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Addig van magyar jövő, amíg vannak, akik áldozatok árán, ellenál-
lás esetén is képviselik az erkölcs és az igazság szellemét. 

(Márai Sándor) 

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETTEL 

Közbiztonsági fórum Dorozsmán 
Szeptember 15-én 17 óra-

kor a Jerney János Általános 
Iskolában Tóth Sándor, a Szege-
di Rendőrkapitányság Belváro-
si Rendőrőrs parancsnoka, szá-
zados közbiztonsági fórumot 
tartott. 

 
Bevezetőjében ismertette: a fó-

rum célja a rendőrség munkájáról 
kevés információval rendelkező 
lakosság tájékoztatása. Elmondá-
sa szerint a torz megítélés és bi-
zalmatlanság oldása, együttműkö-
dési készség javítása e fórum fel-
adata. 

A fórumon bemutatta munka-
társait, a kiskundorozsmai KMB 
rendőreit, akik jelenleg öten van-
nak. Ismertette a Szegedi Rendőr-
kapitányság és a Belvárosi Rend-
őrőrs szervezeti felépítését és 
személyi működési feltételeit.  

Részletesen bemutatásra ke-
rültek bűnügyi statisztikák Kis-
kundorozsma területére vonatko-
zóan. Ezekből néhányat ismerte-

tünk: Kiskundorozsmán 2009. el-
ső nyolc hónapban összesen 81 
bűncselekmény történt, míg 2010 
azonos időszakában 93, amely nem 
jelentős emelkedést mutat. Meg-
oszlásban a lopások száma az elő-
ző évi 44-ről 62 re emelkedett. A 
csalások 7-ről 5-re csökkentek, a 
rongálások szintén. Tartás elmu-
lasztása 2-ről 14-re nőtt, testi sér-
tés 1-1, tehát nem változott. Visz-
szaélés okirattal 4-4, nem válto-
zott. Az ismertté vált lopások szá-
ma 2009. évi 87-ről 2009-ben 62-
re csökkent. Alkalmi lopások szá-
ma 14-ről 23-ra nőtt. Lakásbetö-
rés 4-ről 2-re csökkent, míg a jár-
műlopás 2-ről 3-ra emelkedett.  

Az állampolgárok biztonság-
érzetét is mérték, mely az ötfoko-
zatú skálán 3,6-os értéket muta-
tott, és amely javítását célzó in-
tézkedés a fokozott rendőri jelen-
lét, a látható rendőrség. Ezen fe-
lül a fogadóórák heti rendszeres 
megtartása, a körzeti megbízottak 
elérhetőségének rendszeres köz-

Oly nehéz a választás! 
Az István a király-ból ismerős 

az idézet? Igen! Mert már Szent 
István korában is küzdöttek a 
megfelelők kiválasztásával. Véres 
csaták dúlták fel akkor az orszá-
got. 

Újra választás előtt állunk, és 
ma sincs másképp. Csak most a 
médián keresztül dúl a háború. 
Régen nem tisztes ellenfélként, in-
kább gyűlölt, megvetett ellenség-
ként állnak szemben a korteske-
dők egymással. Tisztességtelen 
módszerekkel, egymás pocskon-
diázásával, nota bene hazaárulóz-
va egymást, gyilkos méreggel telt 
szájjal sziszegnek, köpködnek, 
gyalázkodnak az ellentétes olda-
lon állókra. Mindent eltölt a „csak 
mi vagyunk a megfelelők” szlo-
genje, a „csak mi tudunk, fogunk, 
merünk” stb. ígérete. A licitnél pe-
dig nincs hiány a nagyobbnál na-
gyobb mondásokban. Csak az os-

toba nem látja már, mire megy ki 
a játék: a hatalom megragadása a 
tét. A zsíros koncon marakodók 
morgása, üvöltése háttérbe szorít-
ja a valódi célt, a nép képviseletét. 
Mindegy már, ki volt kormányon, 
s mikor, az őt követő mindig visz-
szamutogat, kik, mit szúrtak el, 
döntötték nyomorba az országot, 
ki, milyen umbuldákat, tisztesség-
telen üzleteket kötött a nép, az is-
tenadta nép kárára. Csak az újsá-
gok címoldalára nincs még kiírva 
a világtörténelemben régóta jól 
bevált módszer: ígérj meg min-
dent annak, ki mit kér! Az egyik 
tömeg ezt akarja, ezt ígéred meg. 
Ha a másik homlokegyenest az 
ellenkezőjét, neki meg azt ígérd 
meg, teljesíteni fogod.  Mint ahogy 
a buchenwaldi tábor kovácsoltvas 
kapujára is az van kiírva: „Jedem 
das seine”, vagyis: mindenkinek a 
magáét! Hát bizony. Az elmúlt 

rendszerekben, a letűnt, vagy újra 
befutott kormányok regnálása 
idején meg is kapta mindenki a 
magáét, rendesen. Félek, most 
sem lesz ez másként. Akár a Két-
farkú Kutya Párt plakátján, lassan 
azt érezzük minden oldalról, nem-
csak ők ígérnek meg tejjel-mézzel 
folyó Kánaánt, hanem valamennyi 
korteskedő. S ha ők így mondják, 
bizton úgy is lesz. Mert ki meri ma 
kétségbe vonni ilyen nagyhatalmú 
urak ígéreteit? Hát nosza, higy-
gyünk nekik, bármilyen oldalon is 
állnak, mert ők azok, akik előre 
fogják vinni az országot, a régiót, 
a várost, a falut! Hiszen olyan 
szép dolgokkal vannak teli ezek a 
szórólapok, olyan mézes-mázos 
bülbül szavakkal, mosolyogva té-
rítenek bennünket a TV képer-
nyőjén, hogy a hitetlenkedő em-
ber csak kapkodja a fejét, melyik-
re voksoljon. Csak ezek a derék 

hölgyek-urak felejtenek ki vala-
mit, amit az egyszerű emberek 
már régen tudnak. Ami egy mű-
szaki áruház jelmondata: „mert… 
azért nem vagyok!” Ámbár hogy is 
lehetne olyat feltételezni e tisztes-
séges emberektől, hogy becsapná-
nak minket?! Hogy csak álszentes-
kednek, míg meg nem nyernek, 
aztán majd jön a feketeleves. Bár 
azért: „Bízhatsz Istenben, de azért 
tartsd szárazon a puskaport!” – 
mondta a jó öreg Cromwell Olivér. 
Na meg persze, menjen el min-
denki szavazni, mert a mi kezünk-
ben a jövőnk! Hogy milyen lesz az 
a jövő? Hát olvassa el minden 
jelölt szórólapját. Az szent, hogy 
olyan lesz! Utóbb is olyan volt, 
nem? Ha meg nem, nos, hát biztos 
azért nem, mert a körülmények… 
Bizony! Azok a fránya körülmé-
nyek. 

TÓTH GYÖRGY 

zététele, polgárőr és rendőr közös 
járőrözések, iskolaprogram, köz-
biztonsági háló, bűnmegelőzési fel-
adatok ellátása. 

A polgárőrség képviseletében 
Tímár Lajos elmondta, hogy Do-
rozsma közbiztonsága nem rossz, 
de mindenképpen javítandó. Haj-
léktalan az utcán nincsen. Jogi 
megoldást kellene keresni az uta-
zó bűnözők, házaló árusok, csaló 
faárusok kiszűrésére, távol tartá-
sára, vagy a házaló árusítás teljes 
megtiltására. Gondot jelent a köz-
tünk élő ketyegő biológiai bom-
bák, szellemi fogyatékkal élők 
helyzetének kezelése. Általában 
nincs, aki megtegye az első lépést 
az orvosi vizsgálatok, kényszer-
gyógykezelés, vagy gondnokság alá 
való helyezés kezdeményezésére. 
Gyerekcipőben jár még a családon 
belüli erőszak jelzése a hatóságok 
felé, és indokolt esetben a távol-
tartásra irányuló intézkedések 
kezdeményezése a tragédiák meg-
előzése érdekében. 

A fórumra való meghívás az 
előző napi Délmagyarországban 
megjelent, de sajnos a fórumon a 
szervező 5 rendőr és 2 képviselő 

mellett mindössze ketten jöttek el 
a lakosság részéről. Vajon mi le-
het az oka az érdektelenségnek? 
Ilyen jó a lakosság biztonságérze-
te, Dorozsma közbiztonsága, vagy 
a fásultság, érdektelenség a „mo-
tiváló” tényező? Ennek megítélé-
sét az olvasókra bízzuk. 

Úgy gondoljuk, hogy az egyén 
igen is felelős a saját sorsa és a 
közállapotok alakulásáért. A dol-
gokra való odafigyeléssel, véle-
ményalkotással és a megfelelő fó-
rumokon való megjelenéssel, véle-
ménynyilvánítással van lehetősé-
ge a közállapotok javítására irá-
nyulóan a jogalkotókra, képvise-
lőkre nyomást gyakorolni. 

TÍMÁR LAJOS 
 

* 
A hideg idő hirtelen bekö-

szöntével ismét megjelentek a há-
zaló faárusok, illetve azok a hirde-
tések, amelyekben olcsón kínál-
nak tűzifát megvételre. Minden 
évben több figyelmetlen, hiszé-
keny embert csapnak be a csalók. 

 
(Bűnügyi cikkünk a 4. oldalon 

olvasható.) 

Választási mellékletünk 5–9. oldalunkon olvasható! 
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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.  

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, 
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 
 

 ���� Fiókkönyvtár: 
 
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. októberi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja: 2010. október 11., hétfő. 

Hogy sétálhassunk a ligetben 

A Dorozsmai Napló augusztu-
si számában, Tóth György tollából 
megjelent „Séta a ligetben” című 
írását a Kiskundorozsmai egyház-
község köszönettel vette, és az 
alábbiakban fogalmazzuk meg az  
ezzel kapcsolatos álláspontunkat. 

A dorozsmai liget kb. 3 hektá-
ros területének nagyjából kéthar-
mada a Kiskundorozsmai Egyház-
község tulajdonában van. A Sport-
csarnok melletti kb. egy holdas 
terület nem egészen a stációkig az 
Önkormányzat tulajdona. Az Ön-
kormányzat tulajdona továbbá a 
temető bejáratával szembeni bekerí-
tett terület (volt textilgyári szenny-
víz tisztító telep), amely építmény 
kb. 20 éve üzemen kívül van. 

