarúgó Akadémiát. 

– A KÉSZ Labdarúgó Akadé-
mia 2007 őszén alakult. Azóta 
dolgozunk itt Dorozsmán a két is-
kolában és három óvodában, kb. 
85 gyereket mozgatunk meg, heti 
rendszerességgel. A legtehetsége-
sebb gyerekeket leigazolja a SZEAC 
(Szentkorona Akadémiai Club), 
ami a KÉSZ keretein belül műkö-
dik. Az akadémiának van 340 já-
tékosa, ebből már 50-et leigazol-
tunk, és olyan csapatot állítottunk 
össze, akik már rangosabb kor-
osztályos tornán vesznek részt, 
itthon és külföldön. 

– Hallhatnánk ezekről a ter-
vekről? 

– Húsvétkor a Budapest Kupá-
ra megyünk, Pünkösdkor Ausztri-
ába egy nemzetközi tornára. Ezen 
a két a nívós bajnokságon nem az 
eredmény lesz a fontos, hanem az, 
hogy gyerekek megismerjék a tét-
mérkőzések hangulatát. Nagyon 
igyekeznek az edzéseken, már alig 
várják a tornákon való részvételt. 

– Ezek az utazások sok pénzbe 
kerülnek. Honnan tudjátok előte-
remteni az ezekhez szükséges ösz-
szeget? 

– Az akadémiának két tulajdo-
nosa van, az egyik Varga Mihály, a 
másik, aki támogatja az egyesüle-
tet, egy budapesti úriember, Szűcs 
Zoltán. Ő egy tanácsadó cégnek a 
tulajdonosa. Támogatásukkal busz 
szállítja a gyerekeket a különböző 
tornákra. 

Az edzésen féltünk, a gyere-
kektől elpattan a labda, azonban 
ezt a brazilos, rövidpasszos, kény-
szerítős, támadásvezetést nagyon 
jól csinálják. 

Ha ezt edzőként értékelem, 
elmondhatom, hogy a labdarúgás-
nak ez az alapja. Ezt a munkát két 
és fél éve nagyon komolyan vesz-
szük, és megköveteljük a gyere-

kektől is. Rákészülünk az edzé-
sekre. Ennek a munkának már 
van látható eredménye. A gyere-
kek közül már többen kaptak tor-
nákon különdíjat, és még csak az 
elején vagyunk. 

A 6-8 éves korosztályos gye-
rekeket Kárász Dávid oktatja. Dá-
vid tizenegynéhány évvel ezelőtt, 
6 évesen ugyanúgy szorgalmasan 
tanulta, gyakorolta az iskolában a 
labdarúgás tudományát, és hitte, 
hogy egyszer majd őt is ünnepelni 
fogják, úgy, mint Portörőt, Ne-
mest, Kun Lajost, dr. Vass Ferit 
vagy a Dorozsmán élő dr. Jernei 
Öcsit. 

Ez az álmom talán ezekkel a 
gyerekekkel valóra válik, és lesz 
Szegednek egy patinás labdarúgó 
csapata. Azon vagyunk, hogy mi-
nél több gyereket állítsunk fel a 
számítógép mellől, jöjjenek ide 
mozogni, és aki tehetséges és ked-
vet érez a focizáshoz, annak mi 
segítünk. Végezetül az eddigi ered-
ményeink: 

2009. 03. 18. Szeged Városi 
Mezei Futó Bajnokság, 1. helyezés 
csapatban 

2009. 04. 26. KÉSZ focitorna 
2. helyezés 

2009. 05. 09. KÉSZ focitorna 
2. helyezés 

2009. 06. 07. KÉSZ focitorna 
4. helyezés 

2009. 10. 03. KÉSZ pályaavató 
1. helyezés 

2009. 11. 12. Balástya után-
pótlás torna 1. helyezés 

2009. 11. 14. KÉSZ focitorna 
2. helyezés 

A 2009. 11. 12-i balástyai 
tornán győztes csapatból ki lettek 
válogatva a U-11-es korosztály 
körzeti válogatottjába játékosok. 

