
1 XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

2011. ÁPRILIS 29. 

elő a kemence gyomrából, mennyei 
illatfelhők kíséretében. Miközben a 
gyerekek játszadoztak, hat bogrács-
ban főtt a finom tarhonyás hús és bab-
gulyás. 

Dél felé megérkezett Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselőnk, aki 
meleg szavakkal köszöntötte a soka-
dalom résztvevőit, és méltatta a kö-
zösség építésnek e nemes formáját. Az 
asztali áldás után mind a 600 tányér, 
kanál és pohár használatba került, 
minden étel elfogyott. 

Üde színfolt volt a rendezvény 
programjában Szűcs László bűvész 
látványos bemutatója. Hangszerbemu-
tató, énekek és táncok szórakoztatták 
a nagyérdemű közönséget. Délután 
családi akadályversenyek és vetélke-
dőkkel múlatták a résztvevők az időt. 
Az est közeledtével ért véget a soka-
dalom. 

 
FOLYTATÁS A 2. OLDALON  

Április 16-án, szombaton a csa-

lád éve jegyében megtartott ren-

dezvény a templomban szentmi-

sével kezdődött. Utána a résztve-

vők zenés kísérettel vonultak át a 

Petőfi Sándor Művelődési Ház ud-

varára. 

 
Az ünnepséget Mádi György plé-

bános nyitotta meg. Kegyes volt a 
gondviselő, mert egész nap kellemes 
napsütés fogadta a látogatókat, kb. 5–
600 embert, akik jó hangulatban töl-
tötték el az időt. Jó volt látni a sok-
sok mosolygó arcú gyereket és szüle-
iket, hozzátartozóikat. Nagy érdeklő-
dés mutatkozott a különböző játékok, 
íjászat, kézműves foglalkozások, arc-
festés iránt. Beüzemelték a közösségi 
kemencét is, a tűzmesteri feladatokat 
a polgárőrség végezte átruházott ha-
táskörben, ugyanis a rendre nem igen 
kellett vigyázni – a résztvevők csalá-
dias légkörben, kellemes együttlétben, 
önfeledten, kulturáltan szórakoztak. 
Szorgos kezű fiatal asszonyok és nagy-
mamák gyúrták, fárasztották a tész-
tát, mely eredményeként több tepsi 
finom tepertős pogácsa, lekváros kif-
li és más finomságok kerültek 

„Az ember soha ne adjon másoknak olyan problémához 

tanácsot, amelyet önmaga sem tud megoldani.” 

MÜLLER PÉTER  

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
Részletek a 11. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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HAVI GONDOLAT  

Dorozsmai Majális 2011 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán 

(6791 Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.) 

 

Program 
8 órától pörköltfőző verseny családok és baráti társaságok számára 

(hozott alapanyagból) – zsűrizés 12 órától 

Az első 3 helyezett a Szélmalom Vendéglő ajándékát kapja 

Nevezési díj: 500 Ft. 
 

12-15 óráig Jó ebédhez szól a nóta! 

A zenét a Jaffa Trió szolgáltatja  
 

15 órától sör-virsli verseny 

Nevezési díj: 500 Ft. 

Az első 3 helyezett a Szélmalom Vendéglő ajándékát kapja 
 

17 órától Kiskundorozsma ESK – FTC “Öregfiúk” Gálamérkőzés 

a dorozsmai Sportpályán 
 

Büfé, édesség árusítása 
 

11 órától a kemence használatára is van lehetőség! 

Főzési-sütési szándékát kérjük előre jelezni a 463-112-es telefonszámon! 
 

Támogatók: Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Szélmalom Vendéglő, 

ifj. Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati képviselők 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Családi napoztunk 
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK  KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK  

 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 

 – Nagy Krisztián: 06 20/209–5332 

  

 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 

NYITVA TARTÁSOK  

  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. 

 A 2011. májusi szerkesztőségi ülés időpontja: 

 május 9., hétfő, 17 óra. 

  KOSIK DÉNES (5. VK.) 

  2011. május 12., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgármesteri 

Hivatal Kirendeltsége) 
 

  MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.) 

  2011. május 10., kedd, 16: 30–17:30 

Helye: Bölcs utcai Családsegítő Ház 

  2011. május 12., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgármesteri 

Hivatal Kirendeltsége) 

RÖVIDEN   

A DOROZSMAI POSTAHIVATAL ez 

évben ünnepli fennállásának 130. évforduló-

ját. Ezt a postatörténeti eseményt a Művelő-

dési Házban rendezendő kiállítással szeretné 

a kirendeltség vezetése emlékezetessé tenni. 

Ha valakinek rendelkezésére áll a helyi posta 

életéről bármilyen tárgyi emlék (bélyeg, 

bélyegzőnyomat, dorozsmai képeslap, fény-

kép, dokumentum stb.), és azt hajlandó a 

kiállítás idejére rendelkezésre bocsátani, vagy 

akár csak engedélyezni annak lefényképezé-

sét, kérik, jelezzék azt a dorozsmai postahiva-

tal vezetőjének. Ha egykori dolgozónak, vagy 

családtagjának van a posta történetéhez 

kapcsolódó története, visszaemlékezése 

régvolt postai alkalmazottakról, a kézbesítés, 

vagy egyéb postai munka folyamatáról, kérik 

ugyanezen a módon való tájékoztatását. 

MÉG TARTANAK a dorozsmai templom 

tornyának felújítási munkálatai – a sérült 

vakolatrészek kijavítása, kicserélése és a 

takarólemezek cseréje és a torony festése 

kerül majd elvégzésre. A rekonstrukcióval a 

tervek szerint július végére készülnek el. 

A TAPPANCS Állatvédő Alapítvány önkén-

tesei kisiskolásoknak tartottak ismeretterjesz-

tő előadást Domaszéken többek közt arról, 

hogyan lehet kivédeni egy kutyatámadást. Az 

esemény apropóját az a márciusi baleset 

adta, amely során németjuhász kutya támadt 

egy kisgyerekre. Farkas Gabriella, az alapít-

vány elnöke felhívta a gyerekek figyelmét 

arra, hogy a kutyák viselkedése sosem szá-

mítható ki teljes bizonyossággal előre. Szá-

mos mozdulatot az állat a támadás jelének 

vélhet. Nem jó taktika, ha elszaladnak a kutya 

elől, mert az biztosan üldözni kezd majd. 

Ehelyett egy helyben kell állni, és nem szabad 

a kutya szemébe nézni, valamint meg kell 

várni, amíg körbeszagolgat, és jobb esetben 

elmegy. Amennyiben a kutya mégis megtá-

mad, ne rugdossuk, ne ütlegeljük, mert attól 

csak még jobban behergeljük. 

JÓ HÍR a külterületen lakóknak, hogy Kosik 

Dénes és Mihálffy Béla dorozsmai egyéni 

önkormányzati képviselők kezdeményezésé-

re a SZMJV Közgyűlése Városüzemeltetési és 

Fejlesztési Bizottsága a 876-68/2011.(IV.07.) 

VFB sz. határozatával megalkotta a „KISKERTI 

ÚTKERET” felhasználásával kapcsolatos 

szabályokat. Ezen szabályok mentén – pályá-

zati keretek között – lehetővé válik egy-egy 

földesút javítása, pl. Subasán, Sziksóson, 

Öreghegyen. Az egyéni képviselők részlete-

sebb, írásos tájékoztatást adnak minden 

érdeklődőnek a Dorozsmai Kirendeltségen. 

Családi napoztunk 
 FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL 

 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 

a már negyedik alkalommal megren-
dezett egyházi családi nap eltervezé-
se hasznos ötlet volt annakidején. A 
Művelődési Ház vezetésében jó part-
nerre találtak a szervezők. Minden 
esetben gazdag program várja a részt-
vevőket. Igazi előmajálisi hangulat-
ban lehetett mindenkinek része, aki el-
látogatott a családi napra. Jövőre, ve-
letek ugyanitt! 

TL 

Köszönet az Egyházközségi családi nap megrendezéséért a dorozsmai egyházközségnek, 

Mádi György plébános atyának. Köszönet a rendezvény szervezőinek és fő támogatóinak, ifj. 

Mihálffy Béla és Kosik Dénes képviselő uraknak. Köszönet Hajdú Gézának a művelődési ház 

igazgatójának és dolgozóinak a rendezvény befogadásért és profi módon való megszervezé-

sért. 

A zsákbamacska játék anyagi fedezetét az alábbi támogatók biztosították: Ungi Bt. 

Mardel Market zöldségbolt, Narancs Liget zöldségbolt, Némethné Katika, Tábithné Német 

Orsi, Gyurisné Erzsike virágos, Háztartási papír és vegyiáru bolt, Alex & Alen Divat Bt. Thurzó 

gyógyszertár, Zsuzsi Divat, Méry Vegyidiszkont, Petrovné Sándor Mónika virágos, Purina 

takarmánybolt Fehér Lóránt, Újvári Lászlóné palackozott ital bolt, 100 Ft-os bolt Hódiné 

Ibolya, Szabadi Péter és Kovács Szilvia, Dorozsmai Napló, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Újvári 

Borászat, Baba Bazár, Tóthné Kati, Bányai Cukrászda, Coop Rt. Kristály Bt. Gyuris fagyizó, 

Szilágyi Erzsébet, Tóth vendéglő, Szabó István autó vill. szerelő, STOP cukrászda, Turcsányiné 

Pannika néni, Takácsné Palócz Julianna, Tanács Attila, Pesti Ferenc, Julinek István, Dr. Farkas 

Attila, Bölcs utcai óvoda. A szervezők a résztvevők nevében is köszönik támogatásukat. 

Köszönet a kézimunkák, bemutatók irányítóinak a 48-as utcai óvoda, Bölcs utcai óvoda, 

Joó Mária, Joó Fanni, Bartáné Andrea, Bartha Edit, Generali arcfestés, Avon arcfestést végzők-

nek. Köszönet Tari Gellértnek a rendezvényről készített felvételekért. 

Köszönet a finom étkek főzőinek, szakácsoknak: Bálint Istvánnak, id. Mihálffy Bélának, Tajti 

Sándornak, Halasi Jánosnak, Molnár Józsefnek és Bozsák Istvánnak. Köszönet a kemence a 

piszkafa, sütőlapát és finom sütemények körül sürgölődő Szabóné Ocskó Zsuzsa, Tariné 

Marika, Nyáriné Terike és Cs. Máriának. 

Köszönet végül, de nem utolsó sorban Mihálffyné Editnek és Tahiné Tünde vezető főszer-

vező és ceremónia mester asszonyoknak. Köszönet azoknak is, akik itt nincsenek felsorolva, 

de úgy érzik, hogy közreműködtek a rendezvény sikeres lebonyolításában. Ne feledjék „Isten 

szereti a névtelenül nagylelkű adakozókat”!     T. L. – TAHINÉ 

TARI GELLÉRT FELVÉTELEI 
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Dorozsma Dorozsma Dorozsma –––   Interwest FutásInterwest FutásInterwest Futás   

2011. május 142011. május 142011. május 14---énénén   
 

Mozdulj meg, Dorozsma! 

Kosik Dénes és Mihálffy Béla közösséget épít! 

 
Program: 

 
8 – 8:30 Regisztráció a Jerney János Általános Iskola udvarán  

 (Kiskundorozsma, Jerney u. 1.) Nevezési díj nincs!  

8:30  A Dorozsma Interwest Futást megnyitja:  

 Bohács Zsolt országgyűlési képviselő 

 utána: bemelegítést tart Mihálffy Béla 

9-kor Rajt Vajda Attilával a Kubikos u. és a Jerney u. sarkáról  

 Minden résztvevő ajándékot kap! 

