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A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.  
 

(Albert Schweitzer) 

Szent István öröksége 
„Minden népnek kell egy ős, 

aki az idők elején áll, 
akire vissza lehet nézni 

kapaszkodón, biztatásért, 
mint szülőjére a gyermek 

ha tétován jár.˝ 
 
Évezredes hagyomány, hogy 

augusztus 20-án – szenté avatásá-
nak emléknapján – Szent Istvánra 
emlékezünk. Első királyunk élet-
rajzi adatait mindannyian ismer-
jük, hiszen megtanultuk magyar 
történelemből. Most azt az örök-
érvényű életművet szeretném fel-
idézni, amit szent királyunk az 
utókorra hagyott. 

István király történelmi felis-
meréssel a békét és a megértést 
kereste a szomszéd népekkel. Vál-
lalta viszont a belső harcot a hala-
dásért, a megmaradásért, hogy a 
nomád életmód romjain felépítse 
életművét a keresztény Magyar 
Államot. Az ország azonban nem-
csak vérrel és harccal született 
meg, hanem bölcsességgel, kitűnő 
politikai, diplomáciai érzékkel is. 
A szent király megértette azt is, 
hogy be kell illeszkednünk a ke-
resztény államok sorába. Felvette 
a keresztény hitet, és példamuta-
tóan – hithűen – erkölcsösen és 
igazságosan uralkodott. Szigorú 
törvényeket hozott, melyek meg-
szegésért könyörtelen büntetés 
járt. Összetartó közösséget ková-
csolt, mely őrizte nyelvét és jól 
bevált szokásait, az államot erősí-
tő vendégeket viszont befogadta. 
Erélyesen és határozottan vezette 
az országát, mégis, vagy talán épp 

ezért a nép emlékezete megőrizte, 
emlékét ezer éve szeretet és tisz-
telet övezi. Fiának, Imre herceg-
nek írt intelme nagyszerű bizo-
nyítéka évszázadokon át ragyogó 
szellemének, ékes példája egy ma-
kulátlanul tiszta ember cáfolha-
tatlan örökségének. (Az alábbi idé-
zet szolgáljon tanulságul, minden 
közjóért munkálkodó honfitár-
sunknak!) 

 
„X. A KEGYESSÉGRŐL, AZ IR-

GALMASSÁGRÓL ÉS A TÖBBI 
ERÉNYRŐL 

Az erények mértéke teszi tel-
jessé a királyok koronáját, és a pa-
rancsok közt a tízedik. Mert az eré-
nyek ura a Királyok Királya, mi-
ként égi serege áll kereken tíz kar-
ból, úgy életed vitele kerekedjék 
ki tíz parancsból. Kell, hogy a ki-
rályt kegyesség s irgalmasság dí-
szítse, de a többi erény is hassa át 
és ékesítse. Mert ha a királyt is-
tentelenség és kegyetlenség szeny-
nyezi, hiába tart igényt a király 
névre, zsarnoknak kell nevezni. 
Ennek okából hát, szerelmetes fi-
am, szívem édessége, saram jövő 
reménysége, kérlek, megparan-
csolom, hogy mindenütt és min-
denekben a szeretetre támasz-
kodva ne csak atyafiságodhoz és a 
rokonságodhoz, vagy a főembe-
rekhez, avagy a gazdagokhoz, a 
szomszédhoz és az itt lakóhoz 
légy kegyes, hanem még a külföl-
diekhez is, sőt mindenkihez, aki 
hozzád járul. Mert a szeretet gya-
korlása vezet el a legfőbb boldog-
sághoz. Légy irgalmas minden erő-

szakot szenvedőhöz, őrizd szíved-
ben mindig az isteni intést: ’Ir-
galmasságot akarok, nem áldoza-
tot.’ Légy türelmes mindenekhez, 
nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 
azokhoz, akik nem férnek a hata-
lomhoz. Légy alázatos is, hogy 
Isten felmagasztaljon most és a 
jövőben. Légy majd mértékletes, 
hogy mértéken túl senkit se bün-
tess vagy kárhoztass. Légy szelíd, 
hogy sohase harcolj az igazság 

ellen. Légy becsületes, hogy szán-
dékosan soha senkit gyalázattal 
ne illess. Légy szemérmes, hogy 
elkerüld a bujaság minden bűzét, 
valamint a halál ösztönzőjét. 

Mindez, amit fentebb érintet-
tünk, alkotja a királyi koronát, 
nélkülük sem itt nem tud senki 
uralkodni, sem az örök uradalom-
ba bejutni. Ámen!” 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

Meghívó 
 
Kiskundorozsmán az augusztus 20-i ünnepség reggel 9 órakor a 

templomban hálaadó szentmisével veszi kezdetét. A szentmise kere-
tében kerül sor az új kenyér megáldásra. Utána az országzászlónál 
ünnepi beszédet mond Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, majd 
koszorút helyeznek el a jelenlévők az országzászlónál. 

Az ünnepségre és a koszorúzásra mindenkit szeretettel vár: 
 

A KDNP KISKUNDOROZSMAI SZERVEZETE 

Mecénás Díj a 
Dorozsmai Naplónak 

Az idei Dorozsmai Napok al-
kalmával a helyi civil szervezetek 
lapunknak ítélték oda a Mecénás 
Díjat. A díjat olyan magánembe-
rek, vállalkozók, egyesületek kap-
ják, akik Dorozsmáért tevékeny-
kednek, mégpedig az átlagembe-
rektől elvárható minimális szoli-
daritáson felül akár anyagi áldo-
zatot hozva is. A kultúra, a műve-
lődés anyagi támogatói, köztük 
helyi vállalkozók, cégek, akik egy-
egy társadalmi rendezvényre esz-
közöket, anyagi támogatást bizto-
sítanak, méltán nevezhetők mecé-
násoknak. 

A Dorozsmai Napló megjelen-
tetése rengeteg munkával, fárad-
sággal jár, és még több kitartást 
igényel. Az újság készítői, a cikk-
írók, szerkesztők, hirdetésszerve-
zők társadalmi munkában, anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végzik mun-
kájukat. Az újság megjelentetésé-
nek anyagi vonzata sem elhanya-
golható szempont, a havi lapszám 
költségét szinte teljes egészében a 
hirdetésekből befolyt összegből 
állítjuk elő. E díjat tehát nem csu-
pán magunk, hanem összes hirde-
tőink nevében is tisztelettel kö-
szönjük! 
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KÖZÉRDEK� SZÁMOK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 ���� Fábián József 
 Mobilszám: 06 30/535–0056. 
 

 ���� Rendőrségi fogadóórák 
Dorozsmai KMB irodán (Negyvennyolcas 

u. 47.) minden szerdán 17–19 óráig. 
  

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

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 
Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
Klacsák Tamás: 06 20/852–0659 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 
Telefon: 461–030 
 

 ���� Fiókkönyvtár: 
 
A fiókkönyvtár nyári bezárása 2010-ben 

augusztus 2-től augusztus 19-ig tart. 
Nyitás: augusztus 23-án, hétfőn 9.30 óra-

kor. 
2010. augusztusi lapszámunk szerkesztő-

ségi ülésének időpontja 2010. aug. 9., hétfő. 

Dorozsma patikusa 
Dr. Thurzó Ferenc gyógysze-

rész kapta a 2010. évi dorozs-
mai falunapokon a Kiskundo-
rozsmáért Emlékérmet. 

 
Thurzó Ferenc 1990-től 2002-

ig, vagyis három önkormányzati 
választási cikluson át volt Kiskun-
dorozsma 17. sz. egyéni választó-
körzetének független önkormány-
zati képviselője. Abban az időben 
az egyéni képviselői alap 18 millió 
Ft volt évente. Ez mai reálértéken 
60-80 millió Ft-nak felel meg. Mű-
ködése alatt körzetében a földuta-
kat a szilárd burkolatúak váltot-
ták többségében fel. Elkészült a 
sportcsarnok, bölcsőde és több, 
kisebb beruházás. Az önkormány-
zatban az egészségügyi bizottság 
titkára volt, működése alatt Sze-
ged város rendelőintézetei és kór-
házaiban jelentős műszerberuhá-
zások történtek. (Sokat köszönhet 
Dorozsma Szeged első szabadon 
választott polgármesterének, Lip-
pai Pálnak, aki önkormányzati 
forrásból a dorozsmai templom 
belső festéséhez jelentős összeg-
gel hozzájárult.) 

– Tisztelt gyógyszerész úr, 
most mivel foglalkozol, hogyan tel-
nek napjaid? 

– Örömmel tájékoztatom az új-
ság olvasóit, hogy most már egész 
családom az egészségügyben tevé-
kenykedik. Mint ismeretes, felesé-
gem, Dr. Czakó Anikó jelenleg há-

ziorvos, aki korábban a dorozs-
mai tüdőgondozó szakorvosa volt. 
Fiunk, Balázs, 2009-ben fejezte be 
orvosi tanulmányait, és kezdő or-
vosként a volt II-es számú kórház-
ban dolgozik. Én, ill. családi vállal-
kozásom működteti Kiskundorozs-
ma és Zsombó gyógyszertárait. 

Képviselői munkám során az 
egészségügyi  bizottságban szer-
zett tapasztalataimat hasznosítva 
Dorozsmán újabb egészségügyi be-
tegségmegelőző szolgáltatásokat 
indítottam be, ill. működtetünk. 
Ilyenek például a koleszterin- és 
cukorteszt vizsgálatok, melyek so-
rán több olyan páciens esetét si-
került kiszűrni, akinek nem volt 
tudomása a betegségről. 