A Brassói utca felől nézve a 
stációk környezete, valamint an-
nak jobboldalától a Nyugati sorig 
és a kápolna mögötti terület van 
az egyház tulajdonában és kezelé-
sében. Az elmúlt években évente 
háromszor lett kaszálva vagy nyír-
va a fű. Ezzel biztosítható volt a 
terület rendezettsége, a bokrok és 
a cserjék nem tudtak felnőni, je-
lenleg is átlátható a liget területe. 
Ez közbiztonsági szempontból is 
fontos, mert korábban előfordul-
tak ott hajléktalanok és bűnesetek 
is. Az utóbbi években a polgárőr-
ség odafigyelésének köszönhető-
en a ligetben való közlekedés és 
tartózkodás biztonságos. A kápol-
na is felújításra került az elmúlt 
években. Sajnos a stációk állapota 
az elmúlt évtizedekben nagyon le-
romlott, a 14-ből 9 teljesen meg-
semmisült. Egyetértünk Tóth György 
cikkében megfogalmazottakkal, de 
sajnos az elmúlt években priori-
tásban előrébbre való volt a temp-
lom tetőzetének cseréje, amely 24 
millió Ft-ba került. Jövőbeni fel-
újításra szorul a torony is. Egy-
házközségünk szűkös anyagi lehe-
tőségein belül a rendelkezésre ál-
ló anyagi erőforrásokat elsősor-
ban a templom és a plébánia álla-
gának megőrzésére, felújítására, 
valamint a hitélethez kapcsolódó 
működési feltételek (a lélek temp-
lomának) építésére kell, hogy for-
dítsuk. Jó dolog, hogy a liget, mint 
ingatlan vagyon az egyház tulaj-
donában van, korábban tervbe 

vettük, hogy oda egy egyházi szo-
ciális otthont építtetünk, amelyre 
társadalmunkban és lakóhelyün-
kön is nagy szükség lenne. E gon-
dolat jelenleg sincs elvetve, vár-
juk, hogy megteremtődjenek rá a 
feltételek. Bizonyára belátható, 
hogy az egyháznak, szűkös anyagi 
lehetőségein belül, nincs lehetősé-
ge egy, a XXI. század igényeit ki-
elégítő pihenő, szabadidős köz-
park létesítésére, fenntartására és 
működtetésére. Ezen feladat ellá-
tásában az Önkormányzat az ille-
tékes. Az egyházközség a dorozs-
mai hívők közössége. Ebből faka-
dóan, minden hívő és nem hívő 
ember is részesülhet annak javai-
ból. Nem zárkózunk el a ligetnek a 
köz javára való rendelkezésre bo-
csátástól. Ennek érdekében az el-
múlt években tárgyalás jött létre 
Szeged város önkormányzati kép-
viselőivel, illetékeseivel. Ennek nyo-
mán az önkormányzat elkészítte-
tett egy felmérést, tanulmányter-
vet arra vonatkozóan, hogyan kel-
lene a ligetet eredeti állapotába 
visszaállítani, a szabadidő kultu-
rált, hasznos eltöltésére alkalmas-
sá tenni. Az önkormányzattal való 
egyeztető tárgyalás lényegileg ar-
ra irányult, hogy az egyházközség 
a ligetre vonatkozóan  a tulajdon-
jogot változatlanul  megtartja. 

Az önkormányzat pedig vál-
lalná, hogy a ligetet sétáló, sza-
badidős közparkká alakítja. Ez ki-
terjedne sétáló utak, pihenő pa-
dok és közvilágítás kialakítására, 
fű, fák növényzet telepítésére és 
rendben tartására. 

Az egyházközség tervezi a stá-
ciók felújítását, pótlását, eredeti 
vagy célszerűbb, vandálbiztos meg-
oldással. Erre vannak elképzelések, 
egyéni támogatók bevonásával. 

Összefoglalva: egyetértünk a 
ligetnek a jelenleg is közpark mű-
ködési formájának a köz javára 
való további hasznosításával, igé-
nyesebb, célszerűbb kialakításá-
val. Ehhez szükséges anyagi fede-
zettel nem rendelkezünk.  Ezért 
köszönettel elfogadjuk az önkor-
mányzat fentiek szerinti együtt-
működését a liget területének gon-
dozására. 

MÁDI GYÖRGY, TÍMÁR LAJOS 

Kiskerti beruházások az ősz folyamán 

Az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően a 2010-es évben is 
folyamatosan végeztük a kiskerti 
utak karbantartását. A felhasznál-
ható összeg kb. 4 millió forint. 

A nyár folyamán elkészült az 
Öreghegyi út javítása, néhány hé-
ten belül pedig a Vereshomok, Su-
basa, Toboz utcák javítása kezdő-
dik. A felsorolt utcák és az öreghe-
gyi munkák a felhasználható ösz-
szeg 80%-át elviszik. Több utcá-
ban történt gréderezés, és lakos-
sági kérésre mintegy 100 m3 zú-
zott beton került kiadásra. 

A rendkívül vizes idő azonban 
– főleg a gréderezett utcákat – he-
tek alatt tönkretette. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy ott lehet az utak 
elfogadható állapotát fenntartani, 
ahol a lakosság foglalkozik az 
előtte fekvő közterülettel, a ki-
sebb hibákat próbálja maga kija-
vítani. Itt könnyebb és haszno-
sabb a központi keretből adott 
anyag vagy a gép segítsége is. 

Az elmúlt években a közvilá-

gítási fejlesztéseket a kivitelező a 
késő őszi vagy téli időszakban vé-
gezte. Az idei évben is ez várható. 
Szeged város a 2010-es év anyagi 
lehetősége alapján az alábbi utcák 
villamosítását rendelte meg a Prima-
villtől, a kivitelezőtől: Szalmáskert 
út, Rekettye, Kökény, Torma, Toboz, 
Kövidinka, Venyige, Borsika, Bors, 
Rebarbara, Surokfű, Ánizs, Komló, 
Menta, Gyömbér, Citromfű utcák. 

A kivitelező ígérete szerint 
ezen utcák világítási munkái még 
ez évben elkészülnek. Sajnos nincs 
határozott ígéret a buszvárók vi-
lágításának elvégzésére. 

A májusi-júniusi belvízi fenye-
getettség után a Vereshomok úti fő-
csatorna tisztítási munkái megkez-
dődtek. Többszöri sürgetés után a 
Szegedi Vízmű Zrt. rövidesen meg-
kezdi a déli gyűjtőcsatorna tisztítá-
sát (Hegedű utcától a Kerékgyártó 
felé), a Széksósi úti buszvárót pedig 
a vízlevezetés javítása céljából átter-
vezteti és átépíti. 

FÁBIÁN JÓZSEF 

Készül a pályavilágítás a sportpályán 

A több mint öt éve a Szegedi 
Sport és Fürdők Kft. által üzemel-
tetett dorozsmai pályán minden 
évben felmerült a pályavilágítás 
hiányossága. A jelenlegi világítás 
csak részmegoldás, mert az edző-
pálya felén lehet a korán sötéte-
dést hozó ősszel, illetve kora ta-
vasszal edzeni. Az edzőpálya minő-
sége ebben az évben lett olyan, 
hogy teljes terheléssel lehessen az 
egész területén edzést tartani. 
Több évig lobbiztam a vezetőimnél 
azon, hogy a világítás hiánya szinte 
lehetetlenné teszi a pálya haszná-
latát az őszi és a tavaszi időszak-
ban. A pályán sokszor négy csapat 
is edz egy időben. Az edzőpálya 
világítása, és a használhatósága egy-
ben kíméli a versenypályát, hogy az 
mérkőzésre kiváló maradjon. 

A világítást a jelenlegi rend-
szer kibővítésével tervezzük meg-
oldani, ami annyit jelent, hogy az 
öltöző épülettől az edzőpályáig új 
talajkábelt kell lefektetni. Az ed-
zőpálya sarkán egy elosztó szek-

rényt telepítünk, ahonnan később 
tervezett tenisz, vagy műfüves, 
vagy egyéb pályát lehessen meg-
világítani. A több mint tíz méter 
magas oszlopok, a szegedi nagy 
elektromos közlekedési projekt-
ből származnak, amelyek Szeged M. 
J. Város tulajdonát képezik. A jelen-
legi négy oszlop mellé további nyolc 
kerül felállításra. A régi világító tes-
tek helyett húsz darab korszerű 400 
W-os aszimmetrikus fényszóró ke-
rül felszerelésre. Ezzel a megoldás-
sal az edzőpálya teljes területe kivá-
ló minőségű világítást kap.  

Fontosnak tartom megemlíte-
ni, hogy a több mint 3,5 millió 
forintos beruházással a dorozs-
mai csapat költsége nem növek-
szik, és továbbra is térítésmente-
sen használhatják a pályát egész 
évben, annak ellenére, hogy a lé-
tesítmény működési költségveté-
se (2009. évi több mint 9 milliós) 
a világítással növekedni fog. 

HÓDI TAMÁS 
létesítményvezető 
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Októberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Arab-est 
Az érdeklődők bepillantást 

nyerhetnek egy másik világba a 
zene, a tánc és a gasztronómia 
segítségével. Egész estés kikap-
csolódást kínálunk azoknak, akik 
nyitottak a miénktől eltérő kultú-
rák megismerésére. 

Időpontja: okt. 8-án, pénteken 
17 órától 

 
+ Nők Klubja 
Molnár Mária: Makrobiotikus 

étkezés 
Időpontja: okt. 8-án, pénteken 

17 órától 
 
+ „Sztriha Kálmán”  Helytör-

téneti vetélkedő, 1. forduló 
A vetélkedő célja, hogy jobban 

megismerjük lakóhelyünk törté-
nelmét, kulturális és sportesemé-
nyeit. A háromfős csapatok do-
rozsmai vállalkozók által felaján-
lott díjakért mérhetik össze tudá-
sukat. 

Időpontja: okt. 9-én, szomba-
ton délelőtt 9 órától 

 
+ Hangterápia 
A hangfürdő kb. 45 perc idő-

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

megnyugodjunk, feltöltődjünk.  
Hozz magaddal polyfómot, ta-

karót, mert fekve könnyebb ella-
zulni. 

Hangszerek: gong, tibeti va-
rázstálak, dobok, csörgők 

Időpontja: okt. 15-én, pénte-
ken délután 17.30-tól 

Érd.: Kollár Imréné 
30/3265854 
 
+ Huszár Attila-emlékkiállítás 
Megnyitja: Barta András 
Közreműködik: Huszár Gergő 
Időpontja: okt. 15-én, pénte-

ken délután 17 órakor 
 
+ I. Dorozsmai Tökfesztivál 
Program: dísztök kiállítás és 

faragás, tökös ételek zsűrizése, 
tökös palacsintaevő-verseny kor-
osztályonként, töklámpás készíté-
se és egyéb kézműves-foglalkozá-
sok, a Doc Hollywood c. film vetí-
tése, a Dorozsmai Versmondók 
Köre bemutatja: A tök és a négy 
ökör (komédia egy felvonásban) 

Főző-sütőverseny tök alap-
anyagú ételekből: a tökből készült 
ételeket kérjük 16-án, szombaton 
délig behozni a művelődési ház-
ba! A legfinomabb ételeket érté-
kes díjakkal jutalmazzuk! 