10:30-tól  Tombolasorsolás, a rajtszám egyben tombola is  

A nyereményeket átadja Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő 

Útvonalak: 

Iskolásoknak: Kubikos utca → Jerney utca → Orczy utca → Kassai utca → 

 Bölcs utca → Trafik utca → Tas utca → Vadliba utca → Kubikos utca 

Óvodásoknak: Kubikos utca → Jerney utca → Bence utca → Ilosvai utca → 

 Málna utca → Barátság utca → Kubikos utca 

 

FŐVÉDNÖKÖK: BOHÁCS ZSOLT VILÁGBAJNOK ÉS VAJDA ATTILA OLIMPIAI BAJNOK 
 

TÁMOGATÓK: INTERWEST KFT., MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK, KISKUNDOROZSMAI 
RÉSZÖNKORMÁNYZAT, JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ORCZY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAGYBANI PIAC KFT., 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KISKUNDOROZSMAI LAKOST! 
 

 KOSIK DÉNES  M IHÁLFFY BÉLA  

 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ  ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ  
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PROGRAMAJÁNLÓ   

Májusi programok 
  HANGULATOK 

Fogarasi Margit, amatőr festőművész 

kiállítása 

 

Megnyitja: Simon Ferenc festőművész 

Időpontja: máj. 13-án, pénteken 17.30-kor 

A kiállítás megtekinthető május 13-tól 

június 3-ig a művelődési ház nyitva tartási 

idejében. 

  EMLÉKKONCERT 

Időpontja: május 14-én, szombaton 18 órától 

  ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG 

A Vöröskeresztes Klub szervezésében 

A zenét Balázsfi Lajos szolgáltatja! 

Időpontja: május 13-án, hétfőn 17 órától 

  HASTÁNCGÁLA 

A dorozsmai, bordányi és több szegedi has-

tánccsoport évzáró gálája. 

Időpontja: május 21-én, 18 órától 

  GYEREKNAP 

9 órától a Mandula Színház gyermekelőadása 

Kísérő programok: játékok (csúszda, gokart 

stb.), arcfestés és lufihajtogatás Pepi bohóc-

cal. 

A Vöröskeresztes Klub palacsintával, a Bányai 

Cukrászda fagylalttal várja a gyermekeket! 

Időpontja: május 29-én, délelőtt 9 órától 

  VÁSÁR 

Május 3., 10., 20., 24., 31. 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ  

Szőnyegbe zárt álmok 

Kasza Anna erdélyi szövőasszony 
1925 áprilisában született Alsófalván, 
majd Csíkszentkirályra költözött. Éle-
te változatos volt, de sem testi, sem 
lelki fáradtságot nem kímélve képez-
te magát. Elmondhatjuk róla, hogy az 
alkotóláz ellenállhatatlan belső kény-
szere állandó jelleggel önmaga töké-
letesítése felé hajtotta. A csíkszeredai 
kerámiaüzemben dolgozott, és köz-
ben eljárt művészettörténeti és rajz-
órákra. Esténként rengeteget rajzolt, 
és a megyei kiállítások legterméke-
nyebb résztvevője volt éveken át. 

A megfeszített munka annyira 
megviselte, hogy kénytelen volt nyug-
díjba vonulni. Másnál ez pihenést je-
lentett volna, Anna néni nekifogott 
szőnyeget szőni. Itt talált rá önmagá-
ra. A színes textilanyagok változatos-
sága keze alatt harmonikus színegy-
séggé állt össze. Mindent megszőtt 
maga körül – a padon ülő öregeket, a 
borvízre járó fiatalokat, fákat, hegyet, 
eget. Szövésére rendkívül erősen ha-
tott az a tény, hogy rajzolni és festeni 
tanult. Alakjai nem szögletesek, stili-
záltak, és erősen eltér az Erdély szer-
te már szinte hagyománnyá vált szö-
vési módtól, házakat, tájakat sző. 

Erről így vall: „Ha valamit szőni 
akarok, az sokszor hónapokig él ben-
nem. Szőnyegekben látom, s a színe-
ket is tudom már. Szövés közben fes-
tem és alakítom. Persze, hogy a rongy, 
a színek, amiket sikerült összeválo-
gatnom, gyakran gátolhatnak, mert ez 

a nyersanyag, ezzel kell kifejeznem 
mindent.” 

Kasza Anna, aki eredetileg naiv 
festő volt, úgy képzelte, hogy ha ő a 
szőttesben újat akar nyújtani, akkor 
alakokat kell megszőnie. S az ihlet-
forrás mint általában a naiv festőknél 
a megélt élmény. Ők ugyanis nem 
modell vagy természet után festenek, 
hanem egy valamikori élményt feste-
nek meg. Művészetéről írt könyvet 
Nagy Olga, aki többéves barátságot 
használta fel arra, hogy bepillantson 
abba az emocionális háttérbe, amely 
művészetét elindította és ihlette. Rá 
tudta venni Kasza Annát, hogy megír-
ja önvallomását, amely őszinte, lelki 
kitárulkozás tele spontán költőiséggel. 

Önéletírásának fejezetcímei (Em-
lékezem őseimre, A család, Gyermek-
éveim) is utalnak arra az útra, ame-
lyet végigjárt, és amely komoly mű-
vésszé érlelte, az elődök által tarisz-
nyált útravaló, mellyel elindult az él-
ményekre, melyek elhivatottságát meg-
érlelték, s arra késztették, hogy élet-
képeit szőnyegbe szője. 

A kiállítás megtekinthető a Pető-
fi Sándor Művelődési házban, ahol 
az 1970–73 között készült szőnyegek 
láthatók. Köszönet Dobayné Deák 
Évának, a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat vezető tanácsosának, aki a 
kiállítást megnyitotta, majd méltatta 
Kasza Anna munkásságát, s e cikk 
megírásához is segítséget nyújtott. 

MILITÁR MIKLÓS  

Tájékoztató… 
...a Részönkormányzat április 12-i üléséről 

Mihálffy Béla elnök úr ismertet-
te, hogy a testület 11 186 ezer Ft-os 
részönkormányzati kerettel rendelke-
zik, amelynek 30%-át a Dorozsmán 
működő művelődési ház, valamint ci-
vil szervezetek működésére, rendez-
vények költségeire lehet elosztani, 
felhasználni. A fennmaradó 70%-ból 
közterületek fenntartására vonatkozó 
építési jellegű munkákat lehet finan-
szírozni. 

A területi részönkormányzati alap 
azért is előnyös, mert a kollektív böl-
csesség elve alapján a lakossági igé-
nyek életszerűbben kezelhetők. 

Emlékeztetőül: az előző ülésen ho-
zott döntések, határozatok alapján ed-
dig a 30%-os keretből 1 180 ezer fo-
rintot a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
ez évi rendezvényeinek támogatásá-
ra, míg a 70%-os keretből 1,5 millió 
Ft-ot költöttek el. 

Ezen az ülésen nyújtotta be igé-
nyét a Dorozsmai Római Katolikus 
Egyházközség a már folyamatban lé-
vő templomtorony felújítási munkái-
nak támogatására. A testület mérle-
gelés után 500 ezer Ft támogatást sza-
vazott meg. A Dorozsmai Napló Ba-
ráti Kör kérelmét elbírálva a testület 
kettő havi nyomdaköltségeire össze-
sen 350 ezer Ft támogatást szavazott 
meg. Ennek értelmében az újságban 
rendszeresen megjelennek az önkor-
mányzati, közhasznú információk, köz-
lemények, valamint önkormányzati 
melléklet is rendszeresen megjelenhet. 

Igényként merült fel, hogy a rész-
önkormányzat munkájába a lakosság-
nak nagyobb rálátása, informáltsága 
legyen, és név szerint, valamint arcra 
is ismerjék meg a lakosok a testület 
tagjait. Ennek érdekében az újság má-
jusi számában az összes képviselő 
fényképe meg fog jelenni rövid be-
mutatkozással. 

Kosik Dénes képviselő úr ismer-
tette, hogy van egy, Szeged összes 
külterületeire vonatkozó, összesen 35 

millió forintos kiskerti útkeret. Ehhez 
a pénzhez meghirdetett pályázat alap-
ján lehet majd hozzájutni. A nyertes 
utcákban az önkormányzat elkészíti a 
tükröt és kiviszik a feltöltő anyagot, 
melyet a lakosságnak kell szétteríte-
ni, eligazítani. 

Kosik Dénes képviselő úr ter-
jesztette elő a Pinceszínház igényét, a 
2011. évi Szegedi Várjátékok támo-
gatására. A 300 000 Ft támogatás fe-
jében Dorozsmán ez évben 3 előa-
dást fognak tartani, amiért fellépti dí-
jat nem kérnek. Ismertette továbbá, 
hogy a tervezett 2 db buszváró he-
lyett 3 db létesülhet, ha a részönkor-
mányzat az alapbeton költségét meg-
finanszírozza, a testület minderre 400 
000 Ft-ot szavazott meg. A buszvá-
rók a központi megálló két oldalán (a 
Postával szemben és a Vadliba u. tor-
kolatában), valamint az Eszes malom-
nál kerülnek elhelyezésre. 

Mihálffy Béla képviselő úr elő-
terjesztésére – Kosik Dénes képvise-
lő úr felvetése alapján – a részönkor-
mányzat 2 millió Ft-os közterületi 
nyitott alapot hozott létre a járdák, 
közterek, játszóterek, utcák karban-
tartására. 

Horváth Dezső kellő átéléssel mu-
tatta be a dorozsmai labdarúgó csapat 
és utánpótlás (mintegy 100 fő) spor-
tolójának siralmas ruházattal való el-
látottságát. Sportfelszerelések beszer-
zésére összesen 200 000 Ft-ot sza-
vaztak meg. 

A munkaügyi központ vezetője, 
Borbélyné Nagy Mária, mint részön-
kormányzati tag, ismertette, hogy Do-
rozsma közmunkás létszámmal meg-
felelően el van látva, ezáltal javulhat 
Dorozsma tisztasága, rendezettsége. 
[Hosszabb távon kívánatos lenne ér-
tékteremtő közmunkák szervezése (pl. 
facsemete nevelés, erdőtelepítés, víz-
elvezető árkok tisztítása, újak ásása) 
– szerk.]. 

TÍMÁR L. 

Felhívás 
A Kiskunmajsa és Környéke Víz-

gazdálkodási Társulat a vízitársula-
tokról szóló módosított 2009. évi 
CXLIV. törvény 62. § (1) bekezdés 
b) pontjában, valamint a Társulat Alap-
szabályának 8.1.1 pontjában foglaltak-
nak megfelelően a Társulat működési 
területén lévő településeken küldött-
választó fórumot tart. 

A küldöttválasztó fórumra meg-
hívja a településeken/területi egység-
ben ingatlantulajdonnal rendelkező-
ket, vagy ingatlant használókat, akik 
jelölteket állítva megválasztják a Tár-
sulat küldöttgyűlésében őket képvise-
lő küldötteket. 

A küldöttválasztó fórum időpont-
ja és helye: 2011. május 4., 10 óra, 
Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége. 

A küldöttválasztó fórum, amely 

a megjelentek számára tekintet nél-
kül határozatképes, egyetlen napiren-
di pontja a küldöttek megválasztása. 

Küldött csak az adott településen 
ingatlantulajdonnal vagy használattal 
rendelkező tag lehet. A több települé-
sen ingatlantulajdonnal vagy haszná-
lattal rendelkező tag azon a települé-
sen lehet választott küldött, amelyen 
a legnagyobb ingatlantulajdonnal vagy 
használattal rendelkezik. 

Az adott településen 3 fő küldött 
választható, 1 fő az önkormányzatok 
részéről, 1 fő a mezőgazdasági ma-
gántermelők részéről, 1 fő a mező-
gazdasági termelő gazdasági szerve-
zetek ill. egyéb szervezetek részéről. 

 
TÓTH ZOLTÁN  

Intézőbizottság elnöke 
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RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

A kiskundorozsmai részönkormányzatról 
A Dorozsmai Napló 2011. márci-

usi számában „A nép szája” ro-

vatában terjedelmes cikk jelent 

meg a helyi részönkormányzat 

korábbi tevékenységének értéke-

lése kapcsán. A nyilatkozók mind-

egyike igen éles kritikát fogalma-

zott meg, ami teljesen érthető, 

bár a mostani új viszonyok kö-

zött már korántsem biztos, hogy 

teljes mértékben helytálló. 

