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„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.” 

SZENT-GYÖRGYI ALBERT  

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

Dorozsma megmozdult 
Május 14-én közösségépítési cél-

lal, hagyományteremtő szándék-

kal Mihálffy Béla és Kosik Dénes 

önkormányzati képviselők a la-

kosságot megmozdító rendezvényt 

hirdettek meg. 

 
A nem versenyként kiírt Dorozs-

ma–Interwest futás a tömegsport nép-
szerűsítése, és a helyiek összeková-
csolásának jól sikerült példája volt. A 
dorozsmaiak bizonyították, hogy a 
„körtöltésen túl is van élet”. A futás-
ra felnőttek, iskolások és óvodások 
egyaránt benevezhettek – az életko-
ruknak megfelelő és teljesíthető tá-
vokra, de minden korosztály nevezé-
sét elfogadták. A felnőtteknek és is-
kolásoknak 3200 méter, az óvodá-
soknak 800 méter táv volt kitűzve. A 
színvonalat emelte dr. Bohács Zsolt 
ötszörös kenus világbajnokunk, or-
szággyűlési képviselő és Vajda Attila 
kenus olimpiai bajnokunk, akik a fő-
védnökséget is elvállalták. A progra-
mot tombola, az érdeklődést ajándé-
kok turbózták fel. A rajt előtt a jelen-
tős sportmúlttal rendelkező Mihálffy 
Béla Miklós Rita aerobic oktatóval 
bemelegítést tartott a szép számmal 
érkező résztvevőknek, majd Vajda 
Attila vezényletére a Kubikos utcá-
ból mintegy ezerötszáz fő rajtolt el. 

A hömpölygő tömeg láttán megfo-
galmazódott bennünk a gondolat, 
hogy jövőre ismét meg kell rendezni 
a dorozsmai futást! 

A rendezvényt az Interwest Kft., 
Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-
selő, Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselők, a Dorozs-
mai Részönkormányzat, a Jerney Já-

nos Általános Iskola, az Orczy István 
Általános Iskola, a Nagybani Piac 
Kft., a Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft., a dorozsmai Polgárőrség, 

a Szegedi Városőrség, a Szegedi Rend-
őrkapitányság és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház támogatta. 

H. G. 
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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. júniusi szerkesztőségi ülés időpontja: 

 június 10., péntek, 17 óra. 

  KOSIK DÉNES (5. VK.) 

  2011. június 9., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (Kirendeltség) 
 

  MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.) 

  2011. június 7., kedd, 16: 30–17:00 

Helye: Bölcs utcai Családsegítő Ház 

  2011. június 8., szerda, 16:30–17:30 

Helye: Béketelepi iskola 

  2011. június 9., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (Kirendeltség) 

RÖVIDEN   

AZ EGYHÁZKÖZSÉG tájékoztatja a híve-

ket, hogy a templomtorony felújítási munkái 

befejeződtek. A munkák anyagi összege csak 

részben áll rendelkezésre. Ezért kérik a híve-

ket, hogy az ez évben esedékes egyházi 

hozzájárulás összegét és ezen célra szánt 

adományaikat a Plébánia hivatalban hétfő, 

kedd, szerda: 8–12-ig, vagy a templomban 

szentmisék alkalmával az erre kijelölt gyűjtő-

ládában elhelyezni szíveskedjenek. 

MIHÁLFFY BÉLA képviselő úr lobbytevé-

kenységének, a CSM kormányhivatal és a 

Magyar Közútkezelő segítő hozzáállásának 

köszönhetően a zsombói út Nagybani Piac 

mellett vezető szakasza végre felújításra 

került. 

Borzadok elmesélni 

Újságunkban rendszeresen köz-
zétesszük a polgárőrség közleménye-
it a lakosság közbiztonsága érdeké-
ben. Sajnos a februári, márciusi szá-
mokban az újból megjelenő vandaliz-
musról kellett írnunk (többek közt a 
templom, temető, kápolna rongálásá-
ról, grafitizésről). 