Lehetőség van a kemencében 

való sütésre! 
Időpontja: okt. 16-án, szom-

baton délelőtt 10 órától 
 
+ Gyermekelőadás: 
Róka Rudi házat épít 
A Szegedi Miniszínház előadá-

sában 
Szeretettel várjuk az óvodáso-

kat és az alsó tagozatosokat gyer-
mekelőadásunkra! 

Időpontja: okt. 20-án, szerdán 
délelőtt 9 órától 

Belépődíj: 350 Ft. 
 
+ Dorozsmai Közéleti Kávé-

ház 
Kelemen Gábor: Nagyapám 

erdélyi harcai (vetítéses előadás) 
Időpontja: okt. 22-én, délután 

17 órától 
 
Váradi Ágnes: A Biotron lám-

pa ki nem használt gyógyhatásai 
Időpontja: okt. 22-én, pénte-

ken 17 órától 
 
+ Nemzeti ünnep 
Október 23-án, szombaton dél-

előtt 10 órától megemlékezés és 
koszorúzás az 1956-os kopjafánál 
a művelődési ház előtti dísztéren 

Közreműködnek a Jerney Já-
nos Általános Iskola tanulói, Var-

ga Patrícia (hárfa) 
 
+ Agykontroll-klub 
Az agykontroll-tanfolyamon 

részt vett gyerekek számára! 
Időpontja: okt. 27-én, szerdán 

17 órától 
 
+ Tanuláskontroll – A haté-

kony tanulás módszere 
5-9. osztályosok részére 
Milyen változás várható a 

tanfolyam elvégzésétől? 
Többek közt, hogy a gyerek: 

magabiztosabb lesz, eredménye-
sebben tud tanulni, képes meg-
szüntetni fájdalmai zömét, beteg-
ség esetén gyorsabban meggyógy-
ul, megtanulja céljait elérni, képes 
lesz megszabadulni rossz szoká-
saitól, illetve hasznos, új szokáso-
kat tud majd magában kifejleszte-
ni, fáradtság esetén föl tudja ma-
gát frissíteni, képes jobb döntése-
ket hozni, nyugodtabb és energi-
kusabb lesz.  

Időpontja: okt. 30-án, szom-
baton 9-16 óráig 

Információ: Harnóczi Erzsé-
bet 30/6192294 

 
+ Vásár: okt. 14-én 9-11-ig, 

21-én 9-11-ig, 26-án 9-12-ig 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Felhívás! 
A Dorozsmai Füzetek követ-

kező kiadványához kérünk segít-
séget Önöktől. 

Szeretnénk megjelentetni a 
Kunsági Szövőüzem (később Pa-
mutszövő, majd a Szegedi Textil-
művek Dorozsmai Üzeme) törté-
netét. A kiadványban törekszünk a 
minél szélesebb keresztmetszet be-
mutatására, ezért várjuk az Önök 
tulajdonában lévő fényképeket, le-
veleket, szerződéseket, munka-
könyvet, kitüntetéseket, tárgyi em-
lékeket, hogy lemásolhassuk. 

A dokumentumokat a művelő-
dési házba lehet behozni, melyért 
felelősséget vállalunk és fénymá-
solás, vagy szkennelés után visz-
szaszolgáltatjuk. 

Azok jelentkezését is szívesen 
várjuk, akik egy interjú formájában 
emlékeznek vissza a gyár történeté-
re, melyet Ácsné Fekete Ilonával 
kérünk egyeztetni (70/ 2199697). 

A Dorozsmai Füzetek 6. szá-
ma a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház gondozásában jelenik meg 
várhatóan 2011. júniusában. 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány alakult 
A kiskundorozsmai közösségek fejlesztéséért 

Az alapítvány fő feladatai, köz-
hasznú tevékenységei és céljai: a 
Római Katolikus Plébánia (mely-
nek pecsétje 1725-ből származik) 
régóta működő önszerveződések 
történelmi előzménye Sztriha Kál-
mán esperes plébános közösség-
fejlesztő tevékenysége. Papi mű-
ködése során igen nagy hangsúlyt 
fektetett a község társadalmi éle-
tének, fellendítésére, egyesületek, 
egyletek alapítására a Katolikus 
egyház szellemiségének, küldeté-
sének megfelelően. 

Az ő nevével fémjelzett alapít-
vány fő feladatai a Magyar Katoli-
kus Egyházért és a Kiskundorozs-
mai Római Katolikus Egyházköz-
ségért, a helyi hitéletért tenni aka-
rók szervezése, a Krisztusban hí-
vők ökomenikus összefogása a fel-
adatok gyakorlásához szükséges 
anyagai és természeti erőforrások 
előteremtése a helyi vallási hagyo-
mányok ápolása, a fiatalság értel-
mes szabadidős tevékenységének 
előmozdítására, szervezésére és a 
helyi hitoktatás megszervezésére és 
gyakorlására terjednek ki. 

Cél szerinti tevékenységek: 
nevelés és oktatás, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés szemé-
lyi és tárgyi feltételeinek megte-
remtése; kulturális tevékenység, 
események szervezése, támogatá-

sa; kulturális örökség megóvása, 
műemlékvédelem; magyarországi 
nemzeti és etnikai kisebbségek-
kel, valamint a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos tevékenység, he-
lyi cigánysággal való törődés. Az 
alapítvány vagyona 150 ezer Ft. 

Az alapítvány alapító okirat 
szerinti tevékenységének a szol-
gáltatásainak igénybevételi mód-
ját és gazdálkodásának legfonto-
sabb adatait közhasznú jelentését 
a www.dorozsmaiplebania.hu in-
ternetes honlapon évente nyilvá-
nosságra hozza. 

Az alapítvány nyílt, ahhoz bár-
mely hazai vagy külföldi termé-
szetes vagy jogi személy, ill. jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet pénzbeli vagy termé-
szetbeni adománnyal, vagyonren-
deléssel és felajánlással csatlakoz-
hat, ha a csatlakozási kérelmét a 
kuratórium elfogadja. 

A kuratórium elnöke: Szepesi-
né Dr. Hidvégi Julianna. 

Tagjai: Kósa Lászlóné, Tímár 
Lajos, Mihálffy Lajos, Pesti Ferenc, 
Pócsai György Sándor, Szalkai Atti-
la, Dr. Bihari Lajos, Balázs Veronika. 

Az alapítvány email-címe: 
alapitvany@dorozsmaiplebania.hu 

Ezen az email címen és sze-
mélyesen a plébánián és kuratóri-
umi tagoknál lehet jelezni az ala-

pítvány céljához és szolgáltatásai-
nak igénybevételéhez a támogatá-
si szándékokat. 

TÍMÁR LAJOS 
a kuratórium tagja 

Haltelepítés és 
Családi Nap a 

Sziki horgásztavon 

A Sziki horgászegyesület ke-
zelésében levő, népszerű nevén 
csónakázótó, vízen 2010 szep-
tember 8-án haltelepítéssel kez-
dődött a Családi nap rendezvény-
sorozat. A fehértói Szegedfish hal-
gazdasággal ápolt jó kapcsolatnak 
köszönhetően több mint 3 mázsa 
1,5-1,9 kg-os „horogérett” tükör-
ponty váltott „hazát” és éli új világát 
a szikin. Ez a haltelepítés már része 
a sziki jövő évi tervszerű és szaksze-
rű, haltelepítési folyamatának. 

Szeptember 12-én a rossz idő 
ellenére horgászattal kezdődött a 
Családi Nap. A horgászok nem vé-
geztek üres szákkal, volt aki 3 kg 
feletti zsákmánnyal jött az ebéd 
színhelyére. Az ebédről Matuszka 
Vince gondoskodott. Bográcsban 
főtt babgulyás füstölt csülökkel 
gazdagon volt a menü. Az eső elle-

nére több mint negyvenen fogyasz-
tottuk el a közös ebédet a fürdő 
rendezvénytermében, majd kötet-
len beszélgetés és zenehallgatás 
után, fejeződött be a Családi nap. 

HÓDI TAMÁS 
Elnökségi Tag 
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(El)rejtett hibák 
Megszólíttatunk szélmalom ügy-

ben, a Dorozsmai Napló augusztu-
si számában. A lap munkatársa jo-
gos és aktuális problémákat ve-
tett fel, így hát kötelességünknek 
érezzük, hogy a lakosság a teljes 
valóságot láthassa a malom körüli 
anomáliákban, mivel a 2006-os tu-
lajdonváltás óta a kiskundorozs-
mai Petőfi Sándor Művelődési Ház 
a szélmalom kezelője. Munkatár-
sunk, Vass József a malom gond-
noka részletes tájékoztatást ad a 
történtekről: 

 
Ehhez vissza kell egy kissé 

lépnünk az időben a 2005-ös év 
nyaráig, amikor is a folyamatos 
esőzés hatására a régóta szaksze-
rűtlenül kezelt és toldozott-fol-
dozott vályogfal elkezdett omlani 
az északi oldalon. Köztudomású, 
hogy ekkor még a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság volt a kezelője 
az állami tulajdonú műemlékek-
nek, köztük a mi szélmalmunknak 
is. Az omláskor történt megkere-
sések azt bizonyítják, hogy ezek-
nek a rossz gazdáknak bizony 
nem volt fontos a mi nevezetessé-
günk, mert csak a média bevoná-
sának hatására kényszerültek lé-
péseket tenni. Persze, azért azt is 
tudni kell, hogy ezen gazdák fel-
ügyeletével, jóváhagyásával tör-
tént korábban a fordított és rövid 
vitorlák elkészítése. 1998-ban a 
kezelő pályázatot írt ki a malom 
99 éves, hosszú távú kezelésére, 
Dorozsma lakosságának megkér-

dezése nélkül. Ekkor már a rabi-
chálózott, vakolt vályogfalon már 
látszódtak az összeomlás előjelei. 

Hogy ne történhessen tragé-
dia, több lépést kellett tenni a 
mentés érdekében. Először is Sze-
ged Megyei Jogú Város Közgyűlés-
ének határozata alapján már 
2005. június végén döntés szüle-
tett, hogy a város átkéri a Magyar 
Államtól a malom tulajdonjogát és 
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság-
gal közösen egy komoly rekonst-
rukciót végeznek rajta – ami meg 
is történt 2006. késő őszén. 

A Műemlékvédelmi Hivatal 
gyors beavatkozásának köszönhe-
tően a malom szerencsére nem 
omlott le, de a falazatot kéthar-
mad részben ki kellett cserélni 
nagyméretű mezei téglára, melyet 
most már malteros kötéssel épí-
tettek. Kívülről kapott egy légző 
vakolatot, amely azóta is kiválóan 
működik. 