Működik az ultrahang és rönt-
gen berendezés, sajnos a társada-
lombiztosítás támogatásának hiá-
nya miatt magánpraxis keretein 
belül, de így is szolgálja Dorozsma 
és Szeged lakosságának, betegei-
nek vizsgálatát. Ha a gondviselés 
megengedi, terveim között szere-
pel a Negyvennyolcas utcai orvosi 
rendelő melletti épületben egy 
kardiológiai és belgyógyászati 
gondozó beindítása. A házi beteg-
gondozásra nagy és növekvő 
igény mutatkozik, ezért terveim 
között szerepel annak beindítása 
is. Távlati tervem egy szép, erdős 
környezetben, Dorozsma határá-
ban egy hospice kórház létesítése 
(gyógyíthatatlan betegek kórháza). 

Lehetne a röntgenkészülékkel 
célcsoportokat szűrni betegség-
megelőző jelleggel, ha ezt a TB fi-
nanszírozná. 

– Őszintén kívánom a magam 
nevében és újságunk képviseleté-
ben, hogy adjon az Isten erőt és 
egészséget Dr. Thurzó Ferenc 
gyógyszerész úrnak és családjá-
nak tervei megvalósításához. 

Kérem, váltsunk témát. Do-
rozsma 1973-ban Szegedhez való 
csatolását követően mind a mai 
napig az emberek különböző mó-
don élik meg az elmúlt 37 év éle-
tét, történéseit. A lakosság kettős 
identitástudattal rendelkezik. Van-
nak, akik büszkék a Szegedhez va-
ló tartozással, mert ott van iskolá-
juk, munkahelyük, egzisztenciá-
juk. Míg mások az önállóság gon-
dolatát, a Szegedtől való leszaka-
dás gondolatát dédelgetik, nem 
titkolom, én is ezek közé tarto-
zom. Kalkulációm szerint Szeged 
önkormányzata a kiskundorozs-
mai bölcsőde, óvodák, iskolák és 
közintézmények működésére éven-
te kb. 550-600 millió Ft-ot költ-
het. Ezzel szemben önállóság ese-
tén kb. 1,2 milliárd (1200 millió 
Ft) fejkvóta járna Dorozsmának. 
Hozná magával Szeged város 
adósságának rá eső részét állító-
lag. Ezen felül pályázhatna önálló-
an ettől kezdve bárhová, vehetne 
fel hitelt, kiépíttethetné a sziksós-
tói fürdőt és a legnagyobb lehető-
ség az volna, hogy elindulhatna az 
önálló fejlődés útján. Mi a vélemé-
nyed erről, a 12 éves képviselői 
tapasztalatod és Algyő annak ide-
jén való leválása ismeretében? 

– Az algyői leválás történetét 
ismerem, sajnos azok a kedvező 
feltételek már ott sem állnak fenn. 
Pillanatnyilag nem vagyok abban 
a helyzetben, ill. azon információk 
birtokában, mely alapján ebben az 
ügyben felelős véleményt adhat-
nék. Szükség lenne egy közhiteles 
élcsapatra, akik ennek felmérik 
lehetőségeit, következményeit, és 
utána szabad csak a nép elé vinni 
döntésre, szavazásra. 

– Köszönöm az interjút! 
 

TÍMÁR LAJOS 

Örömünkre szolgál tájékoz-
tatni a lakosságot, hogy Kiskundo-
rozsmán már 6 körzeti megbízott 
(KMB-s) teljesít szolgálatot. Ennek 
tudható be az a tény, hogy az utób-
bi időben a megnövekedett rend-
őri és polgárőri szolgálatoknak kö-
szönhetően érezhetően csökkent 
a szabálysértések és bűncselek-
mények száma. 

Megtörtént esetek: lopások, be-
csapások, megtévesztések kap-
csán hívjuk fel elsősorban az idős 
emberek figyelmét az alábbiak be-
tartására. 

Házaló árusokkal, fakereske-
dőkkel, esőcsatorna szerelőkkel 
lehetőleg ne kössenek üzletet, 
mert gyakran a mérésnél, fizetés-
nél becsapják, meglopják ügyfelei-
ket. Előfordult, hogy a kialkudott 
pénzen felül megmaradt pénzt tá-
vozáskor ellopták. 

Jöttment, ismeretlen emberek-
nek, házalóknak ne adjunk el sem-
mit, mert gyakran hamis pénzzel 
fizetnek. 

Ne higgyük el, hogy nyertünk, 
ajándékot kapunk, mert általában 
a nyereményt árukapcsolással, pél-
dául vásárlás után hajlandók át-
adni. A vásárolt áruval rendre be-
csapják ügyfeleiket. 

Ne engedjük be azon idegen 
embereket, akik a szolgáltatók 
(víz, gáz, villany) képviselőinek 
adják ki magukat. Mérőóra-leol-
vasás, -ellenőrzés céljából (eset-
leg más ürüggyel) akarnak bejutni 
házunkba. Kérjünk tőlük igazol-
ványt és hívjunk át egy szomszé-
dot tanúnak. 

 Ha gyanúsak az idegenek, 
írjuk fel a gépkocsijuk rendszá-
mát és értesítsük a rendőrséget a 
107-es számon. Adjunk pontos 
személyleírást! 

 
Minden lopást, csalást, erő-

szakot, rablást azonnal jelentsük 
be a rendőrségen és tegyünk felje-
lentést! Az esetekről utólag a Pol-
gárőrséget is tájékoztassuk a 06 
30/621-6254-es számon! 

 
POLGÁRŐRSÉG 

Közbiztonsági 
tájékoztató 
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Dátumokkal keretezett életút 

Ki ne ismerné Csonka Jánost 
Dorozsmán, aki idén augusz-
tusban lesz 90 éves? Életútjáról 
vall az interjúban. Szinte élet-
rajzszerűen vázolja a fontosabb 
dátumokat egy papírlapon, át-
nyújtja. De ennyivel nem ússza 
meg, tovább faggatom… 

 
Leírja, hogy 1920. augusztus 

7-én született Dorozsmán. Még 18 
éves sem volt, amikor 1938-ban 
bevonult katonának Szolnokra, 
önkéntes zenésznövendék lett. 8 
évig volt katonazenész. 1940-ben 
az erdélyi bevonuláson is részt 
vett. 1943-ban a háború alatt 
Oroszországba vezényelték. A há-
ború 1945-ben ért véget, amikor 
Csehszlovákiában Rajecon tartóz-
kodott, ott esett fogságba. Egyik 
fogolytáborból a másikba mentek, 
majd Brnóban bevagonírozták, és 
Romániában egy fogolytáborban 
kötött ki. 

Egy hónap múlva Szegedre 
került, mert 200 000 foglyot elen-
gedtek, köztük őt is. Budapesten 
szerelt le, mint zenészőrmester. 

Hazaérkezése után nem sok-
kal a dorozsmai szövőgyárban ka-
pott állást, mint géptisztító, olajo-
zó. Közben megtanulta a szövés-
sel kapcsolatos munkákat, és ha-
marosan szerelő lett. 1949-ben 
szövő művezetőképző iskolába 
küldték, ahol 2 évig tanult. Ezután 
már mint művezető dolgozott. 
1956-ban főművezetőnek nevez-
ték ki, 1980-ig, amikor nyugdíjaz-
ták, 60 évesen. 

– Hogyan éli nyugdíjas éveit, 
Jani bácsi? 

– Nyugdíjazásom után az első 

10 évig, mivel nagyon szerettem a 
barkácsolást, főleg a famunkát, 
dolgoztam. Főleg ismerősöknek, 
rokonoknak csináltam előszoba-
falat, intarziákat, cipőszekrénye-
ket, padlózatokat. Ez a tevékeny-
ségem olyan felkapott lett, hogy 
alig győztem kielégíteni az igé-
nyeket. Ezután még a volt cégem-
hez, a dorozsmai szövödébe visz-
szahívott a volt főnököm, Timkó 
Zoltán, 4 órás műszakba, hogy se-
gítsek a műszaki problémák meg-
oldásában. 

– Mi vetett véget ennek az igen 
aktív időnek? 

– Ezután itthon is beszereltem 
magamnak egy kis műhelyt a 
barkácsoláshoz, és itthon dolgoz-
tam. Sok megrendelésem volt, és 
csak úgy hobbiból dolgoztam. Csi-
náltam én mindent, előszobafaltól 
a bárminemű igényig. 

– Az egészsége hogyan szolgált 
ez alatt? 

– A 40 év alatt mindennemű 
betegség elkerült, csupán 39 na-
pig voltam táppénzen az egész 
munkásságom alatt. Kivéve 2-3 
napos influenzát, jelenleg is jól 
szolgál az egészségem. Soha kór-
házban, orvosi vizsgálat alatt nem 
voltam. Fizikailag is jól bírom ma-
gamat. Kicsit a szemem fáradt el, 
hályog van a bal szememen, de 
azt is meg fogom operáltatni. A 
közérzetem a mai napig kiváló. 

– Mit üzenne azoknak, aki be-
tegesek, hogy kellene élni? 

– Az életemet szerényen, egy-
szerűen élem. Régebben és most 
is tudom, miből mennyi az elég. 
Azt csináltam, amit nagyon sze-
rettem, úgy éltem az életemet, 

ahogy azt kell. Cigaretta, szesz, 
kávé soha nem volt a számban. 
Sportoltam, mindig mozogtam. Én 
ebben látom az egészségem meg-
őrzését. 

– Az aktív, boldog életet egy 
tragédia is beárnyékolta. 

– Nagy boldogságban éltünk a 
feleségemmel egészen 2002-ig. 
Súlyos mozgásszervi betegségben 
szenvedett, de így is elserényke-
dett, tevékenykedett a konyhá-
ban. Azon a bizonyos júniusi na-
pon elesett és eltörött néhány 
csontja, és két nap múlva meghalt. 
54 évig éltünk boldog házasság-
ban. Ő az, aki sokat jelentett szá-
momra. Azóta sokkal nehezebb a 
helyzetem. 