Ezek a jelenségek a hétvégéken 
ismétlődtek, ezért a rendőrség a pol-
gárőrséggel fokozott ellenőrzéseket 
tartott, amely igazoltatásokban nyil-
vánult meg. Valószínűleg ezzel hoz-
ható összefüggésbe, hogy a polgárőr-
ség autójának gumijait húsvét utáni 
kedd reggelre ismeretlenek kiszúrták. 
Másik alkalommal horogkeresztet vés-
tek az autóra és maró folyadékkal leön-
tötték. Ennek elég egyértelmű üzenete 
van. Vannak, akik nem tűrik a fegyelme-
zést, azonnal visszavágnak. Józan mér-
legelés alapján könnyű végiggondolni, 
hogy ezzel a mentalitással hova jutha-
tunk el, ha ennek a magatartásnak az ille-
tékes hatóságok teret engednek. Nem 
tűnik fel a szülőknek, hogy gyermekük 
késő esti órán nincs otthon, vagy része-
gen, netán bódító szerek hatása alatt tér 
haza? Lehetséges, hogy utcán, köztere-
ken italoznak, hangoskodnak, randalí-
roznak. Kedves szülő társaink! Majd 
ezeknek a fiataloknak kell az országot 
kihúzni a gazdasági kátyúból, megkeres-
ni az idős generáció nyugdíját és erköl-
csös utódokat nevelni. Tegyünk meg 
minden tőlünk telhetőt és elvárhatót, 
hogy hazánk, népünk, társadalmunk épí-
tő, hasznos tagjaivá neveljük őket. 
Köszönjük.       POLGÁRŐRSÉG  

Isten malmai lassan őrölnek… 
…mert továbbra is ketyegnek a dorozsmai biológiai bombák. 

Az emberi és személyiségi jogok 
országunkban olyan erősek, hogy ezek 
védelme, sérthetetlensége mellett saj-
nos az is előfordul, hogy az együtt-
élési társadalmi normákat be nem tar-
tó mentálisan sérült, belátási képes-
séggel nem rendelkező emberek a 
szomszédok, lakóközösségek életét 
elviselhetetlenné tehetik. Évek óta 
így van ez a Széksósi úton, ahol a be-
jelentések, feljelentések ellenére a kel-
lemetlenség, zaklatás, félelem vissza-
visszatér. Megtörténtek a probléma 
megoldására irányuló kezdeményező 
intézkedések, de a szabálysértés és 
bűncselekmény minősítése körül ki-
alakult labdázás nem vezetett ered-
ményre.  

Április hónap végén is orrfacsaró 
szagú emberi ürülék került a Szék-
sósi úton az utcai csapadékvíz elve-
zető árokba. Eltávolítását csak lajtos 
tartálykocsi mosatással lehetett meg-
oldani. A szomszédok folyamatos fe-
nyegetettségben élnek. Felmerül a kér-
dés, hogy kinek a felelőssége lesz, ha 

egyszer nem kívánt baleset, tragédia 
fog bekövetkezni? 

Az ügyben eddig is eljáró illeté-
kes önkormányzati és rendőri szer-

veknek az ügy végleges, megnyugta-
tó lerendezésére vonatkozó sürgős és 
hatékony intézkedését kérjük. 

POLGÁRŐRSÉG  

SZIPPANTÓVAL KELLETT FELTAKARÍTANI EGY HÁZ ELŐTT A SZÉKSÓSI ÚTON. 

Felhívás minden jóakaratú emberhez 
Dorozsmán kettő éve lakik a sziksós-

tói üdülőövezetben egy házaspár hat gyer-
mekkel. Egyszerű emberek, akik a társa-
dalom újratermelésében az átlagosnál töb-
bet vállaltak, és nagy elhívatottsággal tesz-
nek eleget szülői kötelezettségüknek. A 
Polgárőrség és a Dorozsmai Napló azért 
is állt melléjük, mert az átlagost meghala-
dó életrevalóságot tapasztalt életvitelük-
ben. A gyermekek 1-14 évesek. Alapos 
meggondolásból névvel nem kívánnak a 
nyilvánosság elé kiállni, nem szeretnének 
pellengérre kerülni élethelyzetük matt. Vi-
szont az alábbi körülmények miatt szük-
ségük van segítségre: 