A munkákat Sisa Béla építész 
tervei alapján a gyulai illetőségű 
Alföldi Műemlék Helyreállító Kft. 
végezte. 

A kőműves munkák jól sike-
rültek, de az ács brigád a kezde-
tektől bebizonyította, hogy nem 
ért a szélmalom szerkezetéhez, mű-
ködéséhez. (Sőt, még a tervrajzok 
olvasásához sem!) Ezt a hamar 
jelentkező törések, szakszerűtle-
nül, rossz minőségű anyagokból 
összetákolt, működésképtelen szer-
kezeti elemek bizonyították. 

Szégyenszemre 2007-ben már 

(hivatalos műszaki átadás-átvétel 
után) ki kellett írni a malom falá-
ra, hogy életveszélyes alatta tar-
tózkodni, mert eltört a vitorla ke-
resztszára. 

Ekkor már a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház volt a kijelölt 
kezelő, és láttuk, hogy sürgősen 
javítani kell. De a fent említett kft. 
szóba sem jöhetett a munkák el-
végzésére a felsorolt okok miatt. 
Így új megoldás után néztünk, ami 
adódott is. 2008-ban a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Tájház Szö-
vetség pályázatot hirdetett meg a 
„Mi házunk” és a „Mi kiállításunk” 
címmel, melyen nyertünk másfél 
millió forintot. A kötelező közbe-
szerzési eljárás kiírása után sike-
rült is egy alkalmas fiatal ácsmes-
tert találni, aki szakértő bevoná-
sával működőképes fordító ruda-
zatot, fordító gerendát, új vitorlát 
készített. És az sem elhanyagolha-
tó, hogy a korábbi költségek ti-
zedrészéért. 

2009-ben a Faragó Napok ese-
ményeként megforgattuk a vitor-
lát. Az elkorhadt szeles tengely le 
is törhetett volna akkor, ezzel ki 
tudja, milyen katasztrófát okozva. 
A kívülről nem látható korhadást 
már a 2006-os javításkor látniuk 
kellett a kivitelezőknek, mert egy 
3 m-es szegmenset akkor kicse-
réltek. Erről senki nem szólt sem-
mit és a fellelhető dokumentu-
mokban sem került megemlítésre. 

A 2009-es javításkor az új vi-
torlák beépítésénél ezt az elavult-

ságot nem lehetet látni, ezért a 
javításáról sem lehetett intézked-
ni! 

Az meg külön isteni kegy, 
hogy időben észrevettük a szeles 
tengely törését és sérülésmente-
sen le tudtuk venni az új vitorlát. 

2009-től mindenféle szélma-
lommal kapcsolatos munkálatok-
ról előzetesen szakvéleményt ké-
rünk molinológustól, aki egyben a 
felújítás folyamatát is végigkíséri. 
Ő jelezte, hogy az 1974-ben készí-
tett zsindely már rossz állapotú. 
Cseréje 1-2 éven belül esedékes. 

Még megemlítem, hogy amió-
ta a művelődési ház a szélmalom 
kezelője, azóta tájékoztató táblát 
helyeztünk el a szélmalomnál, el-
igazító táblákat tettünk ki az ut-
cákra a jobb elérhetőség érdeké-
ben. 

Ezen kívül bevezettettük a vil-
lanyt, amely előkészíti a leendő vi-
zesblokk építését. Kiadványokat, 
képeslapokat tájékoztató füzetet 
készítettünk, még az internetre is 
feltettük. Ennek hatására több, 
mint 20%-kal nőtt a látogatottsá-
ga a szélmalomnak. 

Végül pedig az épület villám-
védelmének kiépítésére kértem 
segítséget. 

Ezen munkák elvégzése után 
méltón fogja öregbíteni Dorozsma 
hírét a Dankó Pista nótájáról hí-
ressé vált szélmalmunk. 

 
VASS JÓZSEF 

szélmolnár 

Tűzifás csalók 
A tűzifával házalók általában 

három módszerrel károsítják meg 
áldozataikat. 

Az egyik és egyben leggyako-
ribb módszer a mérlegelési csalás. 
Ennek során lényegesen kevesebb 
fát adnak át a vevőnek, mint am-
ennyiért pénzt kérnek. Ilyen eset 
történt a közelmúltban Szegeden 
is, amikor is a csaló egy újságban 
hirdette magát. Erre jelentkezett 
egy férfi, aki 50 mázsa fát rendelt 
meg és fizetett ki, de végül csak 
40 mázsát kapott meg. 

A másik módszer során a há-
zalók elterelik a vevő figyelmét. 
Míg ő a fával van elfoglalva, a tet-
tesek átkutatják a lakást és onnan 
különféle értékeket, főként kész-
pénzt tulajdonítanak el. Ehhez szo-
rosan kapcsolódik a pénzváltós 

módszer is, amikor megkérik a hi-
székeny sértettet, hogy egy na-
gyobb pénzt váltson fel. Ez gyak-
ran hamis, vagy így tudják meg, 
hogy az áldozat hol tartja a pénzét 
és a figyelmét elterelve, elviszik a 
megtakarított forintjait. 

A rendőrség kéri, hogy a ha-
sonló esetek megelőzése érdeké-
ben ne vásároljanak tűzifát házaló 
kereskedőtől, idegeneket pedig ne 
engedjenek be a lakásukba sem-
milyen indokkal sem, mivel ellen-
kező esetben könnyen bűncselek-
mény áldozataivá válhatnak. 

Ha a baj mégis megtörténik, 
kérjük, hogy azt a lehető legrövi-
debb időn belül jelezzék a rendőr-
ségen a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámon. 

BELVÁROSI RENDŐRŐRS 

A szoptatás világnapjára 

Augusztus 1-jén, minden év-
ben az anyatejes táplálást ünnep-
lik világszerte. A baba születése-
kor, a köldökzsinór elvágásával 
teljesen új világ kezdődik. Az új-
szülött méhen belüli táplálásának 
végén mindenképp egészséges át-
menetre van szükség. Ezt szolgál-
ja az anyatejes táplálás, hangsú-
lyozva a lelki kapocs semmivel 
sem helyettesíthető fontosságát. 
Egyetlen táplálék a csecsemő éle-
tének első 6 hónapjában, melyre 
szükség van. 

Ha módunkban áll felajánlani 
olyan babák táplálására is, akik-
nek valamilyen okból nem jut elég 
anyatej, az az élet egyik legneme-
sebb tette. 

2010. augusztus 27-én dél-
után négy órakor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban az Anyatejes 
Világnap tiszteletére gyűltünk ösz-
sze. 

Ezen a szép, meleg, késő nyári 
délután jó érzés volt látni a sorra 
érkező várandós kismamákat, 
édesanyákat, kik babakocsikban 
tolták csecsemőjüket; nagymamá-
kat, kik kézen fogva érkeztek 

unokáikkal, a játszósarokban bot-
ladozó, bukdácsoló, játszadozó gye-
rekeket. Szép környezetben, jó 
hangulatban telt el pár óra, mely-
ben a szakmai ismertetéseken túl 
jelképesen egy szál virággal, aján-
dékcsomaggal köszöntöttük azo-
kat az édesanyákat, akik más rá-
szoruló csecsemők részére is biz-
tosítottak anyatejet. 

Köszönjük szponzorainknak, 
hogy termékeikkel és anyagi tá-
mogatásukkal hozzájárultak ren-
dezvényünk színvonalasabbá téte-
léhez: Tóth József és Fábián József 
önkormányzati képviselők, Hajdú 
Géza igazgató, Szélmalom Ven-
déglő, Bányai cukrászda, Szélma-
lom Kábeltévé Zrt., Dorozsmai 
Napló, Nemes vegyesbolt, Human 
Cell, Alex&Alen divat, Baba Bazár, 
Bayer Hungaria Kft., Hódi-féle 
100 Forintos bolt, Chio Chips, 
Hipp Kft., Mam Bt., Gyuris Attila 
virágkertész – Zsombó, Sudo-
crem, Óbudai Gyémánt ásványvíz, 
Libero, Brendon Áruház, Tábithné 
Németh Orsolya, Teva, Szent Ist-
ván gyógyszertár, Kabay gyógy-
szertár, Thurzó gyógyszertár, 

Petrovné Sándor Mónika virágos, 
Zöld Sziget gyógynövénybolt, Kiss 
Szilvia Babé, Kati Divat – 48-as 
utca, Dr. Sípos Aranka – Pelenka-
kuckó, Szabadi Edina zöldség- és 
gyümölcskereskedő, Baba-Mama 
Klub. 

A csecsemőnek a szoptatással 

töltött idő a legbékésebb. Mind-
annyiunkban ott rejtőzik a csoda, 
csak élni kell vele. 

A leendő és jelenlegi kisma-
máknak sok sikert, kitartást és 
örömet kívánunk a szoptatáshoz 
és a gyermekneveléshez. 

VÉDŐNŐK 
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Mihálffy Béla – Fidesz–KDNP (6. választókörzet) 
– Gyakran jelennek meg írásaid a Dorozs-

mai Naplóban, amelyek nagyon emberiek, em-
patikusak. Az életben is emberközpontú vagy? 

– Igen, a szüleim keresztény értékrend sze-
rint neveltek, hiszem, hogy az emberség, ön-
zetlenség, együttérzés a mai értékvesztett vi-
lágban különösen fontos. 

– Mi vitt arra, hogy önkormányzati képvise-
lőjelöltként megmérettesd magad? 

– Dorozsmai részönkormányzati tagként, és 
egyházközségi tagként sokszor szembesülök 
az emberek problémáival. Átérzem a helyzetü-
ket, gondjaikat. Ismerőseim, barátaim biztatá-
sára vállaltam a képviselőjelöltséget, és hiszek 
abban, hogy lesznek eszközeim, a problémák 
megoldására. 

– Mit látsz a legnagyobb problémának Do-
rozsmán? 

– Azt tapasztalom a dorozsmai embereket 
kérdezve, hogy mindenki más-más problémát 
tart a legnagyobbnak. Egy biztos, rengeteg a feladat. Hittel vallom, 
hogy van kiút Dorozsma számára a jelenlegi helyzetből. De ezeket 
nem szavakkal, hanem tettekkel kell orvosolni. 

– Ezeknek a problémáknak megoldásában szerepet játszhat a 
részönkormányzat hatáskörének bővítése? 

– A helyi önrendelkezést az utóbbi nyolc évben elsorvasztották, 
a rész-önkormányzat tanácsadói szerepkörben működött. A do-
rozsmai problémák nagy részét helyben is lehetne kezelni, ehhez 
azonban el kell érni, hogy a döntések ismét Dorozsmán születhes-
senek meg. 