– Vannak gyermekei? 
– Két fiam van. János gyerme-

kem 1948-ban, míg Imre fiam 
1952-ben született. Büszke va-
gyok rájuk. Komoly szakemberek, 
jó gyermekek. A fiatalabb, Imre fi-
am egy vállalat dolgozója, és tár-
sadalmi munkában polgárőr. Já-
nos fiam nyugdíjas. Szép házas-
ságban élnek. Mindkettőnek 2-2 
gyermeke van. Kettő dédunokám 
is van. Sokszor inspiráltak mások 
is és a gyermekeim is, hogy pró-
báljak választani magamnak egy 
párt. Ezt én nem fogadtam el. El-
vagyok egyedül, a gyerekek mos-
nak, takarítanak rám, hétvégente 
hol egyik, hol a másik visz el 
ebédre. Így ez nekem megfelelő. 
Köszönet a családomnak érte. A 
nyugdíjam elég a megélhetésre. 

– Számon tartja a kitüntetése-
it? 

– Néhányszor megnézegetem. 

12 van belőlük összesen. Kiváló 
dolgozó kitüntetésem egy, sztaha-
novista, könnyűipari kiváló 2 da-
rab, aztán van még jó néhány szak-
ma kiváló, műszaki kiváló dolgo-
zói kitüntetés. 

– Mit üzen a mai, fiatal dorozs-
maiaknak? 

– A magam élettapasztalatom 
alapján azt tudom mondani és 
üzenni a fiatalabb korosztálynak, 
hogy tartsa be a fent leírtakat, 
hogy az egészsége rendben le-
gyen: maradjon távol az alkohol-
tól, a cigarettától, sportoljon, mo-
zogjon, így nem züllik el. Foglala-
toskodjon mindig, főleg nemes 
munkát végezzen. Így tartós egész-
sége, hosszú élete lehet. Kívánom, 
hogy ez a tanács jusson el minden 
nem jó úton járó fiatalhoz. 

 
* 

Hozzátartozik a történethez 
az én személyes élményem is. Jani 
bácsival 20 évig együtt dolgoz-
tam. Beosztottként gyermeki bá-
násmódban részesültem. Apaként 
nézett rám, tanácsait akként osz-
togatta számomra. Szigorú, de kö-
vetkezetes gondossággal egyen-
gette utamat. Fölnézhettem rá, 
mely olyan példát statuált nekem, 
amit nem lehetett elutasítani. Fi-
gyelte sorsom alakulását. Itt kö-
szönöm meg neki a gondoskodó 
szeretetét. 

A Dorozsmai Napló stábja ne-
vében is sok boldogságot, és még 
számos, egészségben eltöltendő 
évet kívánok. Köszönöm az inter-
jút! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Semmi sem örök, 
csak a változás 

Lapzártakor érkezett 
a hír, hogy a kiskundo-
rozsmai plébánián szol-
gáló Biacsi József káplánt 
dr. Kiss-Rigó László me-
gyés püspök 2010. au-
gusztus 1-i hatállyal Ásott-
halomra plébánosnak ne-
vezte ki. 

Egyéves működése 
alatt jól beilleszkedett az 
egyházközségbe, a hívek 
befogadták, megszeret-
ték. Sajnálattal vesszük 
tudomásul a döntést, de 
egyben gratulálunk kine-
vezéséhez, ugyanis tud-
juk, hogy az Úr aratásá-
ban munkásokra van 
szükség. Szolgálata vál-
jék az ásotthalmi hívők 
lelki épülésére és Isten 
nagyobb dicsőségére! 

EGYHÁZKÖZSÉG 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 
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Augusztusi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

Augusztus 2–15-ig a művelő-
dési ház felújítás miatt zárva tart! 

 
+ Agykontroll-tanfolyam gyer-

mekeknek! 
Kis létszámú csoportok!        
A tanfolyam díja: 18 000Ft/fő 
Oktató: Harnóczi Erzsébet 

(30/619–2294) 
Időpontja: augusztus 16-17-

én (hétfő-kedd) 9 órától 
 
ÜNNEPI MŰSOR AUGUSZTUS 

20. TISZTELETÉRE 

2010. augusztus 19-én 14 
órától családoknak, baráti társa-
ságoknak főzési lehetőséget bizto-
sítunk a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház udvarán. 

 
18 órakorától Somlói galuska-

evő versenyre várjuk a jelentke-
zőket. Nevezni 2010. augusztus 
15-ig lehet a Bányai Cukrászdá-
ban, a nevezési díj (700 Ft/fő) 
befizetésével. A győztes egy kupát 
nyer! 

 

19 órakor a Talent Énekstú-
dió  bemutatója népszerű sláge-
rekből. 

Közben: hip hop táncbemuta-
tó Tari Zsuzsi csapatával. 

 
21 órától Brazil Party 

(Capoiera, latin- és szambatáncos 
hölgyek, tűzvarázslók) 

 
22 órakor Holiday Zenekar 

koncertje. 
Utána: Disco, dj: Molnár Lajos 
Gyermekeknek 16 órától 

„Kölyök-kaland” mobil játszóház;  
amelyben arcfestést, ugrálóvárat, 
elektromos kisautókat és qua-
dokat is ki lehet próbálni! 

Édességek, vattacukor, kürtős 
kalács,  büfé. 

 
+ Anyatejes Világnap 
Időpontja: aug. 27-én, pénte-

ken 16 órától 
 
+ Vásár: aug. 25-én 9-12-ig és 

31-én 9-11 óráig. 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Felhívás a „Sztriha Kálmán” helytörténeti vetélkedőre 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Somogyi-könyvtár 

dorozsmai fiókkönyvtára szervezésében  
 

 
A vetélkedő célja: Kiskundorozsma történetének kialakításában részt vett embe-

rek, események megismerése, tisztelgés településünk múltja előtt, egyfajta „staféta”, 
a régi nemzedékek munkájának átadása a ma emberének, a jövő nemzedékének.  

A vetélkedő 2 fordulós, az első forduló 2010. szeptember 10-én, a második 
forduló (amelybe az első forduló nyertesei lépnek tovább) 2010. november 13-án lesz 
a Művelődési Házban.  

A kérdések között tárgyi-személyi történeti, helyismereti, irodalmi, sport, múlt és 
jelenbeli kérdések egyaránt szerepelnek majd.  

A vetélkedőn részt vehetnek a dorozsmai általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 
e korosztály felett korhatári megkötés nélkül a dorozsmai lakosok is, max. 3 fős csapa-
tok kialakításával. A helytörténeti vetélkedő jelentkezési határideje: 2010. augusz-
tus 1., a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Somogyi Könyvtár Dorozsmai fiók-
könyvtárában (6791 Szeged-Kiskundorozsma, 48-as u. 12.). A jelentkezés tartalmazza a 
csapatok adatait: név, lakcím, elérhetőség (tanulóknál az iskola neve, osztálya is). 

A vetélkedőn értékes díjak nyerhetők. A teljesség igénye nélkül: Ádventi bécsi 
kirándulás, a Mikroszkóp Színpad szilveszteri műsora felvételén való részvétel, 
családi fürdőbelépő, vadasparki és mozi belépők, családi vendéglői vacsorák és 
torták (Miklós Sándor, Gyuris István, Bányai Attila felajánlásai). 

A vetélkedőre való felkészülési idő biztosított. A kérdésekre felhasználható segéd-
anyag:  

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története, Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi 
életéről, Kiskundorozsma-tanulmánykötet, Vass József: A dorozsmai szélmalom, a 
dorozsmai általános iskolák évkönyvei, lexikonok, helyi lapok, alapos helyismeret.  

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 

Misi bácsit Isten éltesse sokáig! 
A 75 éves költőt, Simai Mi-

hályt köszöntötte a Dorozsmai 
Versmondók Köre a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. 

A műsor Pécsiné Pánczél Má-
ria zongora, Zádori Zsófia és Pécsi 
Dávid zenés műsorával indult, majd 
Simai Mihály verseiből mondtak 
el a költő által kiválasztott legked-
vesebb verseket a DOVEK tagjai: 
Kurucz Dóra, Tóth Petra, Bindics 
Blanka, Varga Noémi, Peric Anna-
bella, Kiss Vivien, Máté Mária, 
László Györgyné, Kalmár Vincéné, 
Gombosné Erzsike, Fekete Ilona, 
Vass Józsefné,  Szentes Bíró Ferenc-
né, Vass József, Tóth György, Szen-
tes Bíró Ferenc és Militár Miklós. A 
költővel Tóth György beszélgetett. 
A beszélgetésből kiragadtam egy 
hosszú gondolatot, amit Misi bá-
csi a 70. könyvhét alkalmából 
mondott el. 

„Minden művészi alkotás ak-
kor válik teljessé, ha eljut a befo-
gadóhoz, az átélőhöz; ahhoz, aki-
nek az író, költő, festő vagy más 
művész át akarta adni a műben – 
önmagát. 

S itt máris nekikeseredhe-
tünk, merthogy: folyóiratok meg-
szűnése, a könyvkiadás összeom-
lása, illetve a ma élők, elsősorban 
a kezdők előtti bezáródása, a még-
is megjelenéshez jutók könyörte-
len megsarcolása… Hadd ne sorol-
jam tovább, hisz úgyis látjátok, 
feleim napról-napra… Annál na-
gyobb öröm, hogy hosszú idő után 
az idei 70., tehát jubileumi ünnepi 
könyvhétre újra megjelenhet egy 
szegedi antológia. Tele szerzői 
életjelekkel: az írói lelkiismeret, 
az önkifejezés kényszere – áldás 
vagy átok legyen bár – mégis mű-
ködik. 

Csakazértis…! És születnek 
művek, ha olykor asztalfióknak is. 

Akadnak majd, akik szentség-
törésnek fogják találni, ami pedig 
csak dogmatörés: időt és teret 
nem tisztelve, erőszakolt koncep-
ciókkal nem bajlódva sikerült 
egymás mellé sorakoztatni a Vá-
roshoz kötődő alkotókat. Az ide-
gyökerezettektől a messzeszakad-

takig, a mai diákköltőktől hajdan-
volt egyetemista tollforgatókig. A 
kötetcím így nem is lehet más: 
Szegedtől Szegedig. 