Ez év februárjában történt egy este, 
hogy az albérleti lakásul szolgáló faház 
elektromos zárlat miatt 15 perc alatt le-
égett. Mindenük odaveszett, bútor, ruha, 
még az irataik is. Teljesen nulláról indul-
tak újra. A szülőknél kettő helyen laktak 
átmenetileg. A biztosító által fizetett kár-
térítésből megvásárolták a telket, vettek 
egy használt, bontott faházat. Három hó-
nap alatt a régi helyén újból áll egy faház, 
melyben május végén beköltöztek. Eddig 
külső segítséget nem vettek igénybe, csa-
ládi adósságuk keletkezett. A faház befe-
jezéséhez kb. 800 ezer Ft-ra lenne szüksé-
gük (a téliesítés, külső szigetelés és befe-
jező munkák költségére). Az Önkormány-

zathoz fordulva erre az esetre rendkívüli 
építési segélyt nem kaphatnak, szoc. pol. 
nem igényelhető. Banki hitelt nincs mire 
felvenniük. Ezért anonim módon a nyilvá-
nossághoz fordulunk segítségért. Eddig a 
Szélmalom Kábeltévé Zrt., a Dorozsmai 
Napló, a Polgárőrség és magánszemélyek 
adakozásából sikerült a fürdőszobát be-
fejezni, és a belső munkák annyira halad-
tak, hogy május végén beköltözhettek, így 
újra együtt a család. A tél beállta előtt el 
kellene a külső szigetelést, téliesítést vé-
gezni. Ennek költségére hirdetünk adako-
zást. Az elkészült faházat és a család fény-
képét bemutatjuk. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a 
dorozsmai Pillér Takarékszövetkezetben 
vezetett, erre a célra megnyitott 56900082
-10131855 számú számla javára adakozni 
szíveskedjenek. Az adakozás eredményé-
ről annak befejezése után hírt adunk. Az 
adakozók nagylelkűségét ezúton előre is 
köszönjük. 

„Amit eggyel a legkisebbel tettétek, 
olyan, mintha velem tettétek volna” – 
mondta Jézus. 

A védnökséget vállaló Polgárőrség 
és Dorozsmai Napló nevében 

 

SZEMESI SZILVESZTER, TÍMÁR LAJOS  



3 XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

2011. MÁJUS 31. 

PROGRAMAJÁNLÓ   

Júniusi programok 
  ÚJ FOGLALKOZÁSAINK 

Gerinctorna 

A gyakorlatok enyhítik a hát-, nyak- és derék-

fájást, feszesebbé teszi a hasat és a combot, 

emelik a feneket, formálják a csípőt, erősítik a 

kar- és a mellizmokat, aktivizálják a medence-

fenék izmait, ezáltal csökkentik az inkonti-

nenciát. 

Vezeti: Virágos Lilla (20/5091792) 

Időpontja: szerdánként 8.30-9.30-ig 

 

Jóga 

A jóga gyakorlatai javítják a tartást, erősítik a 

hát és az egész test izomzatát, növelik az 

állóképességet, jó hatással vannak a belső 

szervekre, kiegyensúlyozzák a vérkeringést és 

a hormonháztartást, segítik lecsendesíteni az 

elmét. 

Vezeti: Virágos Lilla (20/5091792) 

Időpontja: keddenként 18 órától 

 

  A 82. ÜNNEPI KÖNYVHÉT 

ALKALMÁBÓL BESZÉLGETÉS A 85 

ÉVES PÉTER LÁSZLÓVAL, SZEGED 

VÁROS DÍSZPOLGÁRÁVAL 

A Jerney János 1800-1855 című munkájának 

2011-es kiadása alkalmából. 

A kiadvány a művelődési ház gondozásában, 

a Dorozsmai Füzetek sorozat hetedik része-

ként jelenik meg. 

Beszélgetőtárs: Hajdú Géza, a művelődési ház 

igazgatója 

Közreműködnek a Jerney János Általános 

Iskola tanulói 

Időpontja: június 3-án, pénteken 17 órakor 

  RETRO DISZKÓ 

Asztalfoglalás: a művelődési házban (463-

112), Tahiné Tündénél (06-30-366-8237) 

Csak 18 éven felülieknek! 

Zene: Reiner Péter 

Időpontja: június 4-én, szombaton 20 órától 

01-ig 

 

  FÉLÉVZÁRÓ BÁL AZ ALKONY 

NYUGDÍJAS KLUB SZERVEZÉSÉBEN 

A zenét Balázsfi Lajos szolgáltatja 

Időpontja: június 6-án, hétfőn 16 órától 

  HANGFÜRDŐ 

Időpontja: június 7-én, kedden 19 órától 

Érd.: Kollár Imréné Márta (30/3265854) 

  MÓRA FERENC: DIDERGŐ KIRÁLY 

Zenés mesejáték a Szegedi Pinceszínház 

előadásában 

Időpontja: június 8-án, délelőtt 10 órától 

Óvodások és iskolások részére az előadás 

ingyenes! 