– Remélem, hogy mi, akik szur-
koltunk a Kaszás-féle csapatnak is, 
ezt még megérjük, csak sánta em-
bert ne engedjenek a csapat köze-
lébe. Mi tudjuk, kiről van szó. 

Peti és Dávid, a ti álmotok és a 
mi álmaink ugyanazok. Váljanak 
valóra! 

MILITÁR MIKLÓS 

Mester és tanítványai 

Ülünk a buszon a dugóban 
Ülünk a buszon a dugóban, 

mellettünk, előttünk kamionok, és 
sok-sok személyautó. Bosszankod-
hatunk, de ilyenkor lehet gondol-
kodni is. Megszólal a mellettem 
ülő idős hölgy: „Jaj, de rettenete-
sek ezek a kamionok!” Bizony, 
rettenetesek, de miért is vannak 
ilyen sokan? Főleg azért, mert az 
ITT megtermelt árukat ODA kell 
szállítani, ahol fogyasztják. Köz-
ben a kamion fogyasztja az üzem-
anyagot, szennyező anyagokat és 
széndioxidot bocsát ki, ezzel ront-
ja egészségünket és növeli a klí-
maváltozás kockázatát, elhasznál-
ja a drága pénzen épített utakat, 
növeli a balesetveszélyt. Ezt min-
denki tudja. …de miért is vannak 
ilyen sokan? Ha minél több hely-
ben termelt dolgot fogyasztanánk 
helyben, kevesebb lenne a kami-
on. Én például már évek óta egy 
dorozsmai állattartótól hordom a 
tejet, azt már nem kell kamionnal 
szállítani! Élvezem, hogy hetente 
kétszer végigbiciklizek Dorozsmán, 
beszélgetek „Tej-nénivel”, ahogy a 
családban nevezzük. Csak az a 
bökkenő, hogy lehet, hogy ez ille-
gális, mivel Európai Uniós és egyéb 
szabályok vigyáznak az egészsé-
günkre, és lehet olyan termelő, 
aki be akar csapni, vizezi a tejet, 
tegnapelőttit ad el, vagy egészség-
re károsat stb. Tudom azonban, 
hogy Tej-néni nem ilyen. A tőle 
hozott tejből már megtanultam 
sajtot, túrót, kefirt készíteni. Akit 
megkínálok belőle, nagyon dicsé-
ri. Nekünk már ezeket sem szállít-
ják a kamionok! Dorozsmai ker-
tünkben van két kajszibarackfa, 
az egyik rokonunk háza előtt van 
három meggyfa, a kertben terem 
pár bokor citromfű, a szomszéd-
nál levendula, menta, a határban 
van néhány bodzabokor, egyszer 
a Maros parton szedtünk egy cso-
mó potyaszilvát, és még sorolhat-
nám. Ezekből, gyümölcsökből, nö-
vényekből annyi szörpöt, lekvárt, 
befőttet és teát tudok készíteni, 
hogy nekünk már ezeket sem szál-
lítják a kamionok! Tőlünk a Coca 
Cola cégnek felkopna az álla! Már 
csak azért is, mert Dorozsmán 
(még) jó az ivóvíz! 20 évig lak-
tunk Szegeden, a belvárosban, ott 
nem volt ilyen jó! Az egyik isme-

rősöm, aki Szegeden lakik nálam 
sokkal alaposabb, ő minden héten 
legalább egyszer kimegy a Mars 
térre, és régen ismert, alaposan 
kikérdezett őstermelőktől vásárol 
szinte mindent a családjának. Do-
rozsmán is van piac! Sajnos csak 
hétvégén elég jó a választék, de még 
így is megtapasztalhatjuk, hogy az 
őstermelőtől vásárolt, reggel lesze-
dett őszibarack íze össze sem ha-
sonlítható a Cora-ban vásárolt gu-
mibarackéval, amit ki tudja, meny-
nyit utaztattak kamionokkal. 