Sokszor elhangzott már: Sze-
ged nem annyira befogadó, in-
kább kirepítő város. E mostani 
antológia mégis a befogadásra te-
szi a hangsúlyt, az itt született és a 
„gyüttmönt” szerzők baráti kéz-
szorítása nevében jött létre. A vál-
lalt sokféleség jegyében tehát, 
ahol éppúgy megférnek egymás 
mellett a különféle irányzatok és 
alkotások, mint virágok egy sok-
színű csokorban. Az Olvasó joga, 
hogy válogasson a színek és for-
mák között. Teljék sok öröme 
benne! 

Volt korábban a ’Szegedi fiata-
lok antológiája’ s a fiatalokra kon-
centrált a ’Gazdátlan hajók’ is. Az 
új írónemzedék ezúttal nem elke-
rülve nem elkülönítve jelentkezik, 
ám igen szép számmal képviselte-
ti magát. Megragadó, mély és iz-
galmas művekkel teszik le névje-
gyüket Juhász Gyula asztalára: 
Jövünk! 

’Mert búsulásra volt itt ok, 
Ugye, ugye magyarok’ – írta e 
partokon a nagy előd. Tudunk-e 
még örülni? Például egy antológia 
újdonságainak, a belőle kirajzoló-
dó Szeged-képnek, korképnek, em-
berképnek…? Annak, hogy talen-
tumokban nézve ilyen gazdag a 
szegedi irodalom…? 

Végezetül el kell árulni anto-
lógiáink születésének egyik titkát. 
Él közöttünk egy ember itt Szege-
den, akinek ugyan semmi köze az 
irodalomhoz, s mégis nagyon sok 
köze van egy sereg mostanában 
itt megjelent könyvhöz. Szeretni 
az irodalmat? Tisztelni és megbe-
csülni a toll emberét! Merő anak-
ronizmus ez manapság! S mégis a 
Bába és Társai Kft. kiadó vezetője, 
dr. Majzik István ezt teszi évek 
óta. Köszönet ezért a nemes szen-
vedélyért. Az antológia kezdemé-
nyező fölvállalásáért és gondozá-
sáért különösképp – hisz nélküle 
ez az életjel kötet nem láthatott 
volna napvilágot, s nem hívhat-

nánk most a Tisztelt Olvasót: te-
gye meg a lélek labirintusában a 
sorsok és művek rajzolata utat 
SZEGEDTŐL SZEGEDIG!” 

A műsor végén a zsúfoltságig 
telt művelődési ház nagytermé-

nek közönsége vastapssal jutal-
mazta a kiváló versek előadóit. 
Simai Mihály könnyes szemmel 
mondott köszönetet a versmon-
dóknak. 

MILITÁR MIKLÓS 
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Babaruha börze 
Immáron negyedik alkalom-

mal ad lehetőséget a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház Kiskundo-
rozsmán a kismamáknak, szülők-
nek és nagyszülőknek arra, hogy a 
kinőtt gyermekruhákat eladják 
vagy elcseréljék. A nagy érdeklő-
désre tekintettel továbbra is kul-
turált körülmények között, kisma-
mák igényei szerint negyedévente 
kívánjuk megszervezni a Babaru-
ha börzét. A következő őszi ruha-
börzére szeptember 13-án, hétfőn 

14 órától kerül sor. Kérünk min-
den kedves érdeklődőt, hogy elő-
re jelezzék részvételi szándéku-
kat. Asztal-, ill. helyfoglalás a mű-
velődési házban a 463-112-es, 
20/954-2124-es, valamint Tahiné 
Tündénél a 30/366-8237-es tele-
fonszámon. Szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót, mert 
újszerű, jó minőségű ruhák közül 
válogathatnak a bolti ár töredéké-
ért! Ezért már érdemes eljönni! 

TAHINÉ TÜNDE 

Sikeres európai uniós pályázat 
a dorozsmai iskolák 
együttműködésében 

A Jerney János és az Orczy 
István Általános Iskola példaérté-
kű együttműködésben adott be 
pályázatot az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Társadalmi Infra-
struktúra Operatív Programjának 
a „Könyvtári szolgáltatások össze-
hangolt infrastruktúra-fejlesztése 
– Tudásdepo – Expressz” kiírásá-
ra. A TIOP-1.2.3-09/1-2010-0005 
azonosító számú, 7.922.080 forint 
értékű nyertes projekt konzorciu-
mi formában valósult meg, mely-
nek révén a Jerney iskola 17, az 
Orczy iskola 18 darab számítógé-
pet, valamint különböző felhasz-
nálói szoftvereket szerzett be 

könyvtára számára. 
A projekt eredményeként há-

lózatba épített iskolai könyvtári 
számítógépbázisok lehetővé te-
szik a könyvtárhasználat beépíté-
sét az oktatásba, amely egyúttal 
felkészíti a tanulókat az informá-
ciós rendszerek iskolán kívüli 
kezelésére is. Az iskolai könyvtá-
raknak az országos elektronikus 
katalógusokhoz történő csatlako-
zásával az iskolai oktatásban le-
hetővé vált a könyvekhez, cikkek-
hez, szakirodalomhoz, informáci-
ókhoz történő lehető legszélesebb 
körű hozzáférés, a hatékonyabb, 
gyorsabb könyvtári szolgáltatás. 

Versenyeredmények (I) 

A Jerney János Általános Iskola tanulóinak a 2009/2010-es tanév-
ben elért dobogós versenyeredményei: 

 
Országos döntőkön 
1. helyezettek: Bolyai matematika csapatversenyen Bindics Boldi-

zsár, Hodács Flóra, Mátyás Fanni és Simon Zsófia (felkészítőjük: Dobó 
Imréné), 2. helyezett: Bátaszéki matemetika versenyen Bindics Boldi-
zsár (ft.: Dobó Imréné), 3. helyezettek: Herman Ottó természetismereti 
versenyen Simon Zsófia (ft.: Dobó Imréné), német nyelvi csapatverse-
nyen Berta Gabriella, Bindics Blanka, Kurucz Dóra és Varga Noémi (ft.: 
Kiss Attila) 

Megyei döntőkön 
1. helyezettek: a Varga Tamás matematika versenyen Qian Lívia 

(ft.: Lovai Károly), a Bolyai matematika csapatversenyen Bindics Bol-
dizsár, Hodács Flóra, Mátyás Fanni és Simon Zsófia, a Zrínyi matemati-
ka versenyen Bindics Boldizsár (ft.: Dobó Imréné), a Zrínyi matemati-
ka csapatversenyen: Bindics Boldizsár, Julinek István és Simon Zsófia 
(ft.: Dobó Imréné és Czékusné Démus Gabriella), a környezetvédelmi 
csapatversenyen Berta Benjámin, Bindics Boldizsár, Bindics Botond és 
Simon Balázs (ft.: Bakai Edit), a Weöres Sándor gyermekszínjátszó 
versenyen Ádám Sára, Ballai Tímea, Bindics Botond, Fodor Lili, Fődi 
Ákos, Gábor Mónika, Illés Katalin, Joó Emese, Kónya Lilla, Menyhárt 
Martin, Mészáros Mihály, Molnár Lilla, Ördög Vanessza, Szabó Péter és 
Ujvári Martin (ft.: Lovai Ágota), 2. helyezettek: a Százszorszép mese-
mondó versenyen Márta Lilla (ft.: Bakai Edit), a Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen Simon Dávid (ft.: Baloghné Tót Szilvia), a Zrínyi 
matematika versenyen Simon Zsófia (ft.: Dobó Imréné), a Bolyai mate-
matika csapatversenyen Berta Eszter, Bezdány Dániel, Qian Lívia és 
Simon Dávid (ft.: Lovai Károly), a Weöres Sándor gyermekszínjátszó 
versenyen Ács Kovács Gabriella, Borka Zsófia, Czöndör Márta, Fődi 
Zita, Gyuris Lilla, Katona Melissza, Laczkó Dzsulietta, Petrán Klaudia és 
Ujvári Vivien (ft.: Lovai Ágota), 3. helyezettek: a Százszorszép mese-
mondó versenyen Bindics Botond (ft.: Bakai Edit), a komplex 
matemetikai-fizika versenyen Bindics Blanka (ft.: Udvarhelyi Csaba), a 
Kalmár László matematika versenyen Gyuris Gergő (ft: Czékusné 
Démus Gabriella), a Varga Tamás matematika versenyen Bindics Bol-
dizsár (ft.: Dobó Imréné), a Bolyai matematika csapatversenyen Berta 
Gabriella, Bindics Blanka, Kurucz Dóra és Varga Noémi (ft.: Udvarhelyi 
Csaba), a német nyelvi versenyen Varga Noémi (ft.: Kiss Attila), a 
Gyöngyök és gyémántok a kék Duna mentén országismereti-kulturális 
versenyen Bindics Blanka, Hódi Lilla, Kurucz Dóra és Varga Noémi (ft.: 
Kiss Attila, Kohlmann Péter, Vass Józsefné és Virág Ágnes) 