 
Miért érthető? 
Azért, mert az elmúlt hosszú 

évek során sikerült ezt az intézményi 
rendszert a lehető legnagyobb mér-
tékben leépíteni, hatásköréből szinte 
a teljes döntési jogkört kivonni, ezál-
tal önálló intézkedésre képtelenné ten-
ni. Ezért is gondoltuk úgy Mihálffy 
Béla képviselőtársammal együtt, hogy 
ezen változtatni kellene. Ezért is fo-
galmaztuk meg azon elképzelésün-
ket jóval az önkormányzati választá-
sok előtt – talán jó néhányan emlé-
keznek még rá –, miszerint a régi-
ekhez képest lényegesen nagyobb 
döntési jogkört szeretnénk kihar-
colni a részönkormányzat számára. 

Nos, örömmel tájékoztatom ez-
úton is a helybélieket: ezt sikerült 
elérni oly módon, hogy az idei költ-

ségvetésbe új soron bekerült az ún. 
„RÉSZÖNKORMÁNYZATI KE-
RET”, melyből ebben az évben a 
helyi részönkormányzat több mint 
11 millió forint összegben részesül, 
aminek felhasználásáról szabadon 
dönthet. Nem sok, mondhatná bárki. 
Ez is igaz lehet, de úgy gondolom, 
hogy az összeg ügyes, célszerű fel-
használásával további pénzügyi for-
rásokat lehet a településre irányítani. 
A nevezett cikk egyik megszólalója 
kérte, mondjunk példákat, én említe-
nék néhányat a teljesség igénye nél-
kül: 

A Dorozsmai Részönkormányzat 
(továbbiakban DRÖ.) alakuló ülésén 
egyhangú döntést hozott, mely sze-
rint, amennyiben az NGSZ előterjesz-
tést nyújt be a Jerney János Általános 
Iskola sportpályájának felújítására, 
úgy annak kivitelezését másfél millió 
forinttal támogatni fogjuk. Ezzel a 
megoldással egy 12 millió forintos, 
fontos rekonstrukciós munkát sike-
rült Dorozsmára hozni, amire – jel-
zem – több mint tizenöt éve vá-
runk. Jó ötlet volt? Szerintem az. 

A DRÖ. – szintén az alakuló ülé-
sen – határozatot hozott, miszerint a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház ren-
dezvényeit az eddigieknél lényege-

sen nagyobb összeggel támogatja, 
melynek felhasználásával a kiváló 
szervezőképességről tanúságot tevő 
Hajdú Géza igazgató úr és csapata 
közreműködésével megvalósulhatnak 
olyan közösségformáló rendezvények, 
mint például: a Kiskundorozsma tör-
ténetében egyedülálló „DOROZSMA 
INTERWEST FUTÁS”, melynek le-
bonyolítása kapcsán további támoga-
tók bevonásával elértük, hogy min-
den résztvevő a táv teljesítése után 
ajándékot kapjon, és a rajtszámok 
alapján tombolasorsoláson vegyen 
részt, ahol értékes tárgyak nyerhetők. 

A DRÖ. határozata szerint mint-
egy 400 e Ft összeggel támogatni 
kívánja fedett buszvárók telepíté-
sét a központi és a Malom megálló-
helyeken, aminek segítségével az 
eredeti elképzeléshez képest eggyel 
több (3 db) várót tudunk elhelyez-
ni idén a településen. 

A DRÖ. határozata szerint egy-
előre kétmillió forintot szabadítunk 
fel a keret közterület fejlesztésére 
eső részéből járdák, járdaszigetek, 
közterek, játszóterek, valamint utak 
javítására. 

A PINCESZÍNHÁZ az idei „Sze-
gedi Várjátékok” rendezvénysorozat 
támogatását kérte. Rendben van, de 

ingyen nem adjuk! Sikerült elérni, 
hogy a nevezett társulat még ebben 
az évben három olyan (egy gyer-
mek és két felnőtt) előadást hoz Kis-
kundorozsmára, amiért nem kér 
fellépti díjat. Ez is egyedülálló a te-
lepülés életében. 

Nos, a fenti példák alapján érzem 
én úgy, hogy az előző lapban megfo-
galmazott sommás ítélet ma már nem 
teljesen helytálló. Meglehet, hozzá-
szólásommal mindenkit meggyőzni 
nem tudtam (valószínűleg ez lehetet-
len is), de az eredeti elképzelésemet, 
nevezetesen, hogy kicsit árnyaljam a 
kialakult összképet, remélem sikerült 
megvalósítani. 

 
Talán a DRÖ. tagjainak nevében 

is mondhatom, hogy a fent vázolt el-
képzelések szerinti tevékenységünket 
a következőkben is folytatni szeret-
nénk, és azt vállaljuk, hogy a hozott 
döntésekről, eredményekről, netán ered-
ménytelenségekről rendszeresen be-
számolunk ezen újság hasábjain, vagy 
egyéb módon. 

 
Mindkét kiskundorozsmai ön-

kormányzati képviselő nevében: 
Tisztelettel: 

KOSIK DÉNES  

Nem harcolni akarok! 
A Dorozsmai Napló 2011 márciu-

sában megjelent számában a „Nép 

szája” rovatban leírtakra szeret-

nék reagálni. A kérdésre (Elége-

dett-e a részönkormányzat ko-

rábbi működésével?) adott vála-

szok nagyfokú tájékozatlanságról 

tesznek tanúbizonyságot. Jóma-

gam a harmadik ciklusban va-

gyok a részönkormányzat tagja, 

így talán van némi rálátásom a 

testület működésére. Megpróbá-

lom röviden összefoglalni. 

 
Az önkormányzatokról szóló, 

1990. LXV. törvény 28. § lehetővé 
tette, hogy azok a nagyvárosok tele-
pülésrészei, amelyek valamikor (1973 
előtt) önálló közigazgatással rendel-
keztek, településrészi önkormányza-
tot hozhatnak létre. 

A törvény így szól: 
28. § (1) A képviselő testület – 

szervezeti és működési szabályzatá-
ban – településrészi önkormányzatot 
hozhat létre települési képviselők-
ből, és más választópolgárokból. A 
településrészi önkormányzati testület 
vezetője a települési képviselő. 

(2) A képviselő testület a telepü-
lésrészt érintő ügyekben egyes hatás-
köreit átruházhatja a településrészi 
önkormányzatra, anyagi eszközöket 
adhat a számára. 

29.§. A bizottságok működésé-
nek ügyviteli feladatait a képviselő-

testület hivatala látja el. A település-
részi önkormányzati testület munká-
jának segítésére a képviselő-testület 
hivatali kirendeltségeket hozhat lét-
re, amelynek egyben a lakossági ügy-
intézésben ügyfélszolgálati teendőket 
is elláthatnak. 

Ennyit ír elő a törvény, de a Sze-
ged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a saját Szervezeti Működési Szabály-
zatában tovább szabályoz, hiszen a 
törvényben sok a feltételes mód. Ezt 
az eddigi városvezetések rendre ki is 
használták, hiszen úgy tűnt, csak fe-
lesleges kolonc a két dorozsmai kép-
viselő nyakán a részönkormányzat. 
Ennek hangot is adtak, mondván: „a 
képviselő-választáson nem csak elin-
dulni kell, hanem meg is kell nyer-
ni”. (Megjegyzem, Dorozsmának húsz 
év alatt csak szocialista és liberális 
képviselői voltak.) Tehát minden a 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyű-
léstől függ, amit a részönkormányzat 
dönt, esetleg javasol, azt a minden-
kori két dorozsmai képviselő beviszi 
a közgyűlés elé, és képviseli az 
ügyet, ha akarja. Jellemző, hogy a 
2006–2010-es ciklusban a részönkor-
mányzat csak 2007. szeptember 14-
én alakult meg, közel egy éves késés-
sel. A részönkormányzati pénzalapot 
most kapta vissza Dorozsma, ez kb. 
10 millió forint. Ez az összeg 1990–
1994 között évi 27 millió forint, 
1994–1998 között évi 3 millió forint 

volt. Azután megvonták. Eddig a két 
képviselő, mondhatni, biodíszletnek 
használta a részönkormányzati testü-
letet. Most látszik némi remény arra, 
hogy ez pozitív irányba fog változni. 

Mi is lenne a részönkormányzat 
feladata? Először is a több szem töb-
bet lát, mintegy tanácsadó testület a 
két önkormányzati képviselő mellett. 
Régebben is (1945 előtt) működött 
ilyen testület Dorozsmán a választott 
képviselők mellett, akkor úgy hívták 
őket, hogy „virilisták”, és a húsz min-
denkori legtöbb adót fizető polgár 
volt e feladatra jogosult (nem volt 
rossz a rendszer, mert aki a legtöbb 
adót fizette, annak legalább legyen 
joga beleszólni, hogy mire költik el.) 
Elsődleges feladat tehát a tanácsadás 
a két képviselő segítése, kapcsolat-
tartás a lakosság felé. Tesszük mind 
ezt fizetés nélkül, tiszteletdíj nélkül, 
költségtérítés nélkül, szabadidőnk-
ben, lokálpatriotizmusból. A mi mun-
kánk mindig is a háttérben marad, 
nem törekedünk, nem törekedhetünk 
a látványosságra, mert az a két kép-
viselő feladata, és a részönkormány-
zatnak is ők a vezetői. 

A bírálatokra csak azt tudom fe-
lelni, hogy a demokráciát azt kérem 
szépen, működtetni kell. Egy kistele-
pülésen, mint Dorozsmán, nem két 
embernek, nem tizenegynek, hanem 
mindenkinek, aki egy kis felelősséget 
is érez a saját lakóhelye iránt. A la-

kossági fórumokon jellemző az érdek-
telenség, ugyanazok az arcok jelen-
nek meg, már nem csak az arcukat, 
nevüket ismerem, hanem azt is, hogy 
mit fognak kérdezni. Érdekes, hogy a 
„Nép szájában” nyilatkozókat nem 
szoktam közöttük látni, de úgy lát-
szik, a pálya széléről könnyebb beki-
abálni, mint egy fórumon felszólalni. 
Azt, hogy valaki közülünk kérkedne 
pozíciójával, enyhén szólva nevetsé-
gesnek tartom. Senkinek sem láttam 
még a homlokára írva, hogy ő a rész-
önkormányzat tagja. Semmilyen ki-
váltság, előny megkülönböztetés nem 
jár ezzel a pozícióval. Harcosnak, 
nagyszájúnak végképp nem kell len-
nünk, mert nincs ki ellen harcoskod-
ni, nagyszájúskodni, és a szép szó kü-
lönben is többet ér. 

A lakosság tájékoztatása érdeké-
ben a Dorozsmai Napló felajánlotta 
segítségét, úgy gondolom, hogy a ká-
beltévé lehetőségeit is ki lehetne hasz-
nálni. A részönkormányzat üléseiről 
összefoglalókat lehetne készíteni, 
mindez csak elhatározás kérdése. A 
részönkormányzat ülései nyilváno-
sak, nagyobb érdeklődést várunk el a 
lakosságtól! 

 
Tisztelettel: 
 
 

MUCSI LÁSZLÓ  

részönkormányzati tag 
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A NÉP SZÁJA   

Mennyire ismeri és látogatja 
Ön a helyi művelődési ház 

rendezvényeit? 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

Boltünnep 
Március 28. nevezetes dátum volt 

a 100 Ft-os bolt történetében: e-

zen a napon ünnepelte megnyi-

tása 10. évfordulóját. Hódi Antal-

né Ibolya boltvezető ezen a na-

pon talán még csinosabban, még 

mosolygósabban fogadta vásárló-

it, mint egyébként. Büszkén mu-

tatta a bejárat előtti táblát, me-

lyen nagy betűk hirdették a szüli-

napi akciót. Az üzletben meglepe-

tés is várt mindenkit: Ibolya a bolt 

teljes árukészletéből 10% kedvez-

ménnyel és süteménnyel kedves-

kedett minden vásárlónak. 