Kérjük, előre jelezzék részvételi szándékukat 

a 463-112-es telefonszámon! 

  BABARUHA BÖRZE 

Mindenkit sok szeretettel várunk a 2011. 

június 9-én, csütörtökön 9-12 óráig rendezett 

babaruha börzére, amelyen a művelődési 

házban külön helyet biztosítunk azon vállal-

kozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik 

magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, megunt 

ruháit cserére vagy eladásra. 

Várunk minden szíves érdeklődőt! 

Érdeklődni: 06-30-366-8237-es számon 

Tahiné Tündénél vagy a művelődési házban: 

463-112 

  ZAFIRE HASTÁNC ÉVZÁRÓ GÁLA 

A művelődési ház hastánccsoportjának 

évzáró gálája 

Időpontja: június 10-én, 17 órától 

  VÁSÁROK 

Június 7-én, 15-én, 21-én, 28-án 9-12-ig 

XIII. DOROZSMAI NAPOK 
Június 24–25–26. 

 

Kiállítások: 

Június 23-án, csütörtökön 17 órától Virág 

János fafaragó mester kiállításának megnyi-

tója a művelődési ház emeleti termében. A 

dorozsmai származású művész jelenleg 

Kunszentmártonon él. 

17.30-tól a dorozsmai Barta család kiállítás-

megnyitója a nagyteremben: 

Barta András képzőművész és családja mun-

kái láthatók az idei Dorozsmai Napok művé-

szeti tárlatán. A Dorozsmán élő szobrász, 

festő két gyermeke, Gergely és Borbála is 

követi őt az általa megkezdett úton. Gergely 

másodéves a Magyar Képzőművészeti Egye-

tem festő szakán, Bori jelmez-, díszlettervező-

nek készül. Munkáik tükrözik érdeklődési 

területüket, a szeretett pálya iránti elhivatott-

ságukat. András felesége, Andrea néhány 

akvarell virága keretezi a kiállítást, sugallva a 

következő gondolatot. 

 

+ Június 24., péntek 

17 órától A XIII. Dorozsmai Napok megnyitója 

a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán. 

Megnyitják Kosik Dénes és Mihálffy Béla 

önkormányzati képviselők. 

A Kiskundorozsmáért Emlékérem és a Mecé-

nás-díj átadása, közreműködnek: a Hozsanna 

kórus, a kiskundorozsmai közösségek 

(néptánc, hastánc, zumba, aerobic). 

20 órától Kaczor Ferinek, a Dáridó és Nóta TV 

sztárjának koncertje 

 

+ Június 25. szombat 

7 órától VII. Szélmalom Kerékpáros Teljesít-

ménytúra 30, 50 és 100 km-es távon. Jelent-

kezni a 70/2381540-es telefonszámon! 

13 órától Eredményhirdetés a művelődési ház 

udvarán 

15 órától Népzene felsőfokon, közreműködik 

Bozsó Antal és együttese 

15.30-tól a Dél-alföldi Harmonika Barátok 

Klubjának zenés műsora 

17 órától Külföldi együttesek folklór bemuta-

tója (Mexikó, Bulgária) 

Közben a Sana hastáncegyüttes hawaii tánc-

showja 

18.30-tól A Dorozsmai Versmondók és Szín-

játszók Köre bemutatja: A cinkotai kántor – 

népi játék 5 színben (Rendezte: Tóth György) 

19.30-tól A Dumaszínház humoristájának, 

Badár Sándornak stand-up műsora 

20.30-tól A Megasztár 5-ből megismert 

Fivérek együttes koncertje 

21.30 órától Utcabál a Holiday zenekarral 

 

+ Június 26. vasárnap 

9 órától Ünnepi szentmise és körmenet a 

dorozsmai római katolikus templomban 

A szentmisét bemutatja: Mádi György plébá-

nos 

 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ  

  KRESZ-TANFOLYAM indul június 16-

án, csütörtökön délután 4 órától. Érd.: Mihály 

Máriánál a 30/9436184-es telefonszámon 

Táborok 
  TÁNCTÁBOR 2011 

 

Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

(Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.) 