Városi döntőkön 
1. helyezettek: a Móra Ferenc olvasás versenyen Bindics Botond 

(ft.: Bakai Edit), a történelem csapatversenyen Berta Eszter, Saracer 
Denizhan és Simon Dávid (ft.: Bajdik Zoltán), a Rókusi matematika 
versenyen Bindics Boldizsár (ft.: Dobó Imréné), a Makkosházi mate-
matika versenyen Qian Lívia (ft.: Lovai Károly), a Hetedhét országon 
túl matematika versenyen Oroszi Levente (ft.: Dobó Imréné), a Heted-
hét határon túl mesemondó versenyen Oroszi Levente (ft.: Dobó Imré-
né), az Irodalmi színpadok versenyén Ádám Sára, Ballai Tímea, Bindics 
Botond, Fodor Lili, Fődi Ákos, Gábor Mónika, Illés Katalin, Joó Emese, 
Kónya Lilla, Menyhárt Martin, Mészáros Mihály, Molnár Lilla, Ördög 
Vanessza, Szabó Péter és Ujvári Martin (ft.: Lovai Ágota), 2. helyezet-
tek: a Móra Ferenc olvasás versenyen Márta Lilla (ft.: Bakai Edit), a 
Móra Ferenc olvasás versenyen Simon Zsófia (ft.: Dobó Imréné), a 
Kazinczy anyanyelvi csapatversenyen Berta Gabriella, Hódi Lilla és 
Varga Tímea (ft.: Márta Zoltánné), a természettudományi csapatverse-
nyen Berta Gabriella, Bindics Blanka, Halmágyi Tibor (ft.: Gesztesi Éva, 
Dudás József és udvarhelyi Csaba), az Európa Kulturális Fővárosa 
országismereti-kulturális csapatversenyen Berta Gabriella, Bindics 
Blanka, Kurucz Dóra és Varga Noémi (ft.: Juhász Ivett), a Szeged test-
vérvárosai országismereti-kulturális csapatversenyen Berta Gabriella, 
Bindics Blanka, Hódi Lilla, Horváth Barbara, Kalapács Renáta, Kovács 
Pálma, Kurucz Dóra, Varga Noémi és Varga Tímea (ft.: Vass Józsefné), 
3. helyezettek: a Kazinczy anyanyelvi csapatversenyen Bindics Blanka, 
Kurucz Dóra és Varga Noémi (ft.: Márta Zoltánné), a Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen Simon Dávid (ft.: Baloghné Tóth Szilvia), a He-
tedhét határon túl mesemondó versenyen Márta Lilla (ft.: Bakai Edit), 
a leány kézilabda diákolimpián Bindics Blanka, Borza Vivien, Bozsák 
Bozsóka, Csajkás Nikolett, Faragó Kornélia, Gyuris Lilla, Hódi Lilla, 
Horváth Barbara, Ilia Dorottya, Kalapács Renáta, Laczkó Dzsulietta, 
Lőrincz Brenda, Kolter Regina, Nagy Berta Anna és Sisák Annamária 
(ft.: Szabó Péter), a labdarúgó diákolimpián Ádám Endre, Bálint Bence, 
Bindics Boldizsár, Dávid Patrik, Gyuris Gergő, Kalapács Marcell, Ma-
gyar Máté és Oroszi Levente (ft.: Kárász Dávid és Paksi Péter). 

Országos levelezős versenyeken 
1. helyezettek: a Mozaik fizika versenyen Simon Dávid (ft.: Udvar-

helyi Csaba), a SULI-HÓD matematika versenyen Hajas Réka (ft.: Far-
kas Áronné), Julinek István, Kovács Bertalan és Tajti Sándor (ft.: Czé-
kusné Démus Gabriella), Czékus Judit, Klonka Tamás és Dékány Ádám 
(ft.: Dobó Imréné), a SULI-HÓD anyanyelvi versenyen Czékus Judit és 
Simon Zsófia (ft.: Dobó Imréné),  

2. helyettek: a SULI-HÓD matematika versenyen Fodor Bálint, 
Mravik Fanni és Nagy Darinka (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 3. he-
lyezettek: a Mozaik történelem versenyen Simon Dávid (ft.: Bajdik 
Zoltán), a Mozaik irodalmi versenyen Simon Dávid, a SULI-HÓD anya-
nyelvi versenyen Mravik Fanni és Zádori Zsófia (ft.: Czékusné Démus 
Gabriella). 

 
Az iskolában együttműködési megállapodások alapján működő 

egyesületek színeiben elért dobogós versenyeredmények: 
1. helyezettek: az Alföld-kupa tájékozódási futó versenyen Csuka 

Bonita Zsófia (felkészítője: Gera Tibor), a Csongrád megyei karate 
bajnokságon Antal Gábor (f.: Bodó Gábor), a K.O. cselgáncs kupán Far-
kas János, valamint a Tavasz Kupa cselgáncs versenyen Bindics Botond 
(f.: Katona Pál), a Silver Kupa táncversenyen Molnár Lilla (f.: Tombácz 
Hajnalka), a Golden Kupa, illetve a II. Forma Kupa táncversenyeken 
Péter Klaudia (f.: Balogh Csongor), a Tavaszváró megyei labdarúgó 
tornán Benkocs Dániel (f.: Paksi Péter), 2. helyezettek: a Magyar Köz-
társaság Kupa cselgáncs versenyen Farkas János (f.: Katona Pál), az 
országos junior táncversenyen Bozsák Bozsóka, Farkas Anita és Kon-
dorosi Márta (f.: Iván Gerda), az országos Újévi Kupa kézilabda tornán 
Nagy Berta Anna és Sávai Petra (f.: Dávidné Szőke Éva), 3. helyezettek: 
a Tavasz Kupa regionális tájékozódási futó versenyen Csuka Bonita 
Zsófia (f.: Gera Tibor), a K.O. cselgáncs kupán Bindics Botond és 
Bozsák Bese, a Tavasz Kupa cselgáncs versenyen Farkas János, a Solt 
Kupa cselgáncs versenyen Bozsák Bese, valamint a Magyar Köztársa-
ság Kupa cselgáncs versenyen Bindics Botond (f.: Katona Pál), a Főnix 
Kupa országos kézilabda tornán Nagy Berta Anna és Sávai Petra (f.: 
Dávidné Szőke Éva). 
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Öt éve adták át a dorozsmai focipályát 
Hódi Tamás létesítményvezető beszél az öt évről 

Szeptemberben lesz öt éve, 
hogy átadták a dorozsmai sport-
pályát. Akkor Szeged úgy dön-
tött, hogy a város tulajdonában 
levő régi sportpályát a Nagyba-
ni Piac rendelkezésére bocsájt-
ja, annak terjeszkedése és fej-
lesztése miatt. Helyette a Nagy-
bani Piac Kft. beruházóként fel-
építette a pályát. A terület to-
vábbra is önkormányzati tulaj-
donban maradt. 

Hódi Tamás kezdettől fogva 
irányítja a létesítményt, őt kér-
deztük. 

– Utólag hogyan értékeli a terü-
letcserét? 

– Úgy érzem, a Város jól dön-
tött. Többszörös haszna lett a cse-
rének. A Nagybani Piac fejlesztése 
zökkenőmentesen megoldódott. A 
pálya területének környéke felér-
tékelődött, hiszen az értéktelen 
nádas területből értékes, tovább 
fejleszthető sport és szabadidő 
ingatlan született, melynek terüle-
te több mint tíz hektár. Harmadik 
előnyt a dorozsmai csapat élvezi, 
hiszen kulturált körülmények közt 
sportolhat. A régi pálya omladozó 
öltözőjének látványát végleg el le-
het felejteni. 

– Az átadás utáni időkben sok 
hírt lehetett hallani arról, hogy a 
pálya használhatatlan. Mi a hely-
zet most? 

– Mint minden új beruházás-
nál, itt is akadtak gondok. Kezdet-
ben valóban küszködtünk a csa-
padékvízzel. Egyrészt az azóta ki-
alakított csapadékvíz-elvezető ár-

kok elvezetik a csapadékvíz jó ré-
szét, melynek kialakításában Tóth 
József képviselő úr hathatós köz-
benjárása volt szükséges. Más-
részt öt év alatt kialakultak a ter-
mészetes kapilláris csatornák, 
amelyek megoldják a víz elvezeté-
sét. 

Hogy mennyire jó a pálya víz-
háztartása, arra mondanék egy jó 
példát. Tavasszal hétfőtől pénte-
kig esett az eső. A CSLSZ-ből fel-
hívtak pénteken, hogy lehet-e 
vasárnap a pályán játszani. Ekkor 
még szinte az egész pályán állt a 
víz. Vasárnap a mérkőzésre 99%-
ban vízmentes volt a pálya, két 
nap alatt felszáradt, ideális pályán 
játszhatták le a bajnoki mérkő-
zést. 

– Milyen munkákat végeztek el 
azóta? 

– A munkánk jó részét a két 
pálya és közvetlen környékének 
nyírása gondozása teszi ki, ami 
több mint 20 000 m2. Ehhez jön 
még a pályán és a kerítésen kívüli 
rész gondozása, ami meghaladja a 
30 000 m2-t. 

A pályák egyenlőtlenségeit fo-
lyamatosan egyenlítjük ki, és hen-
gereljük. Eddig több mint 450 m3 
fövenyt dolgoztunk el kézimunká-
val öt év alatt. Az edzőpályát fo-
lyamatosan hozzuk olyan állapot-
ba, használható legyen. Ez nehéz 
feladat, hiszen folyamatos haszná-
lat közben kellet megoldanunk. 
Ideális az lenne, ha egy, másfél 
évre ki lehetett volna vonni a hasz-
nálat alól. Komoly öntözőrend-

szert építettünk ki, ami nélkül 
nem lehetne szinten tartani a pá-
lyákat. Labdafogó háló is került az 
edzőpályára. 

A kapu előterét most gyeptég-
láztuk ki, saját előállítású gyep-
téglával. 

Folyamatosan beszereztük a-
zokat a gépeket és berendezése-
ket, amelyek szükségesek a mun-
kákhoz. Ezek több milliós nagy-
ságrendet képviselnek. 

– Mondana valamit a költsé-
gekről, és hogy ki finanszírozza a 
fejlesztéseket? 

– Nagyon jó kérdés. A pálya 
költségvetése a 2009. évben közel 
10 millió forintot tett ki. Ebben 
egy fő munkabére, áram, víz, vil-
lany, üzemanyag és egyéb költ-
ségvetési tételek szerepelnek. 
Azért csak egy fő munkabére sze-
repel benne, mert a többi munka-
társak más létesítményekből ke-
rülnek ki a nyári munkára. A fenti 
költségeken túl a pályával kapcso-
latos sporteszközök (hálók, zász-
lók, pályafestékek, műtrágya stb.), 
a takarítás és WC-k feltöltése meg-
oldott, nem a csapatot terhelik. 
Külön megemlíteném a közönsé-
get, szurkolókat kiszolgáló épüle-
tet, melyhez hasonló nem sok ta-
lálható Csongrád megyében. 