Ülünk a buszon a dugóban. A 
busz hátulján ez olvasható: „Ha 
mindenki, aki ezen a buszon ül, 
saját személykocsival közlekedne, 
Ön egy kilométerrel hátrább len-
ne!” Milyen igaz! A dugót a sze-
mélykocsi se tudja kikerülni! Igen 
ám, de a buszmegállóhoz gyalo-
golni kell! Az egyik ismerősöm so-
káig háztól házig autózott a mun-
kahelyére. Elmesélte, hogy egy ide-
je a belváros szélén leteszi a ko-
csit, és gyalog megy tovább. „Amíg 
végig autóval jártam, azt sem 
tudtam, milyen évszak van, hogy 
néz ki a város, ültem egész nap, 
nem voltam levegőn. Élmény min-
den nap egy kicsit sétálni, kikap-
csolódni.” A buszozással is ilyen 
élmény jár! Sőt! Az autónk is, mint 
a kamionok „fogyasztja az üzem-
anyagot, szennyező anyagokat és 
széndioxidot bocsát ki, ezzel ront-
ja egészségünket és növeli a klí-
maváltozás kockázatát, elhasznál-
ja a drága pénzen épített utakat, 
növeli a balesetveszélyt.” És még 
a pénzünket is fogyasztja. Miért is 
járnak olyan sokan autóval a vá-
rosban? 

Ilyenekre gondolnak a környe-
zetvédők, amikor azt mondják, 
hogy mindenki tehet valamit az 
egészségesebb környezetért, élhe-
tőbb világért. Persze tudom, hogy 
ez nem elég. Az ország és az EU 
vezetői, a parlament sokat tehet 
azért, hogy jobban érezzük magun-
kat hazánkban. Közelednek a vá-
lasztások. Jó lenne, ha mindenki fi-
gyelmesen mérlegelné, hogy melyik 
párt ígér fenntarthatóbb, tisztább, 
élhetőbb környezetet, társadalmi 
igazságosságot, nyílt, az emberekre 
jobban odafigyelő politizálást! 

BOZSÓNÉ MARGÓCZI KATALIN 

Szeretne kényelmesen internetet otthonába? 
 

Már a megrendelés napján saját otthonában INTERNETEZHET! 
Akár tanyán, külterületen, falun, kisvárosban vagy városban él. 

E-mail, e-bank, böngészés, tanulás, szórakozás… 
Belépési díj: 0 Ft, Telepítési díj: 0 Ft! 

5 napos visszavételi garancia! 
Vásárolj most mobilinternetet, és ha mégis 
meggondolod magad, 5 naptári napon belül 

visszahozhatod hozzánk. 
Szerelési munkálatok nélkül! Vigye magával bárhová! 

Mielőtt elkötelezné magát, saját számítógépén kipróbálhatja a szolgáltatást! 
 

Hívjon bizalommal: Szabó Mária Natália 
Tel.: 06/20-9302299 



2009.�JANUÁR�29.� 9.�OLDAL�

A korszerű takarmányozás alapja, avagy minőség elérhető áron 

Az állattenyésztés költsége-
inek közel 60%-át a takarmá-
nyozás költsége teszi ki. Ezen 
belül is az abrakalkotók azok, 
melyek erőteljesen befolyásol-
ják a kiadásokat. A jelenlegi 
alacsony felvásárlási árak – le-
gyen az a tej- vagy a húspiac – 
nagyon nehezen viselik el a 
drága termékeket, ami főképp 
a fehérjehordozókat érinti. Ezért 
is nagyon fontos, hogy ismerjük 
a legkedvezőbb áron beszerez-
hető takarmány alapanyagokat, 
ami ráadásul a saját régiónk-
ban is a rendelkezésünkre áll.  

 
Megfelelő szakmai segítséggel 

egyszerűen összeállítható a legop-
timálisabb takarmányadag, amely 
figyelembe veszi az állat és a ter-
melés szükségleteit, valamint a 
gazdák erőforrásait.  