Ideje: 2011. július 11–15. (hétfő–péntek) 

Naponta: 9.00–17.00-ig 

Étkezés: reggeli, uzsonna, ebéd 

4 féle főételből lehet választani  

Ára: 15.000 Ft 

A tábor nagyon intenzív, napi 6 órát táncolnak 

a jelentkezők. Táncos előképzettség nem 

szükséges. Egész nap szaktanárok gondoskod-

nak az oktatásról. A tavalyi táborhoz hasonló-

an várjuk kicsik és nagyok jelentkezését.   

A tábor ára tartalmazza a gyerekek összes 

költségét.  

Túljelentkezés esetén két korcsoport lesz 

kialakítva. Az utolsó napon strandra megyünk. 

Jelentkezni márciustól június 20-ig lehet. 

Részletfizetés igény szerint lehetséges. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Tari Zsuzsan-

nánál: 06 30/5454-000. 

  ANGOL TÁBOR 

Vidám angol táborok vidám ovisoknak és 

iskolásoknak! 

 

Tudtad, hogy idén is lesz 

Kids Club angol napközis tábor? 

 

Nekünk minden perc értékes, ezért egész nap  

szuper programok és sok vidámság várja a 

gyerekeket! 

 

– egy hét intenzív nyelvgyakorlás és önfeledt 

szórakozás 

– érdekes, váltakozó napi nyári témákkal, 

mozgásos játékok, vetélkedők, 

– képességfejlesztő, kézműves foglalkozások,  

és még rengeteg meglepetés!!!! 

Szabadművészet, harmónia 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház-

ban Fogarasi Margit amatőr fes-

tőművész kiállítását tekinthette 

meg a nagyszámú érdeklelődő. 

 
A megnyitóban Várnai Zseni: 

Csodák csodája című versét hallhat-
tuk remek előadásban: „Bár volna rá 
szavam, vagy hangjegyem, / hogy é-
reztessem, ahogy érzem / az illatot, e 
fényt, e nagy zenét…” Fogarasi Mar-
gitnak mondhatjuk, mindez sikerült, 
ha festményeire tekintünk. 

Munkáit bevezetőként Simon Fe-
renc festőművész méltatta. Hallhat-
tuk tőle, hogy a művész magányban 
alkot. Minden festmény egy novella, 
oldalakat lehetne írni róla. A napból 
sárga pöttyöt festeni, vagy a sárga 
pöttyből napot, ez a festészet. Majd 
Johann Wolfgang von Goethe négy-
sorosát, idézte: „Keresd művész, a 
magányt, / művet foganj, s befejezz; / 
de hogy élvezd alkotásod, / ahhoz 
társakat keress.” 

Majd Fogarasi Margitnak adta át 
a szót, aki röviden életútjáról beszélt. 
Szegeden született, iskoláit is itt vé-

gezte. Már gyermekkora óta szeretett 
rajzolni, festeni. Mindig érdeklődés-
sel töltötte el a természet, amely szá-
mára, kihívóan vászonra kívánkozott. 
Lehetősége művészetének kiteljese-
désére akkor nyílt, amikor magára 
maradt. 

Tájképei nyugalmat, harmóniát, 
békét sugároznak. Csendéletet is fest, 
az aktok, portrék, életképek világába 
is kirándul. Kipróbálja magát az olaj, 
pasztell, és akril festészetbe is. 

Fogarasi Margit a kezdetektől el-
haladva egyre színesebben fest, aho-
gyan lelki békéjét megtalálja, alkotó 
vágya is kiteljesül. 

Az alkotáshoz sohasem késő hoz-
záfogni, ahogyan mondják, „…csil-
lag mécsem ki tudja meddig ég? / de 
most, de most e tündöklő sugár / még 
rámragyog, s ölel az illatár!” 

Ez a harmónia, erő, optimizmus, 
jókedv sugárzik Fogarasi Margit fest-
ményeiből, és ez tölthette be a kiállí-
tást megtekintők gondolatait is. 

 
 

GRANDPIERRE CECÍLIA  

Szeged - Kiskundorozsma  

Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2011. június 27. – 2011. július 01. 