– Említenél néhány gondolatot a programodból? 
– A közbiztonság javításának érdekében helyi rendőrőrs létre-

hozását támogatom, növelni kell az óvodák, iskolák támogatását, 
nagyobb figyelmet kell fordítanunk környezetünk szépítésére, fel-
újítására. Biztosítani kell a civil szervezetek, a sport és a kultúra 

folyamatos működését. Kihívásnak tartom, 
hogy felrázzam Kiskundorozsma közösségi 
életét, ezért színvonalas rendezvényeket szeret-
nék szervezni. 

– Hogyan finanszírozhatók ezek az intézke-
dések? 

– Cél, hogy Szeged város költségvetéséből 
Dorozsma lakosságarányosan részesüljön, így 
lényegesen nagyobb összeggel gazdálkodhat-
nánk. A várostól való pénzügyi függés csökken-
tése érdekében, szükséges egy közhasznú 
egyesület létrehozása. Így önállóan is tudunk 
pályázni és állami támogatásokból részesülni. 

– Úgy látszik, képviselőként sok feladatot 
vállalsz fel. Elérhető leszel a dorozsmaiaknak a 
választások után is? 

– Igen, ha bizalmat kapok, olyan képviselő 
leszek, akit ha megkeresnek nem el-, hanem 
odafordul és nem kifogásokat, hanem megoldá-
sokat keres. 

– Családod hogyan fogadja a közéleti szerepvállalásod? 
– Büszke vagyok a családomra, hiszen életem minden kihívásá-

ban támogattak, mellettem álltak. Így van ez most is. Biztatnak, 
segítenek, stabil hátteret kapok a céljaimhoz.  

– A képviselői munka is csapatmunka, összetartás kell hozzá. 
Mit gondolsz, a B. Nagy László vezette csapat hozzá tud járulni 
Dorozsma problémáinak megoldásához? 

– Komoly, fejlődést generáló munka csak a polgármester és az 
önkormányzati képviselők összefogásával lehetséges. B. Nagy 
László csapatban gondolkodik, hozzám hasonlóan szívügyének 
tekinti, hogy Kiskundorozsma is részese legyen a város fejlődésé-
nek. Közös célunk eléréséhez kérem a tisztelt választópolgárok 
támogatását október 3-án az önkormányzati választásokon.  

 
T. L. 

Miért szavazzunk Hódi Tamásra! 
Október 3-án az önkormányzati választáso-
kon arról szavazunk, hogy ki legyen a Sze-
ged Város Polgármestere, és kik képviseljék 
Kiskundorozsmát a közgyűlésben. Mint 
köztudott, a négy induló közül két polgár-
mester-jelölt esélyes szegedi városvezető 
székéért. Dr. Botka László nyolc éve polgár-
mester, és előtte is képviselőként rengeteg 
tapasztalatot szerzett a város és a megye 
irányításában, míg a Fidesz polgármester-
jelöltje teljesen ismeretlenül, önkormányza-

ti tapasztalatok nélkül készül a pozícióra. 
A 6-os számú választókörzetben is hasonló helyzet alakult ki. 

HÓDI TAMÁS nagyon sok tapasztalattal rendelkezik ezen a téren. 
Több mint húsz évig sportolóként, és sportvezetőként tevékenyke-
dett Dorozsmán. Hét sikeres sportbálat szervezett, melynek a 
hasznából részesedtek a kézilabdások és a labdarugók is egyaránt. 
Két önkormányzati cikluson, nyolc éven keresztül részönkormány-
zati tagként, dolgozott akkor, amikor még volt érdemi jogköre a 
részönkormányzatnak. Tagja volt a Szeged Város Ifjúsági és Sport-
bizottságának, ahol a város sportirányításából vette ki aktívan a 
részét. 

Kulturális élet területén a Faragó téri Kultúrkör alapító tagja, és 
a Faragó téri rendezvények aktív résztevője, a főzőversenyén több 
mint háromszázan vettek részt. 

A műszaki főiskolai diplomája után elvégezte a Szegedi Tudo-
mányegyetem közgazdász mesterképzését, mely közgazdálkodás 
szakirányban az államháztartás és önkormányzati gazdálkodással 
kapcsolatos tudásra tett szert. 

A képviselő akkor tudja igazán a körzetben lakók érdekeit kép-
viselni, ha együtt kel, él és dolgozik a körzetben lakókkal, nem 
pedig a körzettől távol lakik, és vidéken van a „kenyeret” adó mun-
kahelye. 

HÓDI TAMÁS a körzet centrumában a szélmalom közelében kel 
és ideérkezik „haza” is. Munkájának részét képzi a dorozsmai spor-
tolók körülményinek minél jobb biztosítása is, amit a dorozsmai 
pálya fejlődése miatt a pályát használók és a lakosok is elismer-
nek. 

Családja 1918 óta Dorozsmán él, és elismertek! 
A képviselői munkájában jelentős segítséget kap Tóth József-

től, aki tizenkét évig képviselte Dorozsmát. 
Azért válasszuk október 3-án HÓDI TAMÁS-t mert felsorolt 

tudással, tapasztalattal, a négy jelölt közül ő rendelkezik a legtöb-
bel, és eddig elvégzett közösség javát szolgáló munkában maga-
san a legtöbbet végezte. 

A Dr. BOTKA LÁSZLÓ és HÓDI TAMÁS indulásának körülményei 
hasonlóak. Körzetükben ők rendelkeznek, a szükséges tudással, 
tapasztalattal, amivel a polgármesternek, képviselőnek rendelkezni 
kell! 

A Szegeden végzett országos közvélemény kutatások, ha szo-
rosan is, a jelenlegi városvezetést tartják esélyesebbnek! Ne legyen 
Dorozsmán a városvezetéshez képest ellenzéki képviselője, mert 
az a Fidesz szerint is hátrányos a körzetre nézve! 

 
Ezért szavazzunk 

Dr. BOTKA LÁSZLÓRA  
és 

HÓDI TAMÁSRA 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010 
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Bemutatkozik a szegedi 5. sz. választókörzet 
FIDESZ-es önkormányzati képviselőjelöltje 

Tímár Lajos: Javaslom, hogy ezt a beszél-
getést a régi ismeretségre való tekintettel 
tegező viszonyban folytassuk le. Ennek alap-
ján egy rövid bemutatkozásra kérnélek fel. 

Kosik Dénes Pál: A javaslattal egyetértek. 
Bemutatkozásként szeretném elmondani, 
hogy nős vagyok, több mint 35 éves háza-
sok vagyunk. Feleségem helybéli, két felnőtt 
gyermekünk van. Velük együtt 25 éve élünk 
Kiskundorozsmán. Három unokánk van. 
Iskolai végzettségem gépésztechnikus, fel-
sőfokú üzemszervező. Eddigi munkám során 
műszaki területen dolgoztam, elsősorban 
gépkarbantartással foglalkoztam. Sokan is-
merhetnek korábbi munkahelyeimről, a Gu-
migyárból, a XI. sz. Autójavítóból, valamint 
az IKARUS szegedi gyárából. 

T. L.: Te személy szerint mikor és ho-
gyan kerültél kapcsolatba Dorozsmával? 

K. D.: Én valamikor a hetvenes évek kö-
zepén, mint az akkori ( Ács Géza által irányí-
tott ) kézilabdacsapat kapusa kerültem elő-
ször kapcsolatba a településsel és annak 
tiszteletre méltó lakosaival. Az idősek közül 
bizonyára sokan emlékeznek arra az idő-
szakra, mikor Kiskundorozsma még nem 
Szegedhez tartozott és önálló kézilabdacsa-
pata volt. Abban a csapatban, ha jól emlék-
szem én voltam az egyetlen „idegenlégiós”, Újszegedről jártam át 
ide edzésekre és meccsekre. Itt ismerkedtem meg későbbi felesé-
gemmel, akivel együtt aztán később Dorozsmán telepedtünk le. 

T. L.: A neveddel a dorozsmaiak találkozhattak többek között 
újságcikkek kapcsán is. 

K. D.: Így igaz. Ha valami furcsaságot, visszásságot hallottam, 
olvastam, tapasztaltam, akkor nemigen rejtettem véka alá a vélemé-
nyemet. Az elmúlt évek során jónéhány cikkem jelent meg a Dorozs-
mai Naplóban, a Térségi Tükörben, a Délmagyarországban, a Déli 
Szó című havilapban, olykor még a Magyar Nemzetben is. Máig 
büszke vagyok rá, hogy az utóbbi napilap egyik számában a belső 
oldalon egymás mellett jelent meg Lovas István cikke és az én kis 
írásom. Emellett igyekeztem részt venni a dorozsmai közéletben, 
fórumokon, összejöveteleken, ünnepségeken, koszorúzásokon is 
találkozhattak velem a helybéliek. 

T. L.: Mondj valamit a FIDESZ–szel való kapcsolatodról. 
K. D.: A FIDESZ-szel megalakulásuk óta szimpatizálok, a soraik 

közé a 2002-es választások elvesztése után léptem be. Korábban 
egyik pártnak sem voltam tagja. Motivációm – akkor is és most is – a 
tenni akarás, a segítő szándék. Csaknem hat éve a FIDESZ választó-
kerületi elnökének, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úrnak a 
csapatában dolgozom, 2008 óta, mint a választókörzet koordináto-
ra. A körzeten belül számos lelkes segítő támogatja a munkámat. Az 
e területen végzett tevékenységem során sok emberrel találkoztam, 
beszélgettem, igyekeztem megismerni gondjaikat, problémáikat. Ők 
végleg megerősítették korábbi véleményemet, mely szerint a telepü-
lésrész legnagyobb problémája az, hogy a városközponthoz képest 
háttérbe szorultunk az elmúlt években. Elhanyagolt külterület 
(Subasa, Sziksós), romló utak (Dorozsmai út, kerékpárút), átgondo-
latlan tömegközlekedési megoldás, nem túl rózsás közbiztonság, 
felújításra szoruló oktatási intézmények jellemzik a körzetünket. 
Megválasztásom esetén az eddiginél lényegesen nagyobb ráfordítás 
mellett ezeken kellene – ezeken szeretnék – változtatni, javítani a 
jövőben. 