Hazánk természeti adottságai 
révén kiváló gabona és tömegta-
karmány termesztő területekkel 

rendelkezik. A fehérjehordozók, kü-
lönösen a szója termesztése azon-
ban Magyarországon nem gazda-
ságos. Vannak kivételek, mint pél-
dául egyes hüvelyesek (borsó, bab 
stb.), illetve repce, napraforgó, 
amelyek pedig a bioüzemanyag 
előállításához szükségesek. A fel-
dolgozásuk során visszamaradt 
melléktermékek (extrahált repce-
dara, illetve napraforgódara) nagy-
szerű fehérjeforrást biztosítanak 
a gazdasági állatok számára. Szá-
mos más ipari ágazatban is kelet-
keznek olyan melléktermékek, 
amelyek a takarmányozásban fel-
használhatóak. 

Az ország legnagyobb bioeta-
nol és izocukor előállító gyára je-
lenleg kukoricát használ fel az elő-
állításhoz. Az ebből visszamaradt 
melléktermékek, hétköznapi ne-
vén CGF por és a nedves CGF (Corn 
Glutén Feed), valamint a szójánál 
magasabb fehérjetartalmú, kiváló 
emészthetőségű kukoricaglutén 

(65% nyersfehérje tartalom) kivá-
lóan kiegészítik a gazdasági álla-
tok takarmánybázisát. 

Beltartalmi értékét és tápláló 
hatását tekintve elmondható a CGF-
ről, hogy fontos fehérjeforrás és 
energiaforrás minden állatfaj ré-
szére. A tejelő szarvasmarha szá-
mára 30 literes fejésig optimálisan 
kombinálható a háztáji, illetve 
gazdasági abrakkeverékekkel akár 
50%-ban is. Sertéstakarmányozás-
ban 15-20%-ban keverve használ-
ható fel. A baromfitáp gyártó cégek 
jelentős mennyiségeket használ-
nak fel a CGF-ből, és a kukorica-
gluténből a tápok gyártásához. 

A Déli-Farm Kft. évtizedek óta 
sikeresen folytat termékfejleszté-
seket, ami tudományos kísérlete-
ken nyugszik és eredményei a 
magyar szakirodalomban is meg-
találhatók. Díjmentes szaktanács-
adást nyújtunk a hozzánk forduló 
gazdáknak akár a napi takar-
mányadag összeállításában, akár 

laboratóriumi vizsgálatok segítsé-
gével a felmerülő takarmányozási, 
állategészségügyi, szaporodásbio-
lógiai problémák megoldásában. 
Termékeinket a kistételes zsákos 
kiszereléstől kezdve a több ton-
nás mennyiségig kiszolgáljuk. Vá-
lasztékunkban megtalálható, min-
den olyan termék, ami az állati 
takarmányozáshoz szükséges. Ta-
karmány alapanyagok, kész takar-
mányok, tejpótló tápszerek, pre-
mixek, vitamin és ásványanyag ki-
egészítők, sók, és különböző prob-
lémamegoldó készítmények. Cé-
günk szarvasmarha szaporítóa-
nyag forgalmazásával, tenyésztési 
szaktanácsadással, párosítási ter-
vek készítésével is foglalkozik.  

Keressék szaktanácsadóinkat 
a 62-556-120 vagy az 556-130 
telefonszámon vagy személyesen 
a Déli-Farm Kft. székhelyén (Sze-
ged–Kiskundorozsma, Kettősha-
tári út 6.). 

(X) 

Kopogtatócédulák 

Megbízólevéllel keresik fel Önöket 

Amennyiben az elmúlt évek során végzett munkájáért ajánló-
szelvényeikkel megtisztelik Nógrádi Zoltánt, illetve alkalmas-
nak találják őt a térség további képviseletére, kérjük, kopog-
tatócédulájukat adják a megbízólevéllel Önöket felkereső 
önkénteseknek! 
A szabályosan és a Fidesz–KDNP részére kitöltött kopogtató-
cédulák leadhatók még a 17-es választókerületben Kosik Dé-
nesnél a Vadliba u. 73. sz. alatt, a 16. választókerületben 
Mihálffy Bélánál a Tas u. 10. sz. alatt. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

Gyémántlakodalom 
Örömteli családi ünnepre gyűltünk össze január 16-án. 
Szüleink, Sztankovics József és Sztankovics Józsefné szül. Papp Er-

zsébet 60. házassági évfordulóját ünnepeltük. Mindketten Dorozsmán 
születtek, és dorozsmai lakosok is maradtak. 