 
– Honnét szerzi be árukészletét? 

– firtatom a nyitást követő első „hul-
lám” utáni lélegzetvételnyi szünetben. 

– A Dél 100 Kft. Kiskunfélegy-
házáról lát el áruval – tájékoztat Ibo-
lya. – Volt egy szegedi lerakatunk is, 

jóval kisebb árukészlettel – folytatja –, 
mivel erős lakossági igény volt ol-
csóbb árfekvésű árukra. Korábban, a 
kezdetekkor tényleg majdnem min-
den 100 Ft volt, de természetesen az 
igény után az áruválaszték bővült jó 
minőségű, márkásabb árukkal, ami-
nek az árát természetesen már nem 
lehetett 100 Ft-on tartani. Forgalmunk 
az elvárásainknak megfelel, nincs 
okom panaszra. Ahogy a választék 
bővült, úgy bővült a vásárlókörünk is. 
Ma már más termékeink vannak, mint 
amikor beindultunk, de megtartottuk 
természetesen az alacsonyabb árfek-
vésű, de jó minőségű áruinkat is, a ki-
sebb jövedelmű vevőkör megtartása 
céljából. Már szórólappal, egy kis új-
ságocskával – melynek címe Goods 
Market – is ellátjuk a dorozsmaiakat. 

Elegáns boltocska csakugyan. 
Színvonalas, dekoratív polcok, kon-
zolok kínálják a bőséges áruk döm-
pingjét. Csak viccelek, de nem túl-
zok: van itt minden a gipszjézuskától 
a vízhajtású nyílpuskáig, széles a vá-
laszték. A teljesség igénye nélkül: a 
konyhai-háztartási eszközöktől a taka-
rítószerekig, az edényektől a tetsze-
tős bizsukig, ágyneműk, édességek, 
ajándéktárgyak, filmek, kozmetiku-
mok, egyszóval minden. A boltveze-
tő két munkatársával látja el a kiszol-
gálást, de néha így is alig győzik. Lát-
ják, ma is érvényes Kohn bácsi szá-
zadfordulós, örökbecsű mondása: ki-
csi haszon, nagy forgalom. Nagy for-
galom, szép bevétel! Hát csak tesse-
nek befáradni! 

TÓTH GYÖRGY  

Mardel Market 
Nagy öröm látni, hogy egyre töb-

ben mernek vállalkozásba fogni Do-
rozsmán. Egy régi kedves ismerősö-
met szeretném bemutatni. Október 19-
én nyitották meg az Adél közben – a 
Dorozsmai útról jól látható helyen – 
található zöldségüzletet, amely rég dé-
delgetett álomból egy családi vállalko-
zásként valósult meg. Szekeres Mihály 
és lánya, Hajni fogadja a vevőket. Az 
üzlet nevét célszerűen a tulajdonos be-
cenevéből alakították ki. Hajnit kérde-
zem, milyen tapasztalatai vannak? 

– Köszönöm, nem panaszkodom, 
egyszóval nagyon jó. Próbálok sze-
mélyes kapcsolatot kialakítani a ve-
vőkkel. Ebben a rohanó világban min-
denkinek jól esik, ha megállhat egy 
pár jó szóra. Kislány koromban is na-
gyon szerettem beszélni, mindig bol-
tost játszottam, és azt hiszem, az ál-
mom valósult meg ezzel az üzlettel. 

– Mivel próbáljátok megtartani a 
vevőket?  

– Elviselhető árakkal, az egyre 
bővülő árú készletet a vevő igénye 
szerint próbáljuk kialakítani. Lehető-
ségeink szerint akciókkal is szeret-
nénk árainkat kedvezőbbé tenni. Hét-

fő kivételével naponta 7-18 óra kö-
zött, szombaton, vasárnap 06-12 óra 
között tartunk nyitva. Helyi, környék-
beli termelők biztosítanak folyama-
tos ellátást, friss árukészletet. 

 
TAHINÉ TÜNDE 

GYURIS PÉTER 

(27), SPORT-

SZERKESZTŐ:  

Magam nem i-
gazán látogatom 
a Ház rendez-
vényeit, eléggé 

kevés az időm. A programokat isme-
rem, a Dorozsmai Naplóból tájéko-
zódok, ahol az megjelenik. Édesa-
nyám szokott inkább a Nők Klubja 
rendezvényeire járni. Az ajánlatból 
nem igazán jön le az én korosztályo-
mat célzó program, legalábbis ezt ér-
zékelem. Hiányolok egy olyan skálát, 
amely bennünket, huszonéveseket é-
rint, például koncerteket, diszkót. E-
zeket belépti díj mellett is látogat-
nám. Vagy híres, ismert embereket, 
írókat kellene meghívni, kávéházi 
beszélgetésre, ezekre szívesen el-
mennék. De ha lenne mondjuk pár-
fajta testedző lehetőség, mint volt a 
régi ház kínálatában a kick-box, ez is 
érdekelne. Sajnos még nem hallottam 
az ott épült kemencéről, a kiállítások-
ról, de érdekel, meg fogom nézni. 

 
TÓTH PÁSZTOR 

MÓNIKA (28), 

HÍRLAP-

KIHORDÓ:  

Hallomásból és 
a Napló jóvoltá-
ból értesülök a 
programokról, 

de sajnos albérletben lakom, és nem 
igazán jó anyagi körülmények között, 
így a fizetős rendezvényeket nem tu-
dom látogatni. Na meg a munkabe-
osztásom miatt sem… Még éjszaka 
van, mikor kezdek, nappal jószerint 
alszom. De a Dorozsmai Napok ren-
dezvényein, nagyobb ünnepek – má-
jus 1-je, augusztus 20-a – alkalmával 
szervezett programokon ott vagyunk. 

Nem tudtam ezekről a színielőadá-
sokról sem, szeretem a vígjátékokat, 
látja, ezekre szívesen elmennék. Még 
fiatal vagyok, egyszer-egyszer elmen-
nék diszkóba is, ha volna itt Dorozs-
mán, sajnos Szegedre kell ezért be-
menni. Nagyon jó lenne ezen kívül, 
például egy babaruha börze is, ahol a 
gyorsan kinőtt, de kitűnő állapotú kis 
ruhákat tudnánk cserélni egymás kö-
zött. Ha jönnek nyáron a Dorozsmai 
Napokra Megasztárosok, látja, arra el-
megyek feltétlenül. Az ilyesmi na-
gyon érdekel. 

 
GYURIS 

MENYHÉRT (69), 

NYUGDÍJAS: 

Nem, nem roko-
nom az első meg-
szólított fiatal-
ember, de hal-

lottam már a nevét a körzeti stúdió-
ban. Nagyon szeretem a Művelődési 
programokat, rendszeres látogatójuk 
vagyok. Leginkább a színházi évad 
darabjai tetszettek, rendszeresen ott va-
gyok ezeken. Láttam a dorozsmai tár-
sulat előadását is, ne szabadkozzon, 
profi volt, nem is tudtam, a helybeli-
eknek is van ilyen. De sokszor beté-
rek nézelődni is, ha pl. kép, vagy fo-
tókiállítás van. Hallottam a kemencé-
ről is, meg is csodáltam, de nincs o-
lyan nagy baráti köröm, vagy egyéb 
társaságom, hogy igénybe vegyem, de 
nagyon finom ételek főhetnek benne, 
gyerekkori szép élményeim vannak 
erről. Büszke vagyok a szélmalmunk-
ra is, gyerekkoromban még édesa-
nyám elküldött kukoricadarát őrletni 
az öreg Faragó molnárhoz. Nem tud-
tam, mikor van nyitva, most, hogy 
mondja, szívesen elmegyek, szeret-
ném látni belülről is ennyi év után. 

TÓTH GYÖRGY  

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2011. május 
hónapban két új tanfolyamot indít! 

 

Május 3-án 18- 19.30-ig: JÓGA AZ EGÉSZ-SÉGÉÉRT 

LÉPÉSRŐL- LÉPÉSRE 

A jóga nem csak testmozgás, hanem egy önismereti út is. Kezdetben a test megerősítése a 

cél. A stresszoldást a légzőgyakorlatok és a relaxáció is segíti. 

A jóga gyakorlatai: javítják a tartást, erősítik a lábat és a test izmait, fejlesztik az 

állóképességet, jó hatással vannak a belső szervekre, kiegyensúlyozzák a vérkeringést és a 

hormonháztartást, segítenek lecsendesíteni az elmét. 

 

Május 4-én 8.30-9.30-ig: GERINCTORNA 

MINDEN KOROSZTÁLYNAK 

Közérzet-, tartás-, és alakformálás. Az egyéni tempó és a kis mozdulatok segítik 

a folyamatos izommunkát, így az eredmény rövid idő alatt szembetűnő lesz! 

A GERINCTORNA gyakorlatai: enyhítik a hát-, nyak-, és derékfájást, feszesebbé teszik a hasat 

és a combot, formálják a csípőt, erősítik a kart és a mellizmokat, aktivizálják 

a medencefenék izmait, ezáltal csökkentik az inkontinenciát! 

Érdeklődés és bejelentkezés: Virágos Lilla, 20/509 1792, viragoslilla@gmail.com 
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Mit jelent a húsvét egy 
keresztény katolikus embernek? 

A három fő ünnepünk (kará-

csony, húsvét, pünkösd) közül a 

húsvét a legnagyobb, legősibb és 

legösszetettebb ünnep. 

 
Húsvéti ünnepkörnek a Hamva-

zószerdától Pünkösdvasárnapig tartó 
időszakot hívja az Egyház. A Ham-
vazószerdával kezdődő, és a húsvét 
ünnepével véget érő 40 napos idő-
szaknak Nagyböjt a neve. 

A továbbiakban a nagyböjti idő-
szakról fogom leírni a gondolataimat. 

Ebben az időszakban mi (egye-
dül vagy éppen családosan), temp-
lomba járók, nagyon sok olyan szer-
tartással találkozhatunk, amelyekkel 
az egyházi év többi részén nem. 

A Húsvét misztériumának (titká-
nak) átéléséhez mindenképen hozzá-
tartozik az, hogy imádságos lelkület-
tel részt veszünk ezeken a szertar-
tásokon. Ilyen például Hamvazószer-
dán (vagy az azt követő vasárnapon) 
a hamvazás szertartása, amikor is a 
pap a homlokunkra hamuval keresz-
tet rajzol. („Ember, emlékezz rá, hogy 
porból vagy és porrá leszel!”) 

A nagyböjti időszakot záró leg-
kiemelkedőbb események, a „húsvéti 
szent három nap” szertartásai. Nagy-
csütörtökön: Jézus utolsó vacsorájára 

emlékezünk, Nagypénteken Jézus 
szenvedésére és halálára emlékezve a 
szent keresztje előtt hódolunk, Nagy-
szombaton: A szent sír látogatás al-
kalmával Jézus sírban nyugvására em-
lékezünk. A feltámadt Jézust köszön-
tő szertartások Nagyszombat este il-
letve Húsvétvasárnap hajnalán kez-
dődnek. 

A Nagyböjtben Jézus Krisztus 
40 napos pusztai böjtjére is emléke-
zünk. A katolikus Egyházunk előírá-
sai szerint Hamvazószerdán és Nagy-
pénteken böjtöt tartunk. 

Nemcsak az a böjt, ha nem e-
szünk húst, vagy csak kevesebbet e-
szünk az ételekből. Az is böjt, ha le-
mondunk valamilyen kedvenc időtölté-
sünkről (pl.: tévénézés, kártyaparti stb.). 

A Nagyböjtben felidézzük Jézus 
keresztútjának történéseit (14 állo-
más). Elmélkedő imádságot mondva 
járhatjuk végig ezeket a stációkat. A 
keresztúti ájtatosság keretében saját 
életünkre is tekintünk. Próbálunk 
együtt érezni a szenvedő Jézussal, és 
erőt merítünk saját keresztjeink hor-
dozásához, nehézségeink elviselésé-
hez. 