 

A tábor díja: 18.000; Ft ami az étkezést és a 

programok költségeit is tartalmazza. 

 

Gyere el, hogy még vidámabb legyen a nyarad! 

A táborról bővebb információ: Raffai Erika 

E-mail: starpoint@szelmalomktv.net 

Tel.: 30/6261119 

Internet: www.raffaierika.kidsclubs.hu 
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RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

Bemutatkoznak a Dorozsmai Részönkormányzat 
képviselői 

KOSIK DÉNES PÁL 

 
Szeged Megyei Jogú Város 5. sz. 

választókörzetének önkormányzati 
képviselőjeként veszek részt a Kis-
kundorozsmai Részönkormányzat mun-
kájában. Tagja vagyok az Egészség-
ügyi és Szociális, valamint a Város-
kép- és Környezetvédelmi Bizottság-
nak is. Az eddigi eredmények közül 
kiemelném a külterületeken a belvíz-
védekezés kapcsán végzett munká-
kat, a Kiskerti útkeret, a Részönkor-
mányzati keret, a Játszótéri keret lét-
rehozását, valamint az idén megvaló-
suló Jerney János Általános Iskola 
sportpályájának felújítását, az Orczy 
István Általános Iskola nyílászárói-
nak cseréjét valamint a fedett buszvá-
rók telepítését. Alapvető feladatom-
nak tekintem, hogy minden körülmé-
nyek között a dorozsmai lakosok ér-
dekeit képviseljem a Szegedi Köz-
gyűlésben és a részönkormányzatban 
egyaránt. Ekképpen kezelem például 
Szeged és Kiskundorozsma szétválá-
sának ügyét is. Ennek kapcsán sze-
retném széleskörűen megismerni a 
dorozsmai emberek véleményét. A 
megfelelő időpontban Mihálffy Béla 
képviselőtársammal együtt megpró-
bálunk előállni az elképzeléseinkkel. 
Azt ígérhetem, hogy akképpen fogok 
cselekedni, ahogyan a dorozsmaiak 
ebben a kérdésben véleményt nyilvá-
nítanak. 

 
 

MORÓNÉ TAPODY ÉVA 
 
Matematika-fizika szakos közép-

iskolai tanár vagyok, Szegeden a Tö-
mörkény István Gimnáziumban taní-
tok 1979 óta. 

Férjem is, én is dorozsmai csa-
ládból származunk. Három gyerme-
künk és két kicsi unokánk van. Mind-
annyian itt élünk, ezért is kísérem fi-
gyelemmel településünk ügyeit. 

Dorozsma valamikor takaros te-
lepülés volt. Sajnos ez ma nem mond-
ható el, és ennek számtalan oka van, 

az egyik minden bizonnyal a Szeged-
hez tartozással járó anyagi függőség. 
A leválásról már sok szó esett. Pon-
tos szakmai elemzéseket kell készíte-
ni, milyen előnyökkel és milyen fel-
adatokkal, esetleg veszteségekkel jár-
na az önállósodás. A lakosságnak eze-
ket meg kell ismerni, alaposan meg-
vitatni, átgondolni, és a tényeket mér-
legelve véleményt alkotni. Az átgon-
dolt döntés előkészítését máris el kell 
kezdeni. 

A korábbi évek tapasztalata sze-
rint igény van arra, hogy a képvise-
lők, a részönkormányzat tagjai és a 
lakosság minél élőbb kapcsolatot épít-
senek ki egymással. Ezen a téren sok 
a tenni valónk – és ez nem is pénz-
kérdés. Érdemes lenne az internet ad-
ta lehetőségeket is kihasználni, és pél-
dául hírlevél formájában tájékoztatni 
a levélre feliratkozó lakosokat a tele-
pülésünket érintő történésekről. 

A megoldandó feladatok fontos-
sági sorrendbe állítása szinte lehetet-
len (belvíz, közbiztonság, szemét, ron-
gálások stb.). Meggyőződésem, hogy 
a két képviselő személye igen jó vá-
lasztás volt, jó kezekbe kerültek Do-
rozsma ügyei. Ahogy a részönkor-
mányzat többi tagja, úgy én is igyek-
szem lehetőségeimhez mérten segíte-
ni a munkájukat. 