Édesapánk családjában öt gyerek született (Ő a középső), Édes-
anyánknak két testvére volt. Sajnos az idősebbek közül már csak Édes-
anyánk húga él. 

A családi fotózáson szerencsére a család apraja-nagyja részt tudott 
venni, így meg tudtuk örökíteni a két ünnepelt körében a két lányukat, 
vejüket, négy unokájukat és unokavejeiket, unokamenyeiket és a hét 
dédunokájukat. 

Ezúton is szeretnénk köszönteni Szüleinket, megköszönni, hogy 
felneveltek bennünket, és jó egészséget, további boldog éveket kívánni 
Nekik. 

LÁNYAIK: ÉVA ÉS TERÉZIA 

Fentről térkép 
Hallgatom és meggyőződöm a 

Sziksóstó körül lakók jogos pana-
szairól. 

Az, hogy nincs lakóövezetnek 
nyilvánítva, még nem jelenti, hogy 
sok-sok ember, család gazdasági 
válság és egyéb ok miatt nem la-
kik ott kisebb-nagyobb házakban 
állandó jelleggel. (Ezt már nem kell 
bizonygatni, hiszen a Széchenyi té-
ren is tudnak róla.) 

A Széksósi útról a Vörösho-
mok dűlőre befordulva nincs gya-
logjárda. Kismamák, apró gyere-
kek, kerékpárosok, buszhoz igyek-
vők gyalogosan, olykor életve-
szélyben, az út szélére szorulva, 
menekülve a sárban közlekednek. 
Az aszfaltút mély kátyúiból, me-
lyet néha javítgatnak, az olykor 
nagy sebességgel haladó jármű-
vek kerekeitől rájuk csapódó sá-
ros, hideg víz, zuhanyként éri 
őket. (Szerény tipp: a hely, lehető-
ség adott egy gyalogos, kerékpár-
út kialakítására az út melletti két 

fasor között.) A kisebb utcák zú-
zottkővel való felhordása segítené 
az ott-lakókat, hogy ne a sárban 
csúszkáljanak. 

Nincs fedett buszmegálló. A 
pusztai szélnek, esőnek, hófúvás-
nak kitéve védtelenül várakozhat-
nak. Gyakori, hogy a buszra éppen 
csak az indulás perce előtt lehet 
felszállni. Csak az tudja, mennyire 
vágyik az ember egy kis „busz-
melegre”, aki naponta nem meleg, 
kényelmes autóban, hanem tö-
megközlekedési eszközzel utazik. 

Világítás nincs, estefelé csak a 
főútról beszűrődő, vagy az esti 
holdfény segíti a gyalogost az elő-
rehaladásban. 

A buszok fél 11-től fél kettőig 
nem járnak, pedig lenne igény, 
utas ezekben, az időszakokban is, 
télen-nyáron egyaránt. 

A sziksósfürdő felújítása, a 
csúszda remek csalogató, de az 
oda igyekvők, turisták autójuk 
tengelytörésétől tarthatnak, ha 

előre néznek a fürdőhöz vezető út 
mélykátyús aszfaltútjára. 

Kérjük a nagyembereket, hogy 
fűthető üléseiken, meleg autóik-
ban ücsörögve kocsikázzanak ki a 
dűlők felé, nézzenek szét, s a sok-

sok luxusra költött közös pénzből 
csurgassanak a kisemberek min-
dennapi nagyproblémáinak meg-
oldására is! 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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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 

 

HÓDI PÉTER 

DOROZSMAI 
SZÍNHÁZI ESTÉK 

2010 Tavaszi évad 
 
2010. január 23. (szombat) 18 óra 
Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten (dráma) 
Kelemen László Amatőr Színjátszó Társulat 
 
2010. március 20. (szombat) 18 óra 
Rejtő Jenő: Egy görbe éjszaka (3 felvonásos 
bohózat) 
Móra Ferenc Népszínház 
 
2010. február 27. (szombat) 18 óra 
Guy Foissy: Két szerető szív, 
Házassági hirdetés (egyfelvonásos vígjátékok) 
Délikert Népszínház 
 
2010. április 17. (szombat) 18 óra 
Békési János: Minden csak komédia (komédia) 
Károlyi Színpad 
 
2010. május 22. (szombat) 18 óra 
Somogyi Ottó: Bor-bála-korcs-mája (komédia) 
Deszki Deszkaszínház 
 

Jegyek és bérletek a Petőfi Sándor Művelődési Házban vásárolhatók 
meg. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Bérlet: 2000 Ft. 
Belépőjegy: 500 Ft. 