A nagyböjti időszak a megtérés 
(az Istentől eltávolodott ember meg-
fordulása, jó útra térése) ideje, ami-

kor is még inkább keresnünk kell a 
bűnbánat és a megbocsátás lehető-
ségét. 

Szentgyónás keretében minden 
megkeresztelt ember kéri a kiengesz-
telődést. A kiengesztelődés révén 
helyreáll Isten és ember között (az 
ember miatt!) megbomlott közösség. 

A szentgyónásra való felkészü-
lésben, és egyébként a Nagyböjtben 
is (a templomban, közösségben vagy 
egyedül) igyekszünk minél többet 
elcsendesedni, és imádkozni (beszél-
getni Istennel). 

Jézus feltámadása jelenti szá-
munkra az élet megújulásnak lehető-
ségét. Az efölötti öröm tükröződik a 
különféle húsvéti népszokásokban is. 

Ilyen például a húsvéti sonka, to-
jás, kalács elfogyasztása, az ünnepi 
ebéd, a locsolkodás stb. 

Jézus Krisztus meghalt az em-
beriség és az én bűneim miatt is, de 
legyőzve a halált, feltámadt, és ma 
is él! 

Ez Húsvét titka. 
Erre készít fel bennünket a 

Nagyböjt, és ennek a gazdagságát 
éljük meg a húsvéti ünnepi esemé-
nyekben az Egyházban, a társada-
lomban, és a családunkban is. 

SZAKI 

Húsvét… 
Elgondolkodom, vajon mit jelent 

ez a szó. Gondolom, a vallási je-

lentésen túl mindenki számára a 

családi ünnepet jelenti. 

 
A Karácsony után talán ez a má-

sik legnagyobb ünnep, amikor a csa-
lád együtt lehet. Mindenki számára a 
tavaszvárás, a megújhodás, az ener-
giával való feltöltődést jelenti. 

A hosszú téli napok után már 
mindenki várja a jó időt, s bár a hús-
vét napja változó időpontra esik, 
azért mégiscsak a tavasz ígéretét hoz-
za. 

Ünnepelni mindenki másképpen 
szokott, de bizonyos hasonlóságok  
észrevehetők. Így a húsvéti vacsora, 
a nyuszi várása, a locsolkodás. Ezek 
szinte minden családnál megjelen-
nek, természetesen más és más for-
mában. A mi családunk is évről évre 
a gyerekekkel való készülődés jegyé-
ben készült az ünnepre. Szombaton 
este vártuk az esthajnalcsillag megje-
lenését, hisz nagyszüleink azt mond-
ták, ez az időpont az, amikor már le-
het húst enni. A szépen megterített 
asztal körül a család apraja nagyja 
helyet foglalt. A szép teríték, a nyu-
szis-tojásos kiegészítők, a kihajtatott 
zöld ág, mind az ünnepélyességet e-
melték. Nem maradhatott el a sonka, 
a kalács, a sonkalében főtt tojás, a 
frissen reszelt torma, az újhagyma. 

Kellemesen, hosszasan vacsorázva, 
egymásra való odafigyeléssel, mesé-
léssel telt el az este. Az idősebbek 
meséltek a régi időkről, a fiatalok így 
ismerkedhettek meg azokkal a csa-
ládtagokkal, akik már nem éltek kö-
rünkben, de mindenki szeretettel gon-
dolt rájuk.  

A gyerekek már kora délután el-
készítették a nyusziknak a fészket, ne-
hogy elmenjenek a ház mellett. Friss 
fűvel kibélelték, hogy minél puhább 
legyen. A tojásfestés is erre az idő-
szakra esett. A főtt tojásokat megszí-
neztük, s a gyerekek mindenféle min-
tát festettek rá. Az ügyesebbjei kifújt 
tojást festettek, díszítettek, matricát 
ragasztottak, ki-ki elgondolása és fan-
táziája szerint, gondolva arra is, kinek 
szánják éppen azt a tojást a locsolko-
dás után. Reggel már korán kinyílt a 
gyerekek szeme, mert lesték a nyu-
szit, megjött-e már. Apró tojások je-
lezték, merre járt a kertben, hogyan 
ért el az elkészített fészekhez, s lám! 
A fészek tele volt ajándékokkal, cso-
kikkal, mindenki örömére. Volt olyan 
év, amikor a pici nyuszi is ott lapult a 
fészekben, s nem is lehet elképzelni 
azt az örömet, amit ez okozott a gye-
rekeknek. A felnőttek elhomályosult 
szemekkel élvezték a kicsik örömét. 
Az élő nyuszinak helyet kellett ke-
resni, s érdekes módon rögtön előke-
rült egy ketrec, s így már hetekig le-

hetett etetni, gondozni a nyuszit, s 
emlékezni, milyen szép is volt az a 
reggel. A hétfői nap a locsolkodás je-
gyében telt el. A férfiak otthon szóda-
vízzel kezdték a locsolkodást, majd a 
visítozás, menekülés után előkerült a 
kölni is. Természetesen a jutalom sem 
maradt el, mindenki megkapta a neki 
szánt díszes tojást, s a csokoládék 
közül is választhatott magának min-
denki. A fiúk koruktól függően pénzt 
is kaptak az ismerősöktől, ami a lá-
nyok véleménye szerint nem volt 
igazságos, hisz nekik nem járt sem-
mi, csak a kölnivíz. 

Nálunk bevett szokás volt, hogy 
a délutánt játékkal töltöttük. Minden 
alkalommal, ha az időjárás engedte, 
kimentünk egy kis erdőbe, tisztásra, s 
ott játszottak a szülők a gyerekekkel, 
a nagyszülők pedig szeretettel nézték 
a játszó családtagokat. Mindmáig em-
lékezetesek ezek a napok, hisz olyan 
ritkán sikerült a család minden tagjá-
nak összejönni, s közösen eltölteni né-
hány napot, gyerekek, felnőttek együtt, 
szeretetben. Ezek a boldog napok ad-
tak erőt a hétköznapok elviseléséhez, 
s a visszaemlékezések mindig új erő-
vel töltöttek fel mindenkit, s a szere-
tet megerősítette a kapcsolatot a csa-
lád tagjai között. 

 
 

HVE 

„Zöld erdőben 
jártam…” 

Közeledve a húsvéti ünnephez, 

nosztalgikus hangulatban gondo-

lok vissza a gyermekkoromra, a ré-

gi szép időkre, az ünnepek előtti 

lázas készülődésre. 

 
Húsvét előtt mindig festékszag, 

friss mész illata terjengett a laká-
sunkban. Amint odakint a természet, 
otthonunk is újjászületett, ünnepi 
díszbe öltözött. Én és a két húgom 
megigézve, ünneplő ruhába öltözve 
vártuk a hétfőt, a locsolkodás napját. 
Vajon jönnek-e a fiúk? Eljön-e a Pe-
ti, akit én vártam, Tomi, aki után hú-
gom sóvárgott, és Gábor, aki kisebb 
húgom titkos kiszemeltje volt. A szé-
pen megterített asztalon sonka, kol-
bász, kalács, sütemény, málnaszörp 
és az általunk festett tojások kínálták 
magukat a locsolkodóknak. 

És jöttek, kora reggeltől, egészen 
késő délutánig. Hódolók, barátok, is-
kolatársak, bátyáink, édesapánk bará-
tai is kölnivízzel érkeztek. Sok-sok 
szép, humoros verset szavaltak el e-
lőttünk tisztelettel megállva, amelyet 
mi mindig megköszöntünk. Jóízű be-
szélgetések folytak közöttünk, nevet-
géltünk. Nem sietett senki eszeve-
szetten. 

 
Ma már jómagamat „hervadó vi-

rágként” leginkább az ilyenkor szo-
kásos tavaszi nagytakarítás, ablakpu-
colás hoz lázba. 

Már nem várom titokban, izga-
lommal a Petit, akit a sors zöld erdők 
sűrűjébe rejtett. De azért leányommal 
szépen felöltözve, terített asztallal 
várjuk a locsolkodókat. 

Kevesen jönnek el, jól vannak 
lakva, nem esznek, és többnyire na-
gyon sietnek. Kevés a kivétel. 

Nem nyüzsögnek az ajtónk előtt, 
miként a szupermarketekben a húsvé-
ti vásárlási lázban égő, tolongó embe-
rek. 

Úgy érzem, a lelkünk is elher-
vad, ha a hagyományainkat, szokása-
inkat nem ápoljuk, mint a virág, ha 
nem locsolják, s nem zöld az erdő, ha 
nem öntözi esővíz! 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA  

Édesanyák 
napjára 

 
„Ahány levél lengedez 
szél ringatta ágon, 
ahány harmatcsepp ragyog 
fűszálon, virágon 
Édesanyám, fejedre  
annyi áldás szálljon.” 

(MÓRA FERENC) 

http://www.citatum.hu/szerzo/Mora_Ferenc
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A tisztánlátás okán… 
Az SZKH Egyesülettel foglalko-

zó, a lap előző számában megjelent 
„Horgászok közgyűlése” című írással 
kapcsolatban az alábbiakat szeretnénk 
a tagság tudomására hozni: 

Számos olyan váddal illették a 
vezetést, melynek semmiféle való-
ságalapja nincs. Az egyesület műkö-
dése szabályszerű, gazdálkodása kie-
gyensúlyozott volt az elmúlt évek so-
rán. Erejéhez mérten folytatott halte-
lepítést (ez nagyságrendekkel haladta 
meg az ezt megelőző időszakot), va-
lamint fontosnak tartotta a terület 
rendben tartását, a lehetőségekhez mért 
fejlesztést, az egyesületi tevékenység 
– a horgászok érdekeit szem előtt 
tartó – szabályozását. A személycse-
rék, a szabályozások (halőrök, veze-
tőségi tagok) mindig a közgyűlés ha-
tározatainak megfelelően, a tagság 
igényei szerint történtek. Természe-
tesen, mint minden közösségben, úgy 
itt is volt egy kisebbség, amely folya-
matos elégedetlenségét jelezte, igen 
érdekes azonban, hogy pont ők vol-
tak azok, akik – húshorgászként – a 
legkisebb szigorításnak is ellenálltak 
az elmúlt években. Érdekes az is, 
hogy pont az elégedetlenkedők húz-
ták ki magukat az egyesület közössé-
gi életéből, a rendszeres munkából. 
Ezt a kisebbséget használta fel céljai el-
éréséhez az egyesület vezetésében ed-
dig is részt vevő H. T. elnökségi tag, 
hogy szabályszerű puccsot hajtson vég-
re az egyesületen belül. Tevékenységé-
ről elég annyi, hogy a 2010. évi köz-
gyűlésen képviselőjelöltként kampá-
nyolva elnökségi taggá avanzsált, majd 
a sikertelen országgyűlési megmérette-
tés után, az önkormányzati választá-
son már az ellentétes oldalon indulva 
kötött háttéralkut az őt jelölő szerve-
zet vezetőivel arra, hogy megszerez-
ze a Sziksósfürdő irányítását. 

Aláírásgyűjtésbe fogott – a cél meg-
jelölése nélkül, félrevezetve a tagsá-
got – majd erre hivatkozva a közgyű-
lésen megpróbálta az általa gerjesz-
tett vezetőségellenes hangulatot meg-
lovagolni. Az egyesület vezetősége 

mindezek ellenére – a működőképes-
ség megőrzése érdekében – egyezte-
tett a fenti személlyel arról, hogy né-
hány indokolt személycserét végre-
hajtva ezt a szezont folyamatosan to-
vább viszi, majd pedig ősszel újabb 
közgyűlést hív össze, hogy az egye-
sület teljesen új vezetőséggel, időben 
felkészülve tudja előkészíteni a követ-
kező évet. Ezt a megállapodást rúgta 
fel az illető, félretájékoztatva a hor-
gászokat, szövetkezve néhány dorozs-
mai prominens személlyel arra, hogy 
megszerezzék az egyesület irányítá-
sát. Arról természetesen már nem adott 
tájékoztatást, hogy célja nem más, mint 
a Sziksóstó és a terület üzleti célú hasz-
nosítása, az egyesületi taglétszám drasz-
tikus csökkentése, a horgászat fize-
tőssé tétele, a területi engedély árá-
nak drasztikus emelése. 