T. L.: Térjünk akkor át a konkrét terveidre. Említenél ezek közül 
néhányat? 

K. D.: Akik most ígérethalmazt várnak tőlem, azoknak – fájdalom 
– csalódást kell okoznom. Ígéreteim nincsenek, segítő szándékú 
elképzeléseim, terveim, vállalásaim vannak, amiket egy új – várható-
an jobboldali többségű –, városi önkormányzat megalakulása után 
megvalósíthatónak ítélek. Tisztában vagyok vele, hogy egy riportban 
minden elképzelést felsorolni, részletesen kifejteni nem lehet, ezért 
tényleg csak néhány dolgot szeretnék kiemelni most. Kezdjük a 
közigazgatással. Fontosnak tartom a dorozsmai részönkormányzat 
szerepének erősítését, részfeladatok leosztását a városi önkormány-
zat részéről, természetesen önálló döntési jogokkal és a melléren-
delt pénzösszeggel. A közbiztonság javítása érdekében meg kívá-
nom valósítani, hogy Kiskundorozsmának – Újszegedhez hasonlóan 
– önálló rendőrőrse legyen, megemelt rendőri létszámmal. Szeretnék 
rendszeresen járőröző rendőröket látni a település bel- és külterüle-
tén egyaránt. Úgy tudom, hogy a külterületeken (pl. Subasán) élők-
nek régi vágya a telkek átminősítése, a beépíthetőség fokának jelen-
tős emelése. Ez is a programom része, 10-12%-ra emelném a telkek 

beépíthetőség fokát. Meggyőződésem, hogy 
ez önmagában is elindítana egy fejlődést 
ezeken a részeken, amit párhuzamosan kö-
vethetne a csapadék- és szennyvízelvezetési 
rendszer megépítése, fejlesztése. A belvíz – 
a közhiedelemmel ellentétben – Dorozsma 
belterületén is probléma, a tavaszi, kora 
nyári nagy esőzés okozta károk erre világo-
san rámutattak. Megoldást kell találni erre is 
a meglévő árkok folyamatos karbantartásá-
val, új elvezetők megépítésével. A bel-
területen meg kívánom valósítani az építési 
szabályozási terv újragondolása után a telek-
osztás problémáit is. A mi körzetünket érin-
tő buszjáratokra (36 és 75) sokan panasz-
kodnak, valljuk be joggal. Célom, hogy ezen 
segítsek, első lépésben pl. hétköznapokon a 
reggeli csúcs-idő kitolásával, később pedig 
közlekedési szakemberek bevonásával én 
újragondolnám egy Jerney utcai buszforduló 
kiépítését is. Így hasonlóan közlekedhetné-
nek ezek a járatok is, mint a túloldalon a 
Czékus utca irányában járó buszok. A nyári 
programok időszakában beindíttatnák egy 
éjszakai járatot is pl. Honvéd tér és Sziksós 
között. Ha Szegeden a belvárosban meg 
lehetett ezt valósítani, akkor a dorozsmai 
emberek is elvárhatják ugyanezt. A tömeg-

közlekedéshez tartozik, hogy a megállókban a hiányzó járdaszigete-
ket meg kell építeni, mint ahogyan egységes, rendezett buszvárókra 
és az abban lévő padokra is szükség van. Ez nagyon sok idős ember 
és kisgyermekes anyuka kérése. Ki ne maradjon a Sziksósfürdő és 
horgásztó fejlesztése. Véleményem az, hogy egy ilyen remek adott-
ságokkal rendelkező területet vétek így elhanyagolni. Mindent meg 
fogok tenni, hogy ezen változtassak. A családsegítő központ fejlesz-
tését is fontosnak tartom, rajta keresztül hosszabb távon megolda-
nám a külterületeken élő egyedülállók, idősek, elesettek ellátását 
(ebéd, gyógyszer, bevásárlás). Egy részükre biztosított, rendszeresí-
tett gépkocsival már előrébb lennénk. Ehhez a témához érintőlege-
sen ugyan, de kapcsolódik egy olyan elképzelés, miszerint a liget 
adottságait kihasználva – a természetes környezetet megtartva, és 
nem lerombolva - megépíthető lenne ott az egyház kezelésében lévő 
idősek otthona. Ez természetesen egy hosszabb távú elképzelés, de 
jó szándékkal, jóakarattal, a városi önkormányzat segítségével – 
állami támogatás igénybevételével – igenis megvalósíthatónak tar-
tom, annál is inkább, mert a felépítése és utána az üzemeltetése is 
munkalehetőséget biztosítana a helybélieknek. Nem mellékesen 
végre végérvényesen pont kerülhetne a környék, többek közt pl. a 
stációk rendbetételére és folyamatos gondozására is. Ha már az 
előbb a munkahelyteremtés szóba került, essék szó erről is bőveb-
ben. Fontosnak tartom, hogy a közmunkaprogramot a termelő, ér-
tékteremtő tevékenység irányába toljuk el, és itt nemcsak az idény-
munkákra gondolok. Az új munkahelyek létrehozásához persze a 
helyi kis és közepes vállalkozások megerősödése, fejlődése szüksé-
geltetik, de én bízom a kormány eziránti terveiben, bízom új vállal-
kozások megalakulásában is. Essék néhány szó az oktatási intézmé-
nyeinkről is. A településrész mindkét igazgatójától szempontokat 
kértem az elképzeléseim összeállításához, mégiscsak ők tudják 
legjobban, hogy mire van szükségük. A segítséget tőlük megkap-
tam, az általuk leírtakat (felújítás, megkezdett programok továbbvi-
tele, iskolaudvar, sportpálya rendbetétele stb.) a végsőkig képviselni 
fogom. Itt essék néhány szó a kultúráról is. Mindkét iskolánknál 
kezdeményeztem egy programot, aminek „GYERMEKEKET A SZÍN-
HÁZBA” címet adtam. Ehhez jómagamon kívül szeretnék megnyerni 
helyi lakosokat, esetleg vállalkozókat, akik velem együtt úgy gondol-
ják, hogy több értelme van az iskolásokat (ezen belül pl. a hátrányos 
helyzetű gyerekeket) színházba vinni, mint a „Győzike” show-t nézni. 
Remélem lesz követőm, őket ezúton is arra bíztatnám, hogy keres-
sék bátran az iskolák igazgatóit, higgyék el, nem fogják rossz néven 
venni, szívesen fogadják a legkisebb támogatást is. 

T. L.: Szeretnél-e még valamit hozzátenni a fentiekhez? 
K. D.: Végezetül ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mind-

azoknak, akik az ajánlószelvényük leadásával megtisztelték szemé-
lyemet. Egyúttal megköszönöm a segítőim munkáját is. Arra bíztat-
nám a körzetünkben élőket, hogy az október 3-ai választáson minél 
többen menjenek el szavazni, és szavazatukkal támogassanak en-
gem, valamint a FIDESZ polgármesterjelöltjét, B. Nagy Lászlót. 

 
NE FELEDJÉK: HA MINDIG CSAK A SZOMSZÉDRA VÁRUNK, 

NEM JUTUNK ELŐBBRE! 

6. oldal Önkormányzati választások 2010 2010. szeptember 27. 
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Tisztelt Dorozsmaiak!  
 
Engedjék meg, hogy bemutassuk a Zöld Baloldal polgármesterje-

löltjét, valamint a dorozsmai körzetekben induló képviselőjelöltjeit. 
Egyúttal szeretnénk meghívni Önöket egy személyes találkozóra a 
dorozsmai Művelődési Házba szeptember 30-án, 18 órára, ahol egy 
kötetlen beszélgetés keretében személyesen is találkozhatnak velük 
és megismerhetik a Zöld Baloldal célkitűzéseit. 

Csődöt mondott a liberális politika, bizonyítja ezt az országban 
tapasztalható mély morális és gazdasági válság. Szándékkal nem 
beszélünk baloldali politikáról. Mi a Zöld Baloldalban valamennyien 
úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt években nem baloldali vezetése volt 
az országnak. Mégis, a baloldali értékekre – mint a társadalmi igaz-
ságosság, a szolidaritás, az esélyegyenlőség – szüksége van a társa-
dalomnak, különösen a mostani helyzetben. Ezt próbáljuk képviselni 
a Zöld Baloldal részéről, hiteles baloldali alternatívát kínálva. 

Dr. Balogh Tibor 
polgármesterjelölt 

 

Dr. Balogh Tibor Zoltán 62 éves főiskolai tanár, akadémiai doktor 
vagyok. Házas, két gyermek apja. Feleségem dr. Balogh Tiborné 
(Baricz Valéria) szociális munkás, akinek – hivatásánál fogva - döntő 
szerepe volt abban, hogy megmérettessem magam, mint polgármes-
ter jelölt. 

„A rendet és nyugalmat sugárzó városi légkört kell garantál-
ni. Csak a reális ígéretek világát teremteném meg és azokat meg 
is valósítanám. Az eddigi stílustól eltérően a polgárokkal beszél-
gető, tőlük tanulni akaró, tanácsokat váró, s gondjaikat a lehető-
ség szerint maximálisan megoldó együttműködést ígérek. A fel-
színes, alapot nélkülöző fantáziálások világa helyett, a reális, a 
mindennapokban élő polgárok városát szeretném létrehozni, 
amit szlogenünk pontosan fejez ki:  

Biztosítsunk emberhez méltó életet és rendet az erre régóta 
vágyó lakosságnak, minden szegedi családnak!” 

Van más alternatíva, van hiteles baloldali választás! 
Adjon lehetőséget egy új, kulturált, türelmes és 
együttműködésen alapuló politikai stílusnak – 

szavazzon a Zöld Baloldal jelöltjére! 
Zöld Demokraták – Zöld Baloldal – Zöldek Szövetsége 

Beck Gábor 
5. vk. képviselőjelölt 

 

Beck Gábor vagyok. 49 éves, családos, szegedi lakos. A Szegedi 
Sport és Fürdők Kft-nél dolgozom a Sziksósfürdő Strand és Kem-
ping vezetőjeként. 

A Zöld Baloldal jelöltjeként indulok a választáson, a dorozsmai 
5. körzetben, amit nyilvánvalóan megmagyaráz, hogy munkám 
révén időm nagy részét itt töltöm. Korábban 6 éven át voltam ön-
kormányzati képviselő, így az azzal járó tapasztalatokat hasznosíta-
ni tudom. 

Nemes László 
6. vk. képviselőjelölt 

 

Nemes László vagyok, 1954-ben születtem Szegeden. Két fel-
nőtt gyermekem van: Krisztina általános iskolai tanár, Péter villa-
mosmérnök. 1978. júliusában közlekedésgépész-üzemmérnökként 
végeztem a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán. 
1991-ben közgazdász oklevelet szereztem a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetem vállalati tervező- szervező szakán.  A Veszp-
rémi Egyetemen 2000-ben minőségügyi szakmérnök képesítést 
kaptam. 1980–2003-ig dolgoztam a városi közlekedésben, az ön-
kormányzati tulajdonú Közlekedési Társaságnál. 1998-2002-ig ön-
kormányzati képviselő voltam. Jelenleg ügyvezető vagyok egy fuva-
rozó társaságnál.  Megítélésünk szerint egy jó várospolitika elsősorban az ott la-

kók érdekeit tartja szem előtt azzal, hogy olyan fontos dolgokat 
helyez előtérbe, mint a kiszámítható, nyugodt, emberhez méltó élet, 
a rend, a közbiztonság. Mindezek feltétele a biztos munkahely, a 
megfizethető lakhatás és közüzemi díj, a hatékonyan működő, min-
denki számára elérhető közszolgáltatások. A Zöld Baloldal valam-
ennyi jelöltje ilyen célok érdekében kíván politizálni. 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket szeptember 
30-án, 18 órakor a dorozsmai Művelődési Házba. 