Ezeket Szeged Város saját cé-
gén keresztül a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft. finanszírozza. Így a 
dorozsmai csapat mentesül min-
denféle pályával kapcsolatos költ-
ségtől, és a pályát térítésmente-
sen használják akkor, amikor akar-

ják. Ezzel szemben a régi pályán 
valamennyi költség az egyesületet 
terhelte, amit az akkori elnökség-
nek kellett előteremteni. 

– Ezzel azt mondja, hogy a csa-
patnak nem kerül semmibe a pálya 
használata? 

– Igen! Az egyesületet csak a 
versenyeztetéssel kapcsolatos költ-
ségek terhelik. Ilyen lehetősége 
nem volt még a dorozsmai labda-
rúgásnak. Az, hogy ilyen formá-
ban üzemel a létesítmény, kö-
szönhető a jelenlegi városvezetés-
nek. 

– Utolsó kérdésként megkérde-
zem, hogy milyen állapotban van 
most a pálya? 

– Igazán azokat kellene meg-
kérdezni, akik használják, ne én 
dicsérjem a saját és munkatársa-
im munkáját. 

 
Megkérdeztük Ottlik Sándort, 

a csapat régi-új edzőjét a pálya 
állapotáról. 

– Nagyon kellemesen csalód-
tam a létesítményben és a pályák-
ban. A centerpálya állapota kiváló, 
meg lehet nézni, hogy milyen. A 
mostani kánikulában is megőrizte 
üde zöld színét, az egyenletessége 
pedig első osztályú, az edzéseket 
jól bírja, a fiúk „örömmel” izzad-
nak rajta. Az edzőpályát edzésre 
már tudjuk használni szinte a tel-
jes területét, ha továbbra is így 
gondozzák, akkor ugyanolyan jó 
lesz, mint a centerpálya. 

 
T. L. 

Versenyeredmények (II) 
A 2009/2010-es tanév versenyeinek eredményei az Orczy 

István Általános Iskolában: 
Városi mesevetélkedő: VI. helyezett (Bíró Dalma, Mukus Dominika, 

Gábor Dominika, Kátai Bence) 
Megyei Sudoku döntő: Kátai Bence, Kovács Tim, Kátai Regina, Pé-

ter Zita 
Szivárvány Országos Tanulmányi Versenyen az elérhető 110 pont-

ból 106-108 pontot értek el: Bakó Balázs 3.o., Mukus Dominika 3.o., 
Seres Máté 3.o., Gábor Dominika 3.o., Papp Dóra 3.o., Stefán Balázs 3.o., 
Kószó Kata 3.o., Péter Zita 3.o., Farkas Rita 4.o. 

Jonatán Első Országos Könyvmolyképző versenyen „Könyvmolyok 
kiváló mestere” fokozatot értek el: Bakó Balázs 3.o., Mukus Dominika 
3.o., Szabó Dániel 4.b, Bíró Dalma 3.o.,Farkas Marcell 4.b, Kátai Brigitta 
6.a, Gábor Dominika 3.o., Farkas Rita 4.b, Huszár Barbara 7.a, Kátai 
Bence 3.o.,Kassai Réka 4.b, Szűcs Regina 7.b 

Szivárvány Országos Tanulmányi verseny (természetismeret, 
nyelvtan): 4.a osztály (Dudás Cintia, Horváth Levente, Kasza Dóra, 
Kovács Vanda, Papp Dávid, Szélpál Attila, Tapodi Anita, Tessényi Kris-
tóf, Tímár Mátyás, Tóth József). Tapodi Anita az országos döntőn is 
részt vett. 

Városi történelemverseny: V. helyezett a 8.a osztály (Vass Nikolett, 
Péter Levente, Simon Ádám), VI. helyezett a 6.a osztály (Borvély Eve-
lin, Balogh Zsolt, Petrov Ákos), 

Megyei Sudoku verseny: Kovács Natália III. helyezett 
Kazinczy Ferenc Országos Anyanyelvi Verseny, Sátoraljaújhely: 

Döntőbe jutott a 8.a osztály (Péter Levente, Simon Ádám, Tapodi Kata-
lin, Vass Nikolett) 

Autómentes nap – városi verseny: 8.a osztály II. hely 

Arany János Anyanyelvi Verseny, Budapest: országos döntőbe 
jutott Péter Levente és Simon Ádám 

Farkas Dezső Szavalóverseny: könyvjutalomban részesült Kolom-
pár Alexandra, Makra Zsolt, Kovács Attila; vándorkupát elnyerte: 
Szénási Borbála. 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny: megyei döntőbe jutott 
Péter Levente 8.a, városi döntő: Horváth Brigitta, Mukus Vivien, Ta-
nács Kornélia, Péter Levente 

Fekete István emlékverseny: az 5. osztály I. helyezést ért el 
(Francia László, Makra Zsolt, Félegyházi Máté, Nógrádi Dénes) 

Bendegúz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny: Szénási Borbála orszá-
gos X. helyezett 

SULIHÓD Bt. Országos Levelezőverseny: Fazekas Richárd 2.b (XI. 
hely szövegértés, XIV. hely matematika), Péter Gellért 2.b (V. hely ma-
tematika), Nyári György 2.b (XII. hely matematika) 

Sudoku megyei döntő: Fejes Vivien 2.a 
Diákolimpia 2.a, 2.b osztály I. helyezett 
Teki-totó országos tanulmányi verseny: matematika „arany foko-

zat”: Csebella Zsófia 2.a, „ezüst fokozat”: Balog Brigitta 2.a, Muhel Ro-
land 2.a, Őrhalmi Fanni 2.a 

Városi olasz nyelvi verseny: 1-2. osztályosok, vers-próza: Zsiga 
Flóra I. helyezett; 7-8. osztályosok, nyelvtan: Lakatos Henrietta II. he-
lyezett 

„La mia Italia” festészeti verseny díjazottjai: Szőke Dorottya 3.o., 
Péter Zita 3.o., Tapodi Anita 4.a, Veres Réka 1.b 

Benedek Elek rajzverseny díjazottja: Vass Ádám 1.a 
Népdaléneklési verseny: Bálint Krisztofer 1.a I. hely, Kassai Virág 

1.a III. hely 
Országos eTwinning verseny: I. hely az 1.a osztály „Celebrating 

International Days for a Special Reason” projektje (Kéri Viktória, Ko-
csis Emese, Komáromi Mónika, Bálint Krisztofer, Nagy Balázs) 
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Versenyeredmények (III) 

Orczy-s sporteredmények a 2009/2010-es tanévben: 
 
Szeged Város Rögbi Bajnoksága: III. hely 
Csongrád Megye Őszi Gyermekbajnoksága: 
– 60m síkfutás: Kálmán Dzsenifer ’97 I. hely, Petrov Ákos ’98 V. 

hely, Bálint Dániel ’98 IV. hely, Szabó Zsolt ’97 VI. hely 
– Kislabdahajítás: Kálmán Dzsenifer ’97 IV. hely, Molnár Gábor ’97 

I. hely, Bárdos Tamás ’97 II. hely, Szénási Barnabás ’99 III. hely, Bálint 
Dániel ’98 III. hely, Szabó Zsolt ’97 III. hely, Nagy Máté ’99 V. hely, Mé-
száros Richárd ’97 V. hely, Kondász Klaudia ’98 VI. hely 

– 1000m síkfutás: Petrov Ákos ’98 I. hely 
Csongrád Megyei Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság: Fiú 

kislabdahajítás II. hely (Borcsa Zoltán, Bakos Dávid, Molnár Bertalan, 
Farkas Gergő, Lobozár Levente, Hegyes Márk) 

Diákolimpia, az őszi-tavaszi lebonyolítású kézilabda-bajnok-
ságban: 

– Fiú III. korcsoport 3. helyezett (Bárdos Tamás, Boszák Roland, 
Megrelashvili Natanel, Mészáros Richárd, Nagy Máté, Ottlik Márk, 
Peric Márkó, Szélpál Attila, Szénási Barnabás, Tessényi Kristóf, Tímár 
Zsombor, Tóth József) 

– Lány III. kcs. 3. helyezett (Ancsányi Cintia, Borbély Evelin, 
Csebella Orsolya, Fövényes Anikó, Halkó Vivien, Kassai Réka, Kiss Ni-
kolett, Kovács Boglárka, Márk Elizabet, Mukus Renáta, Rehák Bianka, 
Szélpál Annamária) 

– Lány IV. kcs. 2. helyezett (Csanádi Katalin, Fövényes Anikó, Hu-
szár Barbara, Kakuk Patrícia, Márk Elizabet, Nagy Alexandra, Nagy 
Vivien, Ocskó Brigitta, Szűcs Regina) 

Szivacskézilabda: 
– Szeged-KKSE Torna: U9 lány csapat 6. hely, U8 lány csapat 5. hely 
– Vörösmarty Kupa: U8 lány csapat 4. hely 
– Orosháza-Gyopáros fürdő KSE torna: U8 lány csapat 3. hely 
– Farsang Kupa: U8 lány 3. hely 
– Taxi 88 Kupa: U8 fiú 4. hely 
– ADIDAS Diákolimpiai Országos Bajnokság: U8 fiú 3. hely, régiós 

döntő 6. hely (Bálint Máté, Balog Balázs, Fazekas István Richárd, Gyu-
ris Tamás, Nagy Bálint, Nyári György, Rózsa Bence, Tímár Zsombor) 
U9 lány csapat megyei 10. hely (Bodonji Petra, Kassai Regina, Kassai 
Réka, Kovács Boglárka) 

– U8 lány csapat megyei 6. hely (Bálint Sára, Balog Brigitta, 
Braczkó Vanessza, Dudás Fruzsina, Fejes Vivien, Őrhalmi Fanni) 

Labdarúgás I. kcs. fiú városi 2. hely (Balog Balázs, Balogh Norbert, 
Fazekas István Richárd, Holcsik Bálint, Kovács Tim, Ottlik Máté, Péter 
Gellért, Tímár Zsombor) és Nemzetközi Labdarúgó Torna BÉCS II. hely 

Labdarúgó IV. kcs. városi 2. hely (Bakos Dávid, Bakos Péter, He-
gyes Márk, Kádár-Németh Márk, Lobozár Levente, Molnár Bertalan, 
Mukus Roland, Nagy Albertó, Nagy Márk Dániel, Ormándi Dávid, Ottlik 
Márk, Peric Márkó, Petrov Ákos, Pink Roland) 

Csongrád Megyei Serdülő és Gyermek Terematlétikai Verseny: 
– 30m síkfutás: Farkas Gergely IV., Sárkány Roland III., Molnár 

Gábor V., Szabó Zsolt VIII., Lakatos Péter I., Petrov Ákos IV., Bálint Dá-
niel V., Kálmán Dzsenifer II., Borcsa Zoltán VIII. 