Ebben a komédiában a legitim ve-
zetés nem kívánt közreműködni, ezt 
jelezte távolmaradásuk. 

A közgyűlésen a kezdéskor mind-
össze 34, később 47 fő jelent meg. 
Szabályszerűségéről csak annyit, hogy 
a 7 tagú elnökség két tagja mondott 
le, ők is csak a fenti úriember félretá-
jékoztatásának hatására. A közgyűlés-
ről készített jegyzőkönyv egyébként 
szabálytalanságok tömegét tartalmazza, 
és a résztvevők teljes tájékozatlansá-
gáról tesz tanúbizonyságot. Érdekes-
ség továbbá, hogy elnökségi tag le-
hetett egy, az előző délután az egye-
sületbe beléptetett személy is, aki tör-
ténetesen H. T. munkatársa. 

Sajnálatos, hogy a kialakult hely-
zetnek egyedül a horgászok lehetnek 
vesztesei, hiszen a korábban már már-
cius elejére tervezett telepítések csúsz-
nak, vagy ellehetetlenülnek. Ezt meg-
előzendő a vezetőség, bár nem ismeri 
el jogszerűnek a közgyűlésen hozott 
döntéseket, kizárólag a horgászok ér-
dekében megpróbálja a folyamatossá-
got tovább vinni, ügyvezető elnökség-
ként, anélkül, hogy az egyesület nevé-
ben kötelezettségeket vállaljon. 

 
SZKH EGYESÜLET VEZETŐSÉGE  

Mélyvízben 
A dorozsmai színjátszó csoport-

hoz látogattam el a Művelődési 

Házba – összeolvasó próbára. A 

bűvös szék című darabot próbál-

ták, Karinthytól. A kalauzom Tóth 

György kollégám, újságunk mun-

katársa volt. Őt faggattam alaku-

lásukról, jelenükről. 

– Honnan indult a csoport? 
– Onnan, hogy itt a Művelődési 

Házban már működött a Dorozsmai 
Versmondók Köre (DOVEK), amely-
nek Vass József, Máté Mária, Ácsné 
Fekete Ilona voltak szellemi alkotói. 
Ők vitték Dorozsmán ezt a kulturális 
vonalat. Tudomást szereztem róluk, 
és közéjük „furakodtam”. Szívesen 
csatlakoztam hozzájuk, és befogad-
tak. Én is szerettem ily módon a kul-
túra terjesztésében részt venni, szabad 
kapacitásomnál fogva. Szerepet vál-
laltunk műsoros délutánokon – kép-
tár megnyitó, galéria bemutató, fotó-
kiállítások, beszélgetések, kávéházi 
esték rendezésében, lebonyolításában. 
Mi az éppen szereplő személy bemu-
tatásához egy kis költői, lírikus alá-
festést csatoltunk. Ez hangulatosabbá 
tette az estét, színesebbé az összejö-
vetelt. De nemcsak e három személy-
ből áll a DOVEK, köztünk van még 
többek között a Szentes-Bíró házas-
pár – Feri és Marika, Bindics Blanka, 
Peric Annabella, vagy itt van még 
Gombosné Erzsike – ő is nagy átélő 
képességgel van megáldva, aki sza-
val, ahol erre csak lehetősége van. 
Mindegyikünknek más és más az elő-
adásmódja. Attól függően, komolyabb 
témát kellett-e előadni, vagy vidámabb 
hangulatra van-e igény. Ezek az újabb 
emberek bővítették a műsort, a reper-
toárt. Színházi előképzettségünk nincs. 
Sok évvel ezelőtt már működött Do-
rozsmán színjátszó kör. Azonban ez 
elsikkadt, abbamaradt, a régi szerep-
lők közül alig néhány van csak. 

– Mit tettek ezután? 
– A hozzánk jött néhány emberre 

és ránk felfigyelt Hajdú Géza, a Mű-
velődési Ház igazgatója. Feltette a kér-
dést: mi lenne, ha alkalmasint válasz-
tanánk magunknak olyan szórakozta-
tó műsort, amit elő tudnánk adni egy 
dorozsmai rendezvényen. Így tehát 
többet vállaltunk fel, mint ami eddig 
volt. 2001-ben komponáltam egy da-
rabot (bohózatot), a jól ismert Kinizsi 
Pál történetet átírva, amit aztán elő-
adtunk a Szélmalomnál, a Faragó nap 
alkalmával. A mondát aktuálpolitikai 
humoreszkké gyúrtam az akkori par-
lamenti közszereplők habitusát bele-
csempészve, karikírozva. Ez két elő-
adást ért meg, bevallom, egyfajta ri-

pacskodás, vásári komédia volt. Mű-
vészi értéke semmi. Önmagunk és a 
hallgatóság mulattatására íródott. Még 
az előző igazgató is agitált, hogy ír-
jam át a későbbi politikusok nyelvé-
re, új szereplőkkel, új szöveggel. Nem 
álltam kötélnek, de később Hajdú Gé-
za unszolására mégis átírtam, és ta-
valy a Dorozsmai Napok alkalmával 
elő is adtuk. Néhány százan hallgat-
ták, kisebb sikere volt. 2010 őszén tök-
fesztivált rendezett a Ház. Kellett vol-
na valami újat hozni. Kapóra jött ez a 
magyar népmesék sorozat, Mátyás ki-
rály meséi alapján: A négy ökör és a 
tök. Ezt a komédiát úgy írtam meg, 
hogy a mesejellegét elvesztette, és egy 
újabb bohózat kerekedett belőle. A 
közvélemény úgy kezdett elkönyvel-
ni minket, hogy színjátszó körré ala-
kultunk, akaratunk ellenére. Igazából 
meg szeretnénk maradni Dorozsmai 
Versmondók Köre csapatnak. 

– Úgy látom, mégis folytatjátok. 
– Megtudtuk, hogy évente Csa-

nádpalotán és Csongrádon amatőr szín-
játszó társulatoknak van egy megmé-
rettetés. Ez lehetőséget adna újabb 
előadásra, akár kölcsönösségi alapon. 
Az igazgató úr meghirdetett egy olyan 
programsorozatot, amelynek a címe 
Tavaszi Színházi Esték. Januártól már-
ciusig minden hónapban egy színda-
rabot, vígjátékot adnak elő a környe-
ző települések amatőr színjátszó cso-
portjai. Inspiráltak minket, mutatkoz-
zunk be mi is, de mással, valami ne-
vesebb szerző darabjával. Beleegyez-
tünk, és egy Karinthy vígjátékot, a Bű-
vös szék című, tízszereplős történetet 
választottuk. Eléggé politikai töltetű 
darab, melynek alap mondanivalója, 
hogy a hatalom birtokosai mennyire 
visszaélnek a helyzetükkel, becsap-
ják a környezetüket. A székbe ha va-
laki beleül, egy csapásra megváltozik 
a habitusa, és elkezdi az igazságot és 
a valóságot mondani, mindenki meg-
lepetésére. 

– Kik a szereplők? 
– A versmondók baráti köréből 

kerülnek ki: Vass József, Máté Mária, 
Gombosné Erzsébet, Ungi Zoltán, 
Kalmár Ágnes, Militár Miklós, egy 
ferencszállási fiatal hölgy – Putnik 
Merima, Ácsné Fekete Ilona, Szentes 
Bíró Ferenc, Szentes Bíró Ferencné 
és jómagam. Ha az előző Mátyás-me-
sékből nagy színészi tudást nem is, de 
egyfajta kiállást, a színpadi megjele-
néshez kellő bátorságot megszerez-
tük. Legalább ennyi haszna volt ezek-
nek a rövidke előadásoknak. 

– Mindezt ki rendezi? 
– Ez véletlenszerű alapon szüle-

tett, abból kiindulva, hogy az előző 
két komédiának én voltam a megíró-
ja, rendezője, így itt is rám szavaztak 
a rendezéssel. De a jövőben szívesen 
átengedem ezt a feladatot a nálamnál 
nagyobb tapasztalattal rendelkezőknek. 

– További tervek? 
– Mire ez a cikk megjelenik, már 

túl leszünk az évadon, melyben a kör-
nyékbeliek közül a csanádpalotaiak, 
a deszkiek is szerepelnek, majd a mi-

hálytelkiek következnek. Petőfitelep 
társulatával mi zárjuk a sort. Tervbe 
van véve a nyári Dorozsmai Napokra 
egy újabb Mátyás király történet, a 
Cinkotai kántor, persze az is a jól be-
vált komédia formájában, a legújabb 
zaftos politikai eseményekkel fűsze-
rezve. Abból soha nincs hiány. Ha fel-
kérnek, őszre a bűvös széket Csanád-
palotán is előadjuk. A jelmezeket ed-
dig kölcsönkértük, 1-2 jelmez elké-

szítését a művelődési ház is felvállal-
ja. Közönség mindig van, 40-50 fő. 
Utóbb telt ház is. 

– Végignéztem az összeolvasást, 
tetszett és sokat nevettem. Érdemes 
máskor is ellátogatni egy-egy előadá-
sukra, pl. majd a Dorozsmai Napo-
kon. Köszönöm az interjút, gratulá-
lok neked és csapatodnak, „rendező 
úr”! 

MÓRA MIHÁLYNÉ  
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HASZNÁLT RUHA 
a volt vasbolt helyén 

 

Ruha 
Cipő  

Táska  
 

NYITVA TARTÁS: 
H-P: 8–17-ig, Szo.: 8–12-ig 

WOMA Kft. 

Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 

 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

Ballagási akció! 
 

Minden kedves vevőnk, 
aki 2000 Ft feletti összegben vásárol, 

10% kedvezményben részesül! 

Kelet Varázsa Ajándéküzlet 
(Coop ABC-ben) 

Nyitva tartás: hétköznap 8–12, 14–17 
Szombaton: 8–13 óráig 

Szeretettel várunk minden régi 
és új vásárlót! 

Marika és Adrienn 

Hajnalné Kurusa Eszter OKJ-s ápoló 

működési engedéllyel teljes körű beteg-
ellátást vállal a betegek otthonában! 

Infúzió beadása orvosi rendelésre, injekciók 
beadása, sebek kezelése, katéterezés, betegek 
fürdetése, ápolási és diétás tanácsadás stb. 

Szükség esetén orvosával kapcsolattartás. 
Forduljon hozzám bizalommal! 

Tel.: 06 30/300–3485 

Kötelező veszettség elleni eboltás 2011-ben 

A veszettség elleni védekezés szabályairól szó-
ló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet és a 81/2003 
(IX.04.) FVM r. értelmében minden 3 hónapot be-
töltött ebet 30 napon belül veszettség ellen be kell 
oltatni, ezt az oltást 6 hónapon belül meg kell is-
mételni, a továbbiakban az ebeket évente egyszer 
kell beoltatni. Az oltások alkalmával a kutyát széles 
hatásspektrumú féreghajtó szerrel is kezelni kell. 
Az oltás igazolására az új típusú, sorszámozott kis-
állat-egészségügyi könyvet kell az állatorvosnak át-
adni (tavaly már ezt használtuk). Az oltást igazoló 
matrica mellé egy hologramos MgSzH 2011-es 
matrica is kerül, mely az állatorvos aláírásával és 
kamarai bélyegzőjével ellátva érvényes. 

A veszettség rendkívül veszélyes (a tünetek 
jelentkezése után gyógyíthatatlan), állatról ember-
re is terjedő fertőző betegség, ezért ha a kutya ol-
tatlan és veszett állattal kapcsolatba hozható, az 
állategészségügyi hatóság az ilyen ebet kártalaní-
tás nélkül leöleti. Mivel a veszettség a jövőben bár-
mikor bárhol előfordulhat, a lakosság biztonsága 
érdekében a hatóság ellenőrzi a kutyák oltottságát, 
az oltatlan eb gazdája ellen szabálysértési eljárást 
indít és pénzbírságot szab ki. 