 
Minden kedves érdeklődő és szórakozni vágyó embert szeretettel 

várunk! 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    

A legkedvezőbb havidíjú 2 Mbites internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta! 

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal 

vehetik igénybe! 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

Fizessen elő HBO MaxPak csomagunkra most mindössze 2000 Forintért havonta! 
Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint 
kedvezményben részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos 
bérleti havidíjjal veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti! 

 Az igazi férfiaknak!  Az igazi nőknek! DTV1 DTV2 420420420420    
Ft/hóFt/hóFt/hóFt/hó 

420420420420    
Ft/hóFt/hóFt/hóFt/hó 
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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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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 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Cím: SzegedCím: SzegedCím: SzegedCím: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnok.    
Továbbra is tartjuk az alacsony árakat! 

„A” rizs 1 kg  ......................................... 199 Ft Kristálycukor ......................................... 179 Ft 
Omnia kávé 250g  ............................. 499 Ft Hypo 1 l ......................................................   55 Ft 
Pantene Pro-V hajbalzsam 200 ml  .......................................................................................... 225 Ft 
Pantene Pro-V hajsampon 200 ml  ........................................................................................... 225 Ft 
Palette hajfesték 50 ml  ..................................................................................................................... 525 Ft 
Ariel (fehér, színes) mosógél 5 l  ............................................................................................. 2999 Ft 
Papír törlőkendő 2x2 tekercs  ...................................................................................................... 139 Ft 

Kenyér, pékáru, tejtermékek, felvágottak. 
Jöjjön be hozzánk és nézze meg! 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!” 
Papp László 

06 20/9241–895 

Matmazel 
Női divatáru 

 

Üzletünkben folyamatosan bővülő 
és hetente megújuló árukészlettel 

várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Kínálatunk: felsők, nadrágok, 

kabátok, táskák, övek. 
 

Nyitva tartás: 
H–P: 9–12 óráig, 

13–18 óráig 
SZ: 8–12 óráig. 

 

Dorozsmán a Posta 
mellett. 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

Fodrászüzlet az ABC-vel szemben 
 

Szolgáltatásaink: 
→ Férfi fodrász 
→ Női fodrász 
→ Manikűr 
→ Pedikűr 
→ Műkörömépítés 
→ Reflexológia 
→ Kozmetika 

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket! 

62/461–290 

Korrupció 
Magyarország nemrégiben előkelőbb hely-

re került a korrupciós listán. 
Mondjuk nem volt olcsó... 

Pártatlanság 
Tárgyaláson a bíró így kezdi: 
– Sajnos egy roppant kellemetlen esettel 

kell kezdenem: az igazság az, hogy Kovács 
ügyvéd úr megpróbált engem megvesztegetni 
30 000 forinttal! 

Néma csend ül a teremre. A bíró azonban 
folytatja: 

– Viszont az még szomorúbb, hogy Molnár 
ügyvéd úr, a másik fél védője szintén megpró-
bált megvesztegetni 40 000 forinttal. Így aztán 
arra a döntésre jutottam, hogy Molnár ügyvéd 
úrnak visszaadok 10 000 forintot, és pártatla-
nul fogom tárgyalni az ügyet… 

DOROZSMAI NAPLÓ 06 20/470–6587 
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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! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 
orrszívó stb. Minőségi magyar 

gyermekruházattal várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!FIGYELEM!    
 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 

villanymotorokat és egyéb feleslegessé vált 
fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalanítását 
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. 