– Medicin: Farkas Gergely IV., Petrov Ákos VII., Bálint Dániel II., 
Kálmán Dzsenifer VIII., Borcsa Zoltán I., Peric Márkó V., Bárdos Tamás 
VII., Mészáros Richárd VI., Simon Róbert VIII., Szénási Barnabás V., 
Nagy Máté VI., Kondász Klaudia IV. 

Városi Összetett Bajnokság: I. kcs. fiúk 845 ponttal 4. hely (Balog 
Balázs, Doroiman Paul, Kovács Tim, Rózsa Bence, Tímár Zsombor, 
Tóth Viktor); I. kcs. lányok 691 ponttal 4. hely (Balog Brigitta, Braczkó 
Vanessza, Dudás Fruzsina, Farkas Nóra, Fejes Brigitta, Őrhalmi Fanni); 
egyéni: Braczkó Vanessza 188 pont; III. kcs. lány egyéni Kálmán Dzse-
nifer 621 ponttal 4. hely; III. kcs. fiúk 5. hely (Bálint Dániel Lakatos 
Péter, Molnár Gábor, Peric Márkó, Petrov Ákos); egyéni: Peric Márkó 2. 
hely, Molnár Gábor 6. hely 

Csongrád Megyei Összetett Bajnokság: négypróba: Kálmán 
Dzenifer II. hely 

Csongrád Megyei Gyermekbajnokság, Hódmezővásárhely: 
– 60m síkfutás: Farkas Marcell II., Lakatos Péter II., Nagy Máté III., 

Szénási Barnabás IV., Farkas Rita III. 
– Távolugrás: Lakatos Péter III. 
– Kislabdahajítás: Nagy Máté III., Simon Róbert V., Szénási Barna-

bás I., Kondász Klaudia I. hely 
Csongrád Megyei III. és IV. kcs. Egyéni Bajnokság: Bakos Péter 

kislabdahajítás VII. hely, Kálmán Dzsenifer kislabda I. hely, 60m síkfu-
tás III. hely 

Országos Diákolimpia III. kcs. BUDAPEST: Kálmán Dzsenifer 
kislabdahajítás XVII. hely 

Szelíd kamionosok 

Jubileum 

Az esküvői kép készült 
Kiskundorozsmán 

1950. június 18-án. 
Márta Klára és 
Gyuris Mihály 
akkor és most, 
60 év múlva. 

Felhívás 
 

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a 
foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 
2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010. 04. 30-
án lejárt. 

Amennyiben az adatszolgáltatás ezen időpontig nem történet 
meg, – a biztosítottak érdekében – haladéktalanul pótolják kötele-
zettségüket. 

A régió ügyfélszolgálatai továbbra is szívesen állnak rendelkezé-
sükre. 

Bővebb információ az ONYF honlapján található: www.onyf.hu 

Idén is a „sziki” adott ott-
hont az immár XX. Nemzetközi 
Kamionos Country Találkozó-
nak.  

Az „erőművek” július 16-án 
gyülekeztek az Emlékműnél, hogy 
parádésan felvonuljanak Sziksós-
tóra. Másnap a zenés ébresztő 
után a szikire kilátogatók nem 
csupán kamionhúzó, gumiabroncs 
cipelő, kerékgurító versenyeken 

izgulhattak, hanem kamion szép-
ségversenyt is láthattak. A színes 
és gazdag program a kamionok ill. 
a kamionosok iránt kevésbé ér-
deklődő strandolók tetszését is 
bizonyára elnyerte, hiszen szá-
mos fellépő énekes és számos ze-
nekar biztosította a szórakozni 
vágyók jókedvét. A találkozó va-
sárnap gyorsulási versennyel foly-
tatódott és koncerttel zárult. 
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Beremendi 

CEMENTCEMENTCEMENTCEMENT    
 

2900 Ft/q 
 

Helyszínre szállítva: 3000 Ft/q 

(min. 5 q-tól) 
 

GRAYMIX vékonyvakolat akció 
nettó 185 Ft/kg  

40 színben 
Csináljon olcsóbban, magasabbat ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    

TTTTISZTES IIIIPART ÉS 
A MMMMAGYAR 

MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

 

HHHHAZAI 

TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI 

MMMMUNKAHELY! 

HÓDI PÉTER 

Pénzügyi tanácsadás! 
– hitelek, lízingek 
– időskori jelzálog 
– földjelzáloghitel 
– biztosítások 

 

30/744–4187 

Dorozsma is segített 
Felsőzsolcának 

Bizonyára minden dorozsmai 
számára ismert, hogy 2010. máju-
sában az árvíz milyen pusztítást 
végzett Észak–Magyarországon. 

Főleg Felsőzsolcán volt nagy a 
baj, ahol a 2200 ingatlannak több 
mint 80 százalékát érintette vala-
milyen mértékben az árvíz. 201 
ház dőlt össze, s ahogy vonult le a 
víz, ugyanennyiről derült ki, hogy 
életveszélyes. 

Dorozsmán is megmozdult 
valami! Farkas Dezsőné Irénke 
néni megkereste a művelődési há-
zat, hogy szervezzünk gyűjtést az 
árvízkárosultaknak. Megjelentet-
tük a Dorozsmai Naplóban a felhí-

vást, és vártuk az adományokat. 
Főleg tartós élelmiszert kértünk, 
mert azt lehet ilyen helyzetben a 
legjobban hasznosítani. Az össze-
gyűlt adományokat július 21-én 
vittük el Felsőzsolcára. 

Köszönjük az adományozók-
nak a segítséget: Dr. Józsa Endre, 
ifj. Farkas Dezső, Fábián József, 
Farkas Dezsőné, Györgyi Józsefné, 
Holcsik Árpád, Illés Gizella, Illés 
Jánosné, Kis Ottóné, a Mária Légió 
csoportja, Ócsai Béláné, Papa-
ránszki Tiborné, Sebők Péter, Ve-
res Katalin, Tóth Józsefné. 

 
H. G. 

Zenészek, dallamok, emlékek 
Sajnos múlik rajtunk az idő. 

Nehezen akarjuk elfogadni, hogy 
öregszünk, kopunk, fáradunk. 
Csak ha barátaink elmennek, ak-
kor állunk meg egy pillanatra, 
akkor gondolkodunk el, hogy mi 
is sorra kerülhetünk. Aztán le-
gyintünk egyet és tovább pörget-
jük a mókuskereket. Alig hiszem 
el, hogy nyolc éve annak, hogy 
Újvári Laci barátom átigazolt az 
égi zenekarba. Azóta többen kö-
vették őt a csillagos pódiumra. 
Gondolok itt Csidére, Dízelre, 
vagy a nem oly régen távozott 
Berényi Apollóra. Bár utóbbi nem 
dorozsmai volt, de Ő is a zenészek 
nagy csapatának játékosai közé 
tartozott. 

2010. július 30. Most ez a nap, 
amikor róluk szólt a zene. Ez a 
nap, amikor a barátok elmesélik a 
történeteiket. Milyen vagányok is 
voltak Ők! Lehet, hogy egy kicsit 
kiszínezve, egy kicsit legendává 
alakítva a történetet, de jólesően 
átadva magukat az emlékeknek. 

Újra hallhatjuk Balogh Gabi 
nagyszerű orgona futamait, Kertai 
Bélus gitárjátékát, Árva Gabi nagy-
szerű bőgőzését, énekét és a 
mindannyiunk „KÓBÁSZA” helyén 

doboló Hegyi Árpi játékát. Egy-
szóval az „ELECTRONS”-t. 

De ezen a napon megismer-
hetjük a feltörekvő Bőrgyári Cap-
ricció zenekart, akik tavalyelőtt 
már szórakoztatták a dorozsmaia-
kat. Hallgathatjuk az autentikus 
bluest játszó Sybill Blues triót, és 
nem utolsósorban tapsolhatunk a 
magyar progresszív zene királyá-
nak, Török Ádámnak és örökbe-
csű zenekarának, a Mininek. 

 
TOP 

(Ál)hír 

Mint azt a Délmagyarország 
július 24-i számában is olvashat-
ták, Kiskundorozsmán, a Jerney 
utcában elveszett egy ékszertek-
nős. 

A Dorozsmai Napló informáci-
ója szerint a teknőst gazdája épp 
pórázon sétáltatta, amikor a tek-
nős kiszakította magát gazdája 
kezéből és elinalt. A  becsületes 
megtaláló jutalomban részesül.  

T. GY. 
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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.    

Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06----62626262----463463463463----444. Internet444. Internet444. Internet444. Internet----címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.    

�        Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!    

�        Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlán    

két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!    

�        Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!    
Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

KÁBELTÉVÉ 

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

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
és Sodexo Pass internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

A legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 Mbit----es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!    