 
 

TÍMÁR LAJOS 
 
62 éves nyugdíjas vagyok, nős 

két gyermek édesapja. 1975 óta élünk 
Dorozsmán családommal. Munkám 
során telefonos társaságoknál műsza-
ki belső ellenőrként tevékenykedtem. 
Dorozsmához való kötődésem: 1990-
től folyamatosan bekapcsolódtam a 
közéletbe – Polgárőrség, Dorozsmai 
Napló Baráti Kör, Egyháztanács –, 
valamint a KDNP szervezetének ala-
pítóelnöke és jelenleg szegedi alelnö-
ke vagyok. A Szélmalom Kábeltévé 
1992. évi alapító, szervezője és jelen-

leg elnöke vagyok. Sztriha Kálmán 
Alapítvány kurátora 2010 óta. A civil 
fórum kezdeményezője, a Családse-
gítő Ház társadalmi munkás segítője 
vagyok. 

Alapfilozófiám a pártdemokrácia 
erősítése mellett a civil társadalom 
építése, civil kontroll, civil kurázsi 
szervezése és építése. 

A részönkormányzati képviselő-
séget közéleti elkötelezettségből vál-
laltam, vannak élettapasztalataim, a-
melyeket Dorozsma közéletének és 
gazdaságának fejlesztése, felvirágoz-
tatása érdekében szeretném kamatoz-
tatni. 

Dorozsma önállóságát, mint hosz-
szabb távon kitűzött, de záros időn 
megvalósítandó célnak tartom, mert 
egyébként Szeged Harlem városrészé-
vé válhatunk. Szeged város közgyű-
lésében a kettő dorozsmai választott 
képviselő – akár hatalomban vagy el-
lenzékben van –, a párt- és a frakció-
fegyelem alapján kevés befolyással 
rendelkezhetnek. Minél előbb el kel-
lene indulni az önálló fejlődés útján. 

Dorozsmán legfontosabb megol-
dandó feladatoknak tartom: olyan 
munkahelyek létesítését, amelyek új 
értékeket hoznak létre, ilyen például 
a közmunka, amelyre nagy szükség 
lenne a közjó érdekében (például: 
csemete nevelés, közerdő telepítés, 
vályogverés, csatornatisztítás, rend-
őrőrs létesítése, fürdő építése). 

 
 

BORBÉLYNÉ NAGY MÁRIA 

Szegeden lakom hét éves korom 
óta. Iskolai éveimet lakóhelyemen, a 
„Napfény városában” töltöttem, ahol 
felsőfokú végzettséget szereztem a 
JATE Munkaügyi Kapcsolatok sza-
kon, 1986 óta a közszférában dolgo-
zom. 

Mindig szerettem volna egy meg-
hitt lakóközösséghez tartozni, ezért 
24 évvel ezelőtt Kiskundorozsmára 
költöztem férjemmel és két gyerme-
kemmel. Azóta már gyermekeim is 
felnőtté váltak és családalapítást kö-
vetően szintén Dorozsmán telepedtek 
le. 

Az itt töltött évek során testkö-
zelből tapasztalhattam meg Dorozs-
ma lakóinak környezetükhöz kötődő 
örömeit és gondjait. Az elmúlt idő-
szakban, mint helyi lakos próbáltam 
segíteni, hogy élhetőbb hellyé váljon 
lakókörnyezetünk. Az évek múlásá-
val, unokám megszületésével egyre 
fontosabbá vált számomra, hogy ak-
tívan részt vehessek a közösségi élet-
ben és az eddig megszerzett tapaszta-
latommal és tudásommal segítsem a 
helyi kulturális és környezeti adottsá-
gok kiaknázását. 

Településünk Szeged Megyei Jo-
gú Város önkormányzatához tartozik, 
ezért fontosnak tartom, hogy a rész-
önkormányzatunkban lévő képvise-
lők hitelesen és hatékonyan közvetít-
sék a helyi problémákat, megoldásra 
váró feladatokat. Lakóhelyünknek a-
dottságainál fogva szüksége van szo-
ros együttműködésre Szegeddel ah-
hoz, hogy terveinket elképzeléseinket 
megvalósíthassuk. Örömmel tapasz-
talható, hogy településünket a meglé-
vő törzslakosok mellett egyre több fi-
atal válassza lakhelyéül, ennek kö-
szönhetően folyamatosan növekszik 
a lakosok és a gyermekek száma. Ezt 
a tendenciát figyelembe véve kiemelt 
fontosságúnak tartom, hogy időseink, 
fiataljaink, gyerekeink és unokáink 
egy kulturált szerethető környezetben 
éljék mindennapjaikat, büszkén arra, 
hogy ők dorozsmai lakosok. 