 

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

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

 

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

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, tuskózást, igény esetén 

billencs-teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 9.00–10.00, 

kedd, péntek: 9.00-10.00, 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 

megbeszéltek szerint. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva 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 EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

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

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

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

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

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

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: 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 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

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

érettségi vizsgára való felkészítést 
vállal Dorozsmán. 

Érdeklődés: 70/774–8605-ös 
telefonszámon. 

ÜVEGEZÉS 
 

Tükör készítés, képkeretezés, helyszíni 
üvegbeépítés, rövid határidővel. 

Nyílászárók forgalmazása, beépítése. 
 

Kovács Üvegcentrum Kft. 
 

Kovács Károly 
cégvezető 

 

Szeged, Szabadkai út 41. 
Tel.: 62/427–255, 30/813–8463 
E-mail: evikarcsibt@freemail.hu 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

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 kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 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! 
 

Vasárnapi svédasztal 
1590,- Ft 

 

Tel.: 460–337 
 

Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 
Sodexo utalványt elfogadunk. 

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 
– Simson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 

 

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

UPC DIRECT 
AKCIÓ! 

 

3 hónap ingyen3 hónap ingyen3 hónap ingyen3 hónap ingyen – akár 3 TVakár 3 TVakár 3 TVakár 3 TV----re isre isre isre is 
Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 

Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 
SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE ————    JAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSA 

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 

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 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    

06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    

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!) 
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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 

 

Csongrád megyében egyedülállóként 
autószimulátorral várjuk a tanulni vágyókat és 
jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt „B”, „C”, 

„C+E”, „D” kategóriákban, valamint 
motorszimulátorral a motorozni vágyókat! 

További extráink: Automataváltós autó, érintő-
képernyős számítógépen KRESZ gyakorlás, 

részeg szemüveg. 
DARMK nyilv.szám: 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: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk. 

Dorozsmai út 139. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 62 460-149, 
MobilMobilMobilMobil: 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. 

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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

Immunrendszerének 
állapotfelmérése. 

 

Érdeklődni: 

06 20/440–2667 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

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

 

Már egy éve az új helyen!Már egy éve az új helyen!Már egy éve az új helyen!Már egy éve az új helyen!    
Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.    

(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett)(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett)(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett)(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett)    
 

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

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

DOROZSMAI NAPLÓ 
06 20/470–6587 
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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... 

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     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Dorozsmai ingatlant a dorozsmai ingatlanközvetítőtől! 

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 Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

    
Nagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertés----, marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba.    

Ticket Restaurant, Sodexhó 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 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Lesz még hideg meg tél,Lesz még hideg meg tél,Lesz még hideg meg tél,Lesz még hideg meg tél,    
A meleg ruha is elkél!A meleg ruha is elkél!A meleg ruha is elkél!A meleg ruha is elkél!    

Téli kabát, nadrág, pulóver akció! 
AVON ajándékcsomagok meglepő áron! 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: H-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

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! 

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 
február 28-ig! 

 

3x karcállóbb Super 
Hi-Vision réteg 
ajándékba! 

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 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
(14000 Ft feletti szemüveg készítése esetén) 

AKCIÓ a Vásátéri Húsboltban február 1AKCIÓ a Vásátéri Húsboltban február 1AKCIÓ a Vásátéri Húsboltban február 1AKCIÓ a Vásátéri Húsboltban február 1––––28282828----ig ig ig ig 
(ill. a készlet erejéig)!(ill. a készlet erejéig)!(ill. a készlet erejéig)!(ill. a készlet erejéig)!    

Sertéshús, hosszú és rövid karaj 990 Ft/kg 
Comb, lapocka: 960 Ft/kg 
Oldalas és tarja: 920 Ft/kg 

Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    

A Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és Pizzéria    
vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását vállalja rendezvények lebonyolítását 
a Peta Peta Peta Petőfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Művelvelvelvelődési Házban dési Házban dési Házban dési Házban 
100 f100 f100 f100 főig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 főig.ig.ig.ig.    
Az étel és ital választék megbeszélés 

szerint. 
Lakodalmak 

Születésnap 
Ballagás 