 
2011 évben a következő helyeken és idő-

pontokban lesz kedvezményes eboltás: 

Állatorvosi Rendelő, Szeged–Kiskundorozs-
ma, Kubikos u. 31.: 
05.04 sze.: 18.00-19.00;  05.07 szo.: 09.00-10.00; 
05.09. h.: 16.00-17.00;  05.14. szo.: 11.00-12.00; 
05.17. k.: 16.00-17.00;  05.19. cs.: 16.00-17.00; 
05.21. szo.: 09.00-10.00; 05.25. sze.: 18.00-19.00; 
05.27. p.: 18.00-19.00;  05.28. szo.: 11.00-12.00; 
05.31. k.: 16.00-17.00 

 
Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum, Sze-

ged–Kiskundorozsma, 48-as u. 11.: 
05.04. sze.: 10.00-11.00; 05.07. szo.: 11.00-12.00, 
16.00-17.00;  
05.10. k.: 17.30-18.30; 05.12. cs.: 10.00-11.00; 
05.13. p.: 17.30-18.30; 05.17. k.: 17.30-18.30; 
05.24. k.: 17.30-18.30; 05.27. p.: 17.30-18.30; 
05.28. szo.: 10.00-11.00, 16.00-17.00 

 
Kulipintyó csárda: 

05.12. cs.: 17.00-18.30;  05.20. p.: 18.00-19.30 
 
Subasa, buszforduló: 

05.06. p.: 18.00-19.30;  05.14. szo.: 17.00-18.30; 
05.20. p.: 15.00-16.30;  05.28. szo.: 14.30-16.00 

 
Az oltásra csak egészséges ebeket lehet elhoz-

ni. Az oltás díja 3500 Ft + féreghajtó tabletta 150 

Néhány szó a kullancsveszélyről 
A tavasz és a jó idő beköszöntével sajnos is-

mét nagy számban megjelent egy kellemetlen és 
veszélyes vérszívó, a kullancs. A kullancsok azért 
veszélyesek, mert vérszívásuk során számos be-
tegséget terjesztenek, úgy az emberek, mint az ál-
latok között. Emberek esetében talán a legismer-
tebbek és leggyakoribbak a kullancs által terjesz-
tett agyvelőgyulladás, illetve a Lyme-kór. A kul-
lancsfertőzött területeken dolgozó, illetve gyakran 
megforduló emberek részére mindenképp ajánlott 
a védőoltás. Akik, csak alkalomszerűen kirándulni 
járnak a szabadba, ne mulasszák el a különféle kul-
lancsriasztó szerek használatát, illetőleg a nap vé-
gén saját maguk alapos átvizsgálását. Ha valakibe 
a vérszívó befurakszik, azt minél előbb távolítsa 
el, kullancskiszedő csipesszel, ennek hiányában 
kézzel, egyszerűen ki kell húzni. A kullancs erre-
arra tekergetése, illetve különféle szerekkel (zsír, 
kölni, alkohol stb.) való bekenegetése az eltávolí-
tás előtt helytelen, és szükségtelen. 

Komoly veszélyt jelentenek a vérszívók házi-
állatainkra is, közülük leginkább a kutyákra. Itt el-
sősorban két betegséggel kell számolnunk. A Ba-
besios, melyet egysejtű vérparazita okoz, amely a 
kutya szervezetében a bejutás után rendkívül gyor-
san szaporodik, megtámadja a vörösvértesteket és 
azok szétesését okozza. Néhány napos lappangási 
idő után az állatokon többnyire erős bágyadtság, 
étvágytalanság, láz, nyálzás a látható nyálkahár-
tyák sápadtsága, és majdnem mindig sötét színű 
vizelet ürítése mutatkozik. Ha a kutya nem kerül 
azonnal állatorvosi ellátásra, egy-két nap múlva a 
nyálkahártyák sárga elszíneződése (sárgaság) és az 
állapot további romlása tapasztalható. Ekkor már 
sokszor nem, vagy csak nagyon nehezen menthető 
meg kedvencünk élete. Az időben észrevett és 
gyógykezelt Babesiosis általában gyorsan, és jól 
gyógyul. Azonban mindenképp számolni lehet – a 
gyógyult esetekben is – vese- és májkárosodással. 
Mivel az elpusztult veseszövet nem regenerálódik, 
az élet további szakaszában lezajló esetleges újabb 
babesiás fertőzések vagy egyéb vesekárosító be-
tegségek később szövődményekhez (idült vese-

gyulladás, veseelégedetlenség vezethetnek). Ezért 
a betegséget feltétlenül célszerű megelőzni. A má-
sik leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség 
az úgynevezett Lyme-kór, amelyért egy Borrelia 
nevű kórokozó a felelős. Ezt is kullancsok terjesz-
tik vérszívásuk során. Lappangási idő néhány hét. 
Sokszor csak bizonytalan tünetek jelentkeznek 
(esetleg tünetmentes hordozás is előfordul) kutyá-
ban enyhe láz, étvágytalanság, bágyadtság, szőrhi-
ányos területeken kullancscsípés körül körkörösen 
terjedő bőrpír, és egyik-másik ízület megduzzadá-
sa, fájdalmassága mutatkozik. Hetek, hónapok múl-
va kialakulhat kutyában idült úgynevezett sokízü-
leti gyulladás. Hol az egyik, hol a másik lábára sán-
tít nehezen, nem szívesen mozog. Ez a betegség 
csak hosszas, több hetes antibiotikum kezeléssel 
gyógyítható, akkor sem mindig tökéletesen. Ezen 
kívül a kullancsok még számos betegséget terjesz-
tenek, de a ritkábban előfordulókra, most terjedel-
mi okok miatt, nem térek ki. 

Mint már említettem, mindenképp célszerű a 
kullancsok háziállatainkban való megtelepedését 
megelőzni, illetve a gyakoribb betegségek ellen vé-
dőoltással is lehet védekezni. Szerencsére rendel-
kezésre állnak hatékony kullancsriasztó szerek, 
mint az úgynevezett spot-on készítmények, melyet 
az állat nyakszirtjére, illetve gerinc mentén kell fel-
vinni a bőrre, illetve kullancsriasztó nyakörvek. A 
spot-on készítmények általában körülbelül egy hó-
napig jelentenek védelmet, míg a kullancsnyakörv 
4–7 hónapig. Végül szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a kullancsriasztó szerek vásárlása előtt 
feltétlenül célszerű állatorvos tanácsát kikérni, mi-
vel a piacon nagyon sokféle termék kapható, ezek 
jelentős részének – főleg az olcsóbb készítmények 
– hatékonysága nem megbízható. 

DR. FARKAS ATTILA 

Ft/10 testtömeg-kilogramm + új oltási könyv 250 
Ft (ha még nincs vagy elveszett). Ez a kedvezmé-
nyes ár kizárólag a fent említett helyeken és idő-
pontokban vehető igénybe. Az oltás beadatására 
lehetőség van háznál is, ez estben kiszállási díjat is 
kell fizetni.  

Az eboltást végző állatorvosok: 
PAPOSNÉ DR. ÁBRAHÁM SZILVIA 
(Tel.: 70/53-86-763), 
DR. FARKAS ATTILA (Tel.: 30/97-23-016) 
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HÓDI PÉTER 

48-as ÉLELMISZER 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 66. 

Májusi akciónk 
 Egységár Egységár 

Vizes zsemle, tejes kifli 20,- 20,- /db Alföldi baromfi párizsi 429,- 429,-/kg 
Surjány Lecsókolbász 549,- 549,- /kg Flamand fehér kenyér 1 kg 229,- 229,-/kg 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /l Aquafresh fogkrém 75 ml+50 ml 299,- 2392,-/l 
Grof en Kron sör dobozos 0,5l 119,- 238,- /l Cillit vízkőoldó 450ml + 300ml 449,- 599,-/kg 
Surjány Miklósi kolbász 999,- 999,- /kg Linco light margarin csészés 500g 299,- 598,-/kg 
Étolaj 1/1 (Napfény íze) 429,- 429,- /l Palmolive Naturals sampon 250ml 329,- 1316,-/l 
 

Nyitva tartás:  hétfő–péntek   6–20  Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
 szombat           6–14 
 vasárnap           6–12    

Helyben sütött péksütemények kaphatóak! 
A megvásárolt kenyeret kérésére géppel felszeleteljük! 

Az akció időtartama: 2011. május 1-31-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

 

 
 
 
 

a Coop ABC-ben 
Kiskundorozsmán 

 

 Arany-, ezüst ékszerek értékesítése 

 Hozott aranyból készítés, csere, javítás 

 Nyújtás, tisztítás, vésés, kőfoglalás 
 

Nyitva: hétfőtől pénteking: 9–17 óráig 
Szombaton: 9–12 óráig 

(Ál)hírek 
Miután néhány hónapja egy grúz 

földműves kapájával leválasztotta a 
régiót az internetes gerinchálózatról, 
néhány hete egy általános iskolás di-
ák majdnem letörölte az internetet, 
amikor kiadta a „format internet /all” 
parancsot a számítógépén. 

* 

Lapinformációk szerint az új Al-
kotmány a magyar helyesírási sza-
bályzatot is módosítja annyiban, hogy 
ezután az „államfő” szót egy l-lel is 
írhatjuk. 

* 
Neves angolszász elméleti fiziku-

sok úgy vélik, hogy egyes képviselők 
pártok közötti mozgása szolgál bizo-
nyítékul az ún. féregjáratok létezésé-
re. 

NASZREDDIN HODZSA 

 

A SZÉLMALOM 

LOVAGJAINAK FATÁLI 4 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram egíszbe tevém 

– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke nyársra huzom 

– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 

– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 

– Csirkenek combja mézes citromos pácban  

– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 

– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 

– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak 

megkímélve ha e fejedelmi étket választod! Küld el futárod vagy 

harangozd bé a 461-363 as távbeszélőn a szállítás 

előtt egy nappal, s apródjaim elvivék néked! 

5800 aranyforintot kostál. 
Ezen kulináris örömöknek 

hódolhatsz az Úr 2011. évében! Szélmalom Vendéglő 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, 
kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 

Telefonszámunk: 06-62-463-444  Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu 

TÉVÉ, TELEFON ÉS INTERNET 
MOST HAVI 5000 FORINTÉRT!* 

 

55 55 55 TV TV TV csatorna 
    + 

2 2 2 Mbit Mbit Mbit internet** 

    + 

Triotel StartTriotel StartTriotel Start   telefon 
 

A KEDVEZMÉNY 1 ÉVEN KERESZTÜL VEHETŐ IGÉNYBE. 
AZ AKCIÓS ÁR A BEKÖTÉST KÖVETŐ HÓNAP VÉGÉIG 5000 FORINT, 

AZT KÖVETŐEN 7900 FORINT. 
 

ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON TELEFONT CÉGÜNKTŐL 
MÁR 4500 FORINTTÓL! 

 

További kedvezményes előfizetési lehetőségek Ügyfélszolgálatunkon. 
 

*  Akciós ár új előfizetőinknek. 
**  Garantált le- és feltöltési sebesség: 256/64 Kbps. 

 

Az akciós hirdetmény sorszáma: 1/2011. 
Akciónk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

  Akár 55 tévécsatorna Akár 55 tévécsatorna Akár 55 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül! 

  Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékrenincs szükség külön vevőkészülékrenincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlán 
két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat! 

  Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjukaz első digitális vevőt ingyen biztosítjukaz első digitális vevőt ingyen biztosítjuk! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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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 

}   AKCIÓ! 

Vásártéri húsbolt ajánlata 
MAGYAR TERMÉK! 

Az 1950-es évek receptjei adalékanyagok nélkül! 
 