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!    

INTERNET 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

�        Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól! 

�        A hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjel----nappal 0 Forint!nappal 0 Forint!nappal 0 Forint!nappal 0 Forint! 

�        Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak! 
�        Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát! 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

TELEFON 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 

Szerelés – Centírozás – 

Javítás – Futómű- 

állítás, -javítás – Fék– 

és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 

Vezérműszíj-csere 

Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 

Olajcsere 
 

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 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: 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 csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnok.) 
  

Finomliszt 1kg ......................................... 79 Ft Ice Tea 1,5l-es (citrom, barack) .............. 99 Ft 
Coca-Cola, Fanta 2l ............... 219 Ft + betétdíj Omnia 250gr ......................................... 499 Ft 

Algida jégkrémek óriási, kedvezményes áron! 
Amigos 250 gr őrölt kávékeverék .......... 235 Ft Arany Ászok 1,5l ................................... 419 Ft 
Dobozos sörök ................................. 109 Ft-tól Univerzális mosópor (színes, fehér) .... 1399 Ft 
Persil folyékony mosógél 4,5l (színes, fehér):  ................................................................... 2499 Ft 
Dove szappanok széles választéka:  .................................................................................... 199 Ft 
Palmolive tusfürdők 250ml:  ................................................................................................ 355 Ft 
Palette hajfestékek széles színpalettája:  ............................................................................ 525 Ft 

A nagy melegre való tekintettel akciós 1,5l-es ásványvíz is kapható nálunk 59 Ft-tól! 
Étolaj 1l .................................................. 319 Ft Szilas kapros savanyúságtartósító 200gr 115 Ft 

 

Várunk mindenkit sok szeretettel! Egy bolt, ami a vevőkért van!Várunk mindenkit sok szeretettel! Egy bolt, ami a vevőkért van!Várunk mindenkit sok szeretettel! Egy bolt, ami a vevőkért van!Várunk mindenkit sok szeretettel! Egy bolt, ami a vevőkért van!    
Nyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----20 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 7----17 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    

 

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!”      Papp László Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

}   AKCIÓ! 

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk! 

Matmazel 
Női 

divatáru 
 

40%-os szezonvégi kiárusítás 
a teljes árukészletre. 

Augusztus 1-jétől szeptember 15-ig. 
Nyitva: H–P: 9–12-ig, 13–18-ig 

Szo.: 8–12-ig 
Dorozsmán a Posta mellett. 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

A Sziki Horgászegyesület közleménye 
 

2010 július 30. péntektől augusztus 1. vasárnapig 
a Sziki horgásztaván horgászati tilalom lesz. A tilalmat az elburjánzott hínár géppel történő 

vágása miatt határozta el az elnökség. 
 
Ezúton kérünk minden egyesületi tagot, akinek módjában áll a munkában részt venni, az 

jelentkezzen a fent említett időpontban a horgásztón. Vasvillát és gereblyét, aki tud, hozzon 
magával. 

A munkát a fehértói gazdaságtól kölcsönkapott géppel végezzük. 
A vezetőség a jobb horgászati körülmények biztosítása miatt vállalta a plusz költséggel 

járó beavatkozást. 
 

HÓDI TAMÁS 
elnökségi tag 
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 Gipszkarton csavarok, önmetsző Szeged, Széksósi út 7. 

 csavarok, reizer csavarok, Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

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

Tűzifa akác 2 700 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db  Szlovák cement 2800 Ft/q 
CSERÉP AKCIÓK – Tondach cserepek Frühwald la terazza őszi 4cm térkő 2100/m2 
   Tangó téglavörös 105 Ft/db Nexe cserepek klasik 113/db, trend 126/db 
   Tangó piros, barna, antik 116 Ft/db Nexe téglák 30N+F 269/db, 38N+F 330/db 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 

orrszívó stb.  
Keresztelőre ruhák érkeztek! 

 
Cím: Szent János tér 1. 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !     
Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, akkumulátorokat, villanymotorokat és 
egyéb feleslegessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Üzemek és vasszerkezetű ipari létesítmények, mű-
tárgyak, kazánházak bontását, lakóházak és üzemek 
teljes körű lomtalanítását korrekt módon vállaljuk 
pincétől a padlásig rövid határidővel, számlával. 

Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
30 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hulladék- és szemétszállítást is vállalunk 

(5000 Ft/fuvar). 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 
be idegent, így is védi érték- és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

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

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

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 

kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

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

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
 

Rendelés a Kubikos u. 31. alatt: 
H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, 

Szo: 10–11. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 
 

Július 7-től 12-ig szabadság miatt zárva. 

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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

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 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 
 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

PC Szerviz! 
Szerviz nyílik augusztus 2-án 
a Dorozsmai út 37. alatt! 

 

Vállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépek    
szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, 

telepítését.telepítését.telepítését.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    

Június elején veszett el Dorozsmán egy Morzsi 
névre hallgató zsemleszínű tacskó, amelynek 
a mellső lábain a körmök felett fehér a szőre. 
A megtaláló jutalom ellenében az alábbi 

telefonszámon jelentkezzen: 30/41430/41430/41430/414––––5486548654865486, 
illetve az Erkel u. 5. sz. alatt. 
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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! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, 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, Napos út 5. 

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 

Ballagás? Lakodalom? 

Családi ünnep? 

A Vadliba Vendéglő 
vállalja rendezvények lebonyolítását 

helyben és külső helyszíneken 
(sportcsarnok, művelődési ház). 

Otthoni rendezvényekre ingyenes 
házhozszállítás! 

„Torkos kedd” és vasárnapi svédasztal 
Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 

Sodexo utalványt elfogadunk. 
 

Tel.: 460–337 
 

Várjuk kedves Vendégeinket a 

VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN is. 
(Jerney u. 27.) 

 

Minden pénteken és szombaton 
különböző 

italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!    
 

Az udvarban 

lengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó és    
kispályás focikispályás focikispályás focikispályás foci    

lehetőség! 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 3 TV-re is! 

 

Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 
Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, 

kábeltévékábeltévékábeltévékábeltévé    
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, 13.00-16.30 
Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 
GARANCIÁLIS szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
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!) 

Ja
ví
tá

si
 k

up
on

 1
0
0
0
 F

t 
é
rt
ék

b
en

 �
 

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 

VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyogháló 

ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    készítése, javításakészítése, javításakészítése, javításakészítése, javítása 

SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás    VízVízVízVíz----    és fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelés 

KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 

FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 

MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

Vállalom: 
– telefonközpontok 

javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 

családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

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 

Hirdessen Ön is a 
Dorozsmai Naplóban! 

 
Hirdetésfelvétel: 
06 20/470–6587 
06 30/469–2694 
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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 

 
 
 

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.    
Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása. 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás:  
H–P: 8–17, Szo.: 8–12. 
CímCímCímCím: Dorozsmai út 139.  
Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 62 460-149, 
MobilMobilMobilMobil: 30 329-0567    

  

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. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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! 
Bihari Zoltán 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– irodaszerek, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 
Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1----től tanszervásár!től tanszervásár!től tanszervásár!től tanszervásár!    
Minden iskolaszer vásárlása 
esetén 10% engedmény! 

Beiskolázási utalványt elfogadunk! 
Minden 2000 Ft feletti tanszervásárlás 

sorsoláson vesz részt. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

 

Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.    
(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

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

A Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri Húsbolt    
2010201020102010----ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!    
Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 
Gázkészülék szerviz! 

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

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Szobafestő–mázoló 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14.         Tel.: 30/751–5064 

����Kelet Varázsa����  
Ajándéküzlet 

 

Női és férfi parfümök 
2000 Ft helyett 1500 Ft. 

Strandkendők 2200 Ft helyett 2000 Ft. 
Szeretettel várjuk régi 

és új vásárlóinkat! 
(Marika és Adrienn) 

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 

Német nyelvoktatás, 
korrepetálás, nyelvvizsgára 
felkészítés Kiskundorozsmán. 

30/74430/74430/74430/744––––4187418741874187    
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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 
 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!    
Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    

Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft , Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5 mft, Balajthy u 144 nm 4 hálószobás ház 22.5 mft, 
Rigómező u-i felújított téglaház 18.5 mft, Gyuris u.  3 hálószobás , 36 nm nappali 23 mft, Hajdu u-i 136 nm 

padló- és központi fűtéses 23 mft, Tas u 65 nm 2 háló, amerikai    konyha,étkező 13.5 mft. Vadliba u-i 2 szobás 
házrész, 7.2 mft,. Szélmalom u. 900 nm teleken sátortetős 14,5 mft, Délibáb u-i 2 szobás folyamatosan 

felújítva 8.2 mft.  

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 

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 

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

Csirkehús vásár!Csirkehús vásár!Csirkehús vásár!Csirkehús vásár!    
Egész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 db----tól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kg    Csirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kg----tól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kg    
Csirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kg----tól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kg    Csirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kg----tól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kg    
Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo 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 

 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1----jétől nyárijétől nyárijétől nyárijétől nyári    
termékek termékek termékek termékek ––––15% engedménnyel!15% engedménnyel!15% engedménnyel!15% engedménnyel!    

Iskolatáskák érkeztek!Iskolatáskák érkeztek!Iskolatáskák érkeztek!Iskolatáskák érkeztek! 
AVON megrendelés, tanácsadás! 

 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

Kürtös kalács és rollis virsli kapható! 

AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!    
Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy 

2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló    
a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!    

A cukrászdában a kevés darabszámú 

süteményekre 19 és 20 óra között 30% 

kedvezményt adunk! 

A Bányai Cukrászda vállalja rendezvények 
lebonyolítását 100 főig. 

Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461––––023023023023    

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

Akció augusztus 31-ig 
 

HOYA fényresötétedő és  
dioptriás napszemüveg lencsék 
a szezon legkedvezőbb árain! 

 

Megérkezett az új 
keretkollekció! 

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 
ha mi készítjük szemüvegét! 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

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