2010.�SZEPTEMBER�27.� 9.�OLDAL�

Fejlesztések a Jerney iskolában 
A nyáron mintegy 3 millió fo-

rintos célkeretből folytatódott az 
előző években megkezdett nyílás-
záró felújítás: idén a sportudvar 
felőli földszinti tantermek ablaka-
inak cseréjét sikerült elvégezni. 

„A mi iskolánk, a mi óvodánk” 
pályázat révén – a fenntartó ön-
kormányzat 2,4 millió forintos és 
a Fábián József képviselő úr által 
felajánlott további 300 ezer forin-
tos keretösszegből – a nyáron 
megtörtént a tornaterem csiszolá-
sa-lakkozása és a falvédő lambé-
ria felszerelése, a biciklitároló kör-
nyékének kikövezése, elkészült a 
kézilabda pályához vezető járda 
díszkő burkolata, továbbá teljesen 
kicseréltük az elkorhadt sportud-
vari lelátók balesetveszélyes pad-
sorait. A Szoliter Kft. ingyenesen 
biztosított több köbméter homo-
kot a sportudvari mászókák, ho-
mokozók és a csúszda alá, illetve 
termőföldet a lelátódomb füvesí-
téséhez: ez utóbbi udvarrendezé-
sekre társadalmi munkában, a szü-
lők, a tanulók, az iskola technikai 
dolgozóinak és pedagógusainak 
összefogásában került sor. 

A tanév elején Kosik Dénes úr 
25 ezer forintot ajánlott fel hal-
mozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók színházbérleteinek megvá-
sárlásához, az APEH előzetes tá-
jékoztatása szerint pedig a Jerney 
János Alapítvány javára 453 ezer 
forint bevétel érkezik a 2009. évi 
személyi jövedelemadók 1%-ának 
felajánlásaiból. 

Valamennyi támogatónknak 
köszönjük az önzetlen segítségét, 
melyet az iskolai nevelő-oktató 
munka színvonalának megtartá-
sával, és további emelésével igyek-
szünk viszonozni. 

(Szerénytelenség nélkül mond-
hatjuk, hogy az előző tanév végén 
kiváló felvételi eredményeket értek 

el továbbtanuló 8. osztályos tanuló-
ink: az országosan egységes köve-
telményeket támasztó központi írás-
beli felvételi vizsgák után 36%-uk 
gimnáziumi, 56%-uk szakközépis-
kolai, 8% szakiskolai osztályban 
folytathatja tanulmányait – érettsé-
gi adó osztályban összesen 92%. 

Méltán lehet büszke a dorozs-
mai közösség a jerney-s gyerme-
kek tanulmányi versenyeredmé-
nyeire is: a városi szinten elért 7 
első, 6 második, 5 harmadik, a 
megyei szinten nyújtott 6 első, 5 
második, 7 harmadik, valamint az 
országos döntőkben kivívott 2 
első, 1 második és 3 harmadik he-
lyezés, véleményünk szerint, ön-
magáért beszél. 

Iskolánk – három szegedi ál-
talános iskola mellett – részt vesz 
a TÁMOP-3.2.2. európai uniós pro-
jekt keretében létrehozandó or-
szágos innovációs iskolahálózat 
kialakításában. A megyében kima-
gaslóan a legtöbb, 12 pedagógiai 
„jó gyakorlatát” akkreditáltatta a 
Jerney iskola nevelőtestülete. Ezek 
megismerése, eltanulása céljából 
nem csak Szegedről és a me-
gyénkből, hanem Békés, Bács-
Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Haj-
dú-Bihar és Pest megye iskoláiból 
is érkeztek hozzánk óralátogatás-
ra, szakmai konzultációkra peda-
góguscsoportok. A nyáron a Dél-
alföldi Regionális Programiroda 
szakértőinek helyszíni szemléje 
után a szegedi iskolák közül első-
ként sikerült a referencia-iskolai 
előminősítésünk. Ennek véglege-
sítésére, megerősítésére az előmi-
nősített intézmények számára az 
ígéretek szerint hamarosan ki-
írandó TÁMOP-3.1.7. európai uni-
ós pályázat nyújt majd szakmai és 
anyagi támogatást.) 

LÁZÁR ZOLTÁN 
iskolaigazgató 

 

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 

 

HÓDI PÉTER 

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

 

30/744–4187 

Bozsóné Margóczi Katalin vagyok, a Lehet Más a Politika Párt képvi-
selőjelöltje az 5. sz. választókerületben. Családommal 8 évvel ezelőtt 
költöztem Dorozsmára, és nagyon szeretek itt élni! A 8 év alatt több 
írásom jelent meg a Dorozsmai Napló hasábjain, amelyekben főleg 
helyi természeti értékekről, Öreghegyről, Nagyszékről, Ligetről, stb. 
írtam. Munkahelyem a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke, 
ahol oktató vagyok, szakterületem a természetvédelem és a botanika. 
Az LMP-hez azért csatlakoztam, mert örülök, hogy végre van egy párt, 
amely hangsúlyosan képviseli a zöld értékeket és a fenntarthatóságot, 
de az LMP nemcsak egy zöld párt! A szegedi önkormányzatban azt 

akarjuk elérni, hogy a határozattervezetek időben és közérthető for-
mában eljussanak az érintett helyi lakosokhoz, hogy aki akarja, véle-
ményt mondhasson róla, részt vehessen a döntéshozásban. A nyílt, 
átlátható döntéshozás az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy a 
társadalmi igazságosság növekedjen, és a korrupció visszaszoruljon. 
Minden szavazatra szükség van ahhoz, hogy kompenzációs listánkról 
néhány ember lehetőséget kapjon ennek az új, és tiszta politizálásnak 
a megvalósítására! Szeptember 23-án és 28-án du. 4-6-ig szabadtéri 
fogadóórát tartok Dorozsmán, a Coop ABC előtt. Kérem, keressenek 
fel! 

Bozsóné Margóczi Katalin – LMP (5. vk.) 
2010. szeptember 27. Önkormányzati választások 2010 9. oldal 
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Tóth Roland atya bemutatkozása 
1981 novemberében szület-

tem, Győrben. Édesanyám az 
egészségügyben dolgozott, édes-
apám pedig tervezőmérnökként. 
Az általános iskolát Sokorópátkán 
kezdtem, majd tízévesen Sopron-
ba, a „hűség városába” kerültem. 
Zenei, orgona tanulmányaim Győr-
höz és Sopronhoz köthetők. Első 
orgonatanárom Együd Veronika 
orgonaművész volt. Érettségi után 
kerültem Veszprémbe, ahol filo-
zófia és teológus szakon végez-
tem, orgonára pedig Mali Katalin 
orgonaművész tanított. Sokat kö-
szönhetek professzoraimnak… A 
filozófia és a dogmatika tárgyak 
mindig fontosak voltak számom-
ra. Két évig voltam a főduktori ta-
nács tagja, több mint három évig 
cantus magister, illetve a Veszpré-
mi Szent Mihály-bazilika helyettes 
orgonistája. 2007-2008 között a 
veszprémi Padányi Bíró Márton 
Katolikus Gimnázium gyakorló-
tanára voltam. 2008 novemberé-
ben kerültem a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyébe, 2009 júniusában 
szenteltek pappá, ez év augusztu-
sától kaptam kinevezésemet Kis-
kundorozsmára segédlelkészként. 

 
Hivatás és tanulás 
 
Az Úr szeretetből választja ki 

azokat, akiket meghív papságába. 
Ezért mondhatjuk, hogy minden 
hivatás az Ő ajándéka. Így az 
enyém is. Nekem papnak kell len-
nem, mert az Úr abban a kegye-
lemben részesített, hogy meghí-
vott. Istennek ez a végtelen szere-
tete adta és adja mind a mai napig 

az erőt és a bátorságot. Ő végtelen 
szeretetével halmozza el azokat, 
akiket meghív. Papságában akarja 
részesíteni meghívottjait, hogy Lel-
ke erejében menjenek, és terem-
jenek gyümölcsöket. Felszentelt 
szolgáinak igéjét kell hirdetni, ke-
gyelmeit osztogatni, halálának em-
lékét megjeleníteni és az emberi 
szíveket az Ő végtelen irgalmáról 
meggyőzni. Már gyermekkorom-
ban vallásos nevelésben részesül-
tem. Első osztályos koromtól jár-
tam hittan órákra. Az elsőáldozás 
szertartása közben – harmadikos 
voltam éppen – tudatosodott ben-
nem, hogy pap szeretnék lenni. A 
hivatás ily módon történő kiala-
kulásában döntő szerepe volt Dr. 
Tóth Antonin (OSB) bencés atyá-
nak, akitől nemcsak a hit alapjait 
tanultam meg, hanem a zene sze-
retetét is. Antonin atya kisugár-
zása, belső fegyelme, bencés ka-
raktere nagyon vonzó példa volt 
számomra. Szigorúsága és követke-
zetessége nagyban meghatározta 
későbbi utamat is. Neki köszönhe-
tem orgonatanulmányaim kezdő lé-
péseit. Ugyancsak nagy kegyelem 
volt, hogy utolsó teológiai évemet a 
Tihany Bencés Apátságban tölthet-
tem, ahol nagy segítségemre volt 
Dr. Korzenszky Richárd OSB 
perjel úr, nagyon sokat tanultam 
tőle, köszönet érte. 

Azt kell mondanom – teljes 
meggyőződéssel –, hogy a papság 
és a szerzetesség a jelenlét eszkö-
zei a mai világban. A jelenlét a pap 
számára a szüntelen odaadást és 
a szolgálatra való készséget jelen-
ti. A világ sodrása, szekularizált 

rendszertelensége minduntalan a 
stabilitás hiányában szenved. Egy-
re jobban elhalványul a stabilitás 
fogalmának helyes értelmezése. 
Ezt hivatott jelképezni a „hegyre 
épült városként” (Mons sacer) lét-
rehozott monostorok összessége. 
A stabilitás a mai világban az oá-
zist jelenti a világból, önmagával 
zajt hozó ember számára. Ugyan-
ez a feladata a plébániának is: je-
len lenni az emberi életben és az 
egyházközség vérkeringésében. 
Ennek a szellemiségnek további 
jellemzője a szabadság helyes ér-
telmezése. A pap személye akkor 
lehet igazán szabad, ha tudatosan 
és módszeresen képes munkája 
mellett lekötni önmagát. Ezt a fo-
lyamatot nem lehet külső kény-
szer hatására tenni, teljesen belül-
ről kell, hogy fakadjon – Isten sze-
retete által. Szent Benedek Regu-
lája nemcsak a szerzetesek sza-
bályzata, hanem minden papságra 
készülő, papságát gyakorló egyén 
„könyve” kell, hogy legyen. 