Sonkás felvágott ..................... 2200 Ft/kg 
Cserkész kolbász ..................... 1490 Ft/kg 
Turista szalámi ........................ 1490 Ft/kg 
Kedvenc felvágott ................... 1490 Ft/kg 
Vadász felvágott ..................... 1490 Ft/kg 
Füstölt májas .......................... 1290 Ft/kg 
Füstölt disznósajt.................... 1290 Ft/kg 
Sütnivaló hurka......................... 780 Ft/kg 
Sütnivaló kolbász .................... 1040 Ft/kg 
Sült pörc (tokaszalonna) ......... 1490 Ft/kg 
Fokhagymás felvágott ............ 1490 Ft/kg 
Sertés párizsi .......................... 1490 Ft/kg 
Krinolin ................................... 1490 Ft/kg 
Főzőkolbász ............................ 1050 Ft/kg 

Telefon: 06 30/488–0254 
Marha lábszár ................................ 1350,- 
Marha vegyes pörköltnek való ...... 1350,- 

Ballagásra, kérésére konyhakészre készítjük, 
kockázzuk. 

Zsuzsi Divat 
 

Költözés előtti készletsöprés 

Felsőruházati termékek  

20-30-40% árengedmény! 

Nárcisz Virág-Ajándék 
Az OTP-vel szemben 

Negyvennyolcas u. 8. 
Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20/369–1190, 06 20/231–3670 

Nyitva tartás: 
H–P: 8–16-ig, Sz–V: 8–12-ig. 

Anyák napi csokrok, cserepes 
virágok, asztaldíszek nagy 

választékban! 
Sírdíszek, koszorúk, sírcsokrok kedvező árakkal. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

M E G N Y I T O T T U N K !  
Angol piac outlet Dorozsmán 

HASZNÁLT ÉS ÚJSZERŰ, GARANCIÁLIS HÁZTARTÁSI 
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA, 
30 NAPOS PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI GARANCIÁVAL! 

 

6791 Szeged, Dorozsmai út 152. (a CBA Malom ABC mellett) 

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 8–18 
 

Látogasson el hozzánk, megéri! Folyamatosan változó, 

bővülő árukészlettel, kedves kiszolgálással várjuk! 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT! 
HAZAI TERMÉK! HAZAI MUNKAHELY! 

Csa lád i  kedvezmény  

Május hónapban 

10% –  10% –  5% 

A WELLA Szalonban 

Barátság u. 15. alatt 

 

 PÁL ÉVA KORMÁNYNÉ ETA KIS-PÉTER JUDIT 

 kozmetikus mester mesterfodrász gógymasszőr 

 

BEJELENTKEZÉS: 461–309 

06 20/9831–301 
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  Szeged, Széksósi út 7. 

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

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

 Festékanyagok  Bontott ablakok: 10 000 Ft/db 
 Műanyag nyílászárók forgalmazása! 
 5 kamrás 120x120-as BNY: 27825 Ft 

 5 kamrás 150x150-es BNY: 35400 Ft 

 5 kamrás 90x120-as BNY: 21945 Ft 

Bababazár 
 

Tavaszi kabátok, pamut 
sapkák, farmerek, pólók 

(eperkés, verdás, 
spiderman-es) érkeztek! 
Bizományos kínálatunk: 

autós-, biciklis ülések, baba-
kocsik, járókák stb. 

 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

DOROZSMAI ÁLLATGYÓGYÁSZATI CENTRUM 
NEGYVENNYOLCAS U. 11. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
Telefon: 06 30/9723-016, 314-662 (rendelési időben) 

Rendelés: hétfő, szerda: 8.30–10.00, 
kedd, csütörtök, péntek: 9-10, 17-18, szombat: 10-11, 15-16. 

Hívásra házhoz megyek. 

PEDIGREE fogápolási akció! 
Május hónapban minden rendelési időben behozott kutya 
és cica ingyenes fog– és szájvizsgálatban részesül, plusz 
ajándék PEDIGREE fogtisztító csomagot kap. Ezen kívül 
kedvezményes fogkő-eltávolítási lehetőséget biztosítok! 

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 megbeszélés 

szerint. 

Új szolgáltatás a rendelőben! 
Kutya– és cica ”fodrászat” 
Nyírás, fürdetés, szárítás stb. 

Bejelentkezés: Papos Valternál: 30/213-0973 
H, Sze, P: délelőtt, K, Csüt, Szo.: délután 

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! 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 
Rendel: kedd 16-tól 

Bejelentkezés a gyógyszertárban, 

vagy az 541-828-as telefonszámon. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

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

PC Szerviz! 
Dorozsmai út 143. alatt! 

 

Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását, építését, 

telepítését. 
Átalánydíjas karbantartás, 

helyszíni javítás: 
 

06 20/553–9961 

Naposcsibe előrendelést 

felveszünk 
 

Kínálatunk: 

Fehér húshibrid (Starbo) 

Vörös húshibrid (Vebro) 

Szürke húshibrid (Master) 

Sárga kéthasznú (Farm) 

Tojó hibrid 

Pulyka, nagytestű 

Kacsa, pecsenye 

Liba-, máj- és fehérpecsenye fajta 

Francia gyöngyös illetve a tojóhibrid 

kivételével előnevelve. 

További kínálatunk: 

Szemestakarmányok 

Ásványi kiegészítők 

Kutya–macska eledel 

Adél köz 1. 

Purina Takarmánybolt 

Kiszállítás igény szerint megoldható! 

30/445–71-25 

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 

Lukovicsné Nagy Ibolya 

regisztrált mérlegképes könyvelő 
okleveles munkaügyi szervező 

Telefon: 06/30-224-53-35  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 
szántását, rotátorozását valamint 

gazos területek kitakarítását, 
favágást vállalok! 

Mobil: 06 30 615-3535 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

Szobafestést, mázolást vállal: 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14. 

Tel.: 30/751-5064 

Számítógép szerviz 

Vállaljuk: – új és használt gépek összeállítását 
 – javítást, fejlesztést, karbantartást 
 – rendszertelepítést 

Cégek részére teljes körű rendszergazdai 
szolgáltatás, távfelügyelet. 

Kiskundorozsmán ingyenes helyszíni 
kiszállás! 

Kujber László   06 30/326–6225 
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ! 

Virágos Lilla 

TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK 

KINEZIOLÓGIA, tanulási nehézségek 

kezelése, energetikai felmérés és 

tanácsadás, táplálkozási és FOGYÓKÚRÁS 

tanácsok, gyógynövények és 

gyógykrémek, masszázs, talpreflexológia, 

fülakupresszúra, Bach virágterápia, 

TAROT, gerinctorna, jóga 

06–20–509–1792 

viragoslilla@gmail.com 

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati 
és beltéri festékek és vakolatok színkeverését! 

 

Glett anyag 25 kg-os: 2200 Ft/zsák 

Beltéri diszperzit 15 l: 4950 Ft 

Beltéri csemperagasztó 25kg: 1000 Ft/zsák 

Cement: 3000 Ft/q 

AKCIÓ! B-30-as tégla: 95 Ft/db 

Tölgy: 2500 Ft/q 

DRYVIT Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m
2
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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 i g y e l e m !  

GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN 
 

Vállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉS 

KLÍMA SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 

javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 

egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 

Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
 

Telefon: 421-122 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 

Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 
tisztítása, karbantartása. 
Negyvennyolcas u. 51. 
62/462-236, 30/473-7667 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben) 

 

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

MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása 
 

Illés Tibor 
 

Tel.: 06-30/94-39-200 

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 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 

árnyékolók mindenféle kivitelben. 

Fa nyílászárók javítása, szigetelése. 
 

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 
Burkolás Gipszkartonozás 
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló 
Parkettázás készítése, javítása 
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés 

Kőműves– és ácsmunkák 
Fax: 06 62/314-137 (este) 
Mobil: 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 

Mardel Market 
Zöldség, gyümölcs 

és palackozott italok 
nagy választékával! 

 
 

Udvarias és kedves kiszolgálással továbbra is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

Adél köz 1. 
Nyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 

Telefon: +36 30 488 3368 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

 

MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

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

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

Még mindig tart 
4-et fizet, 5-öt kap 

akciónk! 

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

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 
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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. 

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  

Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 
 

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. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 
Szerszámgépek javítása. 

 

Cím: Dorozsmai út 139.  
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 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 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA  
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 

Kalmárnál 

Barátság utca 21. 

(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

F I G Y E L E M !  
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 

Dorozsmai Szépségszalon 
ABC-vel szemben 

 

Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 

Zsuzsa: 06 70 709 2272 

Kozmetika: 
– Orr piercing: 1500 Ft 
– Komplett arckezelés: 3300Ft 

Adrienn: 06 30 243 5835 

Női-férfi pedikűr, műköröm építés:  
– Műköröm: 2800 Ft-tól 
– Pedikűr: 1500 Ft 

Mónika: 06 30 381 8897 

Női fodrászat: 
– Vágás+Frizura: 2100 Ft-tól 
– Festés: 1700 Ft-tól 

Edina: 06 30/512 0794 
Edit: 06 20/236 4125 

Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290 

PEDIKŰR 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 

BAROSNÉ ILONA 
 30/337–3332 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

 

Szolid árakkal és folytonosan bővülő 
áruválasztékkal várom Vásárlóimat! 

 

Nyitva tartás: K–P: 8–16, Szo.: 8–12. 
 

Márta József 
Tel.: 460–306 

SZEMÉLY– ÉS TEHERGÉP-

JÁRMŰVEK, VALAMINT 

ROBOGÓK, KERTI 

KISGÉPEK JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALJUK. 

KÖKAR Kft. 
Kiskundorozsma, 
Tóth János dűlő 1. 

Tel.: 30/488-0251 

H I T E L E K  
LEGKEDVEZŐBBEN 

– Lakáshitelek 
– Szabad felhasználású jelzáloghitel 
– Hitelkiváltás 
– Személyi kölcsön 
– Folyószámla díjmentesen 
– Vállalati számlák, díjcsomagok, hitelek, POS 

terminál 

Biztosítások kötése. Ügyintézés díjmentesen. 

06 30/74-44-187 
Tóthné Marika 
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DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek! 
Vevőnek ingyenes közvetítés! 

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás! 
 

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. 
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu 

Tel.: 06 30 / 2486-944 

Röfi-Ker Kft. HÚSBOLTOK 

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

Egész csirke 2 db-tól: 660 Ft/kg * Mellnélküli tyúk 580 Ft/kg 

Pulyka apróhús 2 kg felett 799 Ft/kg * Kacsacomb 2 kg felett 999 Ft/kg 

Baromfi húsok (kacsa, liba, tyúk, kakas, csirke) óriási választékban! 

A készlet erejéig! 

Különlegesség! Hétvégekre csevap! (rendelésre) 
 

 

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

Már Dorozsmán is elérhető a 

rendkívüli akció! 
 

Annyi kedvezményt kap a szemüvegkeret 

árából, ahány éves! 

(vékonyított műanyag lencsével rendelt 

komplett szemüvegvásárlás esetén) 

Akció időtartama: április 1.–június 30. 

További lencsekedvezményekről érdeklődjön üzletünkben! 

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 

Computeres szemvizsgálat 

szemész szakorvossal! 

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.  

Nyelvguru 
nyelviskola 

Angol és Orosz 

nyelvtanfolyamok 
 

Ha érettségire vagy 
nyelvvizsgára készülsz, 

vagy csak beszélni szeretnél 
egy idegen nyelvet, hívj! 

 

Ingyenes bemutató órák 
www.nyelvguru.hu 

 

Tel: (62) 20-20-20 

Név: ………………………………………………………………… 
Cím: …………………………………… Tel.: ………………… 

LÁNGOS DOROZSMÁN! 
NYITVA: K-V: 6–10. 

Vadliba u. 1. szám alatt a Zsuzsi Divat mellett. 

F+ Autóklinika  Új néven! 

AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL! 
Ajándék motorállapot felméréssel! 

 

ÚJ CÍMEN! Szeged, Dorozsmai út 6. 
Tel.: 62/442-221, mobil: 06 70/234-2113 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

 

H, K, Sz, P: 16–20 óráig. 
 

Telefon: 62/461–602 
 06 20/9268–943 
E-mail: marotiedit@freemail.hu 

 

Dr. Maróti Edit 
ügyvéd 