 
Nagy a mi Urunk, Istenünk... 
 
„Nagy a mi Urunk, Istenünk, 

mindenható az Ő ereje…” – így 
szól a 147. zsoltárból vett idézet. 
Eddigi életem során sokszor meg-
tapasztaltam e szentírási mondat 
végtelen igazságát, és egész éle-
tem mottójául tűzöm ki magam 
elé. Hiszem azt, hogyha e szerint 
élek, akkor életemben lelkesen és 
hűségesen tudok munkálkodni sa-
ját magam és a rám bízottak lelki 
üdvösségén. Az a csodálatos, hogy 
a katolikus egyházban a papi szol-

gálat ennyire a Jézus Krisztussal, 
a Föltámadottal való személyes 
találkozásból fakad. Ez a „Kövess 
engem” életformában – cölibátus-
ban –, igehirdetésben, engedel-
mességben, áldozatban valósul 
meg, hogy Isten országának öröm-
hírét meghallja a világ. Az elmúlt 
hat évben igyekeztem erre a tő-
lem telhető legjobban felkészülni. 
Most nagy örömmel várom, hogy 
e szent szolgálatokat Anyaszent-
egyháza küldő szava szerint vé-
gezhessem. Bátran indulok, mert 
az Úr hívott meg, Ő vezérelt eddig 
is minden utamon, és bízom ab-
ban, hogy továbbra is mellettem 
áll. Hiszem és remélem, hogy itt 
Kiskundorozsmán is eleget tudok 
tenni az elvárásoknak, hogy mind-
ezek tükrében valósulhasson meg: 
„Keresd a békét és járj utána”. 

TÓTH ROLAND ATYA 

TŐZSDE TITKOK 
 

TŐZSDÉZNÉK, DE HOGYAN INDULJAK EL...? 
KERESKEDEM,DE HOL A PROFIT...? 

 

– MŰKÖDŐ KERESKEDÉSI STRATÉGIÁK. 
– FÉLAUTOMATA ÉS TELJESEN AUTOMATA  KERESKEDÉSI RENDSZEREK. 

 

A TŐZSDEI JELENLÉT MA MÁR MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ! 
 

INGYENES TŐZSDEI ELŐADÁSUNKON BEVEZETJÜK ÖNT A TŐZSDE 
VILÁGÁBA, AMIT MINDEN HÉTEN KEDDEN 18-KOR TARTUNK SZEGED 

BELVÁROSÁBAN. 
REGISZTRÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ:+36-30/662-5181, +36-20/518-4400 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Negyvennyolcas u. 8. 

 

Halottak napjára alkalmi csokrok, 
cserepes virágok. Kegyeleti koszorúk, 
sírcsokrok  kiszállítással vidékre is, 

előrendelés! 
 Nyitva: H-P: 8-16, Szo.: 8-12, V: 7-10. 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

Boldog 75.-ik születésnapot 
kívánunk Péter Ferencnének 

(Terike néninek)! 
Menye Edit, unokája Szabina 

és fia Ferenc 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS 

A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Úgy értve 
 

Szibéria, gulag, ólombánya. 
Iván és Szása csákányozik. 
Iván éktelenül szidja a rendszert, a kom-

munistákat és Brezsnyev elvtársat. 
Szása rémülten próbálja csitítani: 
– Kussolj már, te hülye! Meghallják, és 

elvisznek! 
Mire Iván: 
– Elvisznek? Innen??? Hova??? 
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

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.    

A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 

Szerelés – Centírozás – 

Javítás – Futómű- 

állítás, -javítás – Fék– 

és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 

Vezérműszíj-csere 

Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Téli 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.) 

Októberi akcióink!  
Halma búza finomliszt 1kg ...................................89 Ft Étolaj 1l-es ................................................... 319 Ft-tól 

Megéri az árát papír zsebkendő 100 db 3 rét.: 85 Ft 
Sir Morton tea 30g-os ........................................179 Ft Tchibo Family 250gr ......................................... 359 Ft 
Pickwick teák több ízben ........................ 319 Ft/doboz Vitamor citromlé 1l ........................................... 145 Ft 
Kinder tojás 20g .................................................179 Ft Milka 100g-os csokoládék ................................ 179 Ft 
Szarvasi konyhakész rizs 2x125g ......................135 Ft Porcukor 500g .................................................. 149 Ft 
Dosia gél 3l (színes, fehér) ...............................1169 Ft Universal mosópor 9kg ................................... 1399 Ft 

0,75l-es üveges borok 179 Ft-tól! 
Happy kutya-, macskaeledel 400g .....................115 Ft Happy kutyaeledel 1240g ................................. 259 Ft 

Újdonság! Lepje meg szeretteit! 
Névnapos, születésnapos borok parafás és fémcímkés változatban! 

Óriási vegyi áru választék! 
Térjen be hozzánk, várjuk szeretettel! 

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    
Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!    

 

„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! 

A dorozsmai COOP Áruházban 

Kínai ruházati üzlet 
Minőségi áru 

Jöjjön, győződjön meg róla! 
Új, őszi áruk folyamatosan érkeznek! 

Minden nyári áru –25%! 

Helyszín: Hotel Korona (Szeged, Petőfi Sándor sgt. 4.) 
Időpont: 2010. október 4., 18 óra. Érkezés: 17.30-tól 

Regisztráció szükséges!  20/999–5583, 30/463–3066  sinkrontanfolyam@gmail.com 

 
 

A SZÉLMALOM 
LOVAGJAINAK FATÁLI 

4 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed 
Uram egíszbe tevém 
– Csirkének mellyét fölkaszabolom 
ződségekke nyársra huzom 
– Pulykának lentebbi combját egíszbe 
sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed 
teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakács-
ném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 

 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s 
fehérnéped igencsak megkímélve ha e feje-
delmi étket választod! Küld el futárod vagy 

harangozd bé a 461-363 as táv-
beszélőn a szállítás előtt egy 
nappal, s apródjaim elvivék néked! 
4800 aranyforintot kostál. 
Ezen kulináris örömöknek 
hódolhatsz az Úr 2010. 
évében! 

Szélmalom Vendéglő 
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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 2 800 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db   
Tölgy: 2500 Ft/q Szén: brikett: 5500 Ft/q 
Lengyel lángborsó: 6300 Ft/q Hőszigetelő rendszer: 1550 Ft/m2 
Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok színkeverését! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Cipőtől a sapkáig nálunk 
mindent megtalál, pénztárca 

kímélő árakon! 
Pulcsik, széldzsekik, nadrá-
gok minden mennyiségben, 
elérhető árakon kaphatók! 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYEL 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, helyszínen 

történő korrekt megegyezés alapján. 
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. 

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 

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! 
Dorozsmai út 143. 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 20/553–9961 

Fodrászat és 
műköröm építés 

a panoráma üzletház emeletén 
48-as u. 16. 

(Polgármesteri hivatal mellett) 
 

Vass Angéla: 06 30/207-2400 
(fodrász) 

Kosár Adrienn: 06 20/ 538-0920 
(fodrász)  

Szemenyei Rita (új szám): 
06-70/630-21-05 (műköröm építő)  

Kelet Varázsa 
Ajándéküzlet 

Kínálatunk: 

� Dísztárgyak, ajándéktárgyak 

� Füstölők, gyertyák, illóolajok 

� Nyakláncok, karkötők, bizsuk, csatok 

� Táskák, sálak, kendők 

� Női és férfi parfümök 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Címünk: Szeged–Dorozsma, Szent János tér 1. 

(Coop ABC-ben) 
 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–12 óráig 
és 14–17 óráig, szombaton: 8–13 óráig 

Három építési vállalkozó: egy amerikai, egy 
német és egy magyar nyaral egy üdülőhelyi szállo-
dában. 

A szállóban mivel felújítási munkák szükségel-
tetnek, a tulajdonos megbízza a műszaki vezetőt, 
hogy kérjen árajánlatot a vendégektől is. Az ameri-
kai megszemléli a helyszínt, majd közli az ajánlatát, 
miszerint hatvanötezer. A német is megnézi amit 
kell, előveszi a colostokot, méricskél, majd mondja, 
hogy szerinte ötvenezerből is megoldható. A ma-
gyar oda se megy, oda se néz, csak odaveti, hogy 
százötvenezer. A műszaki vezető csak hüledezik: 

– De ember, azt se tudja, mit kell csinálni, rá-
adásul van képe többet kérni, mint a többiek?! 
Mégis, elárulná, hogy jött ki ez az összeg? 

Mire a magyar: 
– Egyszerűen, barátom! Ötvenezer a magáé, 

ötvenezer az enyém, és ötvenezerért majd megcsi-
nálja a német... 
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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 4 TVakár 4 TVakár 4 TVakár 4 TV----re is re is re is re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)    
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)    

MinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévé    
szerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javítása 
Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    

Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

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

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

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

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
ÜZLET, MŰHELY: 

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

Nyitva tartás: H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 
Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók, fa nyílászárók, szigetelők 
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!) 
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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 

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 
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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 
Kettőshatári út 3. 
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 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– csomagoló és 
dekoranyagok, 
– gyermekkönyvek, 

– képeslapok, 
– fénymásolás és bélyegzőkészítés, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 

 

Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.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    

Számítástechnikai üzletünk címe: 
Szeged, Móra u. 38. 

 
 

Telefonszámunk változatlan:  
461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 

Német nyelvoktatás, 
korrepetálás, nyelvvizsgára 
felkészítés Kiskundorozsmán. 

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

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 

Márti 

Tel.: 20/373–1077 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

Diplomás angoltanár korrepetálást, 
mindenféle vizsgára felkészítést vállal 

Dorozsmán és Szegeden. Házhoz megyek. 
70/521–4178 
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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 

Alkudjon a boltunkban!Alkudjon a boltunkban!Alkudjon a boltunkban!Alkudjon a boltunkban!    
Tudta Ön? Október 15. a kézmosás világnapja!Tudta Ön? Október 15. a kézmosás világnapja!Tudta Ön? Október 15. a kézmosás világnapja!Tudta Ön? Október 15. a kézmosás világnapja!    

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) 
 

Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk 
folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek! 
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. 

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 

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 

Október a látás hónapja 
 

Akciós szemüveglencse 
és akciós keret 

választékkal várjuk 
Kedves Vásárlóinkat! 

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! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  