Kiemelt feladatként kezelném a 
meglévő zöld övezetek, közterületek 
kialakítását, hogy küldetésüket telje-
síteni tudják. Pl.: Sziksóstó, Sport-
csarnoknál lévő liget kialakítása, csa-
ládi hétvégék, séták, pihenés és ren-
dezvények fogadására. Fontos lenne 
a nagybani piac környékén lévő hul-
ladékok felszámolása, táblák kihelye-
zése a kulturált magatartás betartásá-
ra figyelmeztetve. A tömegközleke-
dés összehangolása is megvalósításra 
vár a lakók igényeinek figyelembe-
vételével. És nem utolsó sorban em-
líteném meg azt a problémát, hogy 
szükség lenne több és biztonságos 
játszótérre, mert az új osztásokkal el-
lentétbe a városrész régebben épült 
területein ez nincs megoldva. 

Véleményem szerint környeze-
tünk ahol élünk az olyan, mint egy 
tükör, amikor szétnézünk, magunkat 
látjuk benne. 

 
 
(Folytatjuk) 
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Fejlemények 
A stációfelújítás tervmunkáinak folyamatáról 

Április 27-én egy újabb kis lé-
pésről tárgyalhattak a felújítást terve-
ző grémium tagjai. Meghatározták a 
kivitelezés ütemének menetét, a fő-
restaurátorral való terv egyeztetés 
főbb kérdéseit, tárgyaltak a kivitele-
ző személyéről, feladatairól, a stáció-
képek kivitelének anyagáról, elkészí-
téséről. 

Még mindig a tervezés a legfon-
tosabb tényező, körvonalazódott az 
elképzelés az egyes stációk felépít-
ményének külleméről. A szigorú elő-
írások miatt csakis és kizárólag a 
még meglévő régi felépítmények min-
tájára jöhetnek létre, ami gondot okoz 
a sérülékenysége miatt. Erős, vandál-
biztos, a korábbi elképzelés megva-
lósítását a Hivatal nem engedélyezi, 
egyelőre irányelve a Kálvária-képek 
eredeti anyagból és formában való 
elkészítése. Elhatározás született a 
táblaképek törésbiztos anyagból való 
elkészítésének engedélyezéséhez a 
Hivatal képviselőjét megnyerni. Az 
eredeti táblaképeket a pécsi Zsolnay 
gyár készítette egykor, ám azok már 
nincsenek meg, de után gyártását – 
eléggé borsos áron (cca. 250 000 Ft/
db) elvállalná. Ezért alternatív kivite-
lezőt is kell keresni, bár a Zsolnay 
márkanév csábító és értéknövelő té-
nyező. A felkért építészmérnök a lát-
ványterveket elkészítette, bemutatta, 

azok a Templom faliújságján és a 
Művelődési házban lesznek megte-
kinthetők. Már eldöntött tény, hogy a 
felépítményt erős betonalapba, fel-
döntés gátló módon kell beágyazni, 
ezt a Hivatal is jóváhagyja. Az eddig 
beérkezett két kivitelezési árajánlatot 
egy forráskúti és egy dorozsmai vál-
lalkozó nyújtotta be, közel hasonló 
árfekvéssel. Ennek alapján az egy 
stációra szükséges költség megköze-
lítené a félmillió Ft-ot, amelyet a je-
lenlévők sokalltak. Bár az árat dara-
bonkénti 25-30%-kal enyhíthetné, ha 
az alapozási munkákhoz a dorozsma-
iak akár gépi, akár kézi társadalmi 
munka felajánlásával hozzájárulná-
nak. Ez azonban a majdan kijelölt ki-
vitelező irányítása mellett lenne meg-
valósítható. A költségek fedezetének 
biztosításához erős lobbytevékenység 
szükséges, ezért feltétlenül szükséges 
a helyi képviselők szerepvállalása, 
pályázat révén való pénzszerzés és a 
támogatók hozzájárulása, magyarán a 
gyűjtés megszervezése. Örömmel szá-
molhatunk be kisemberek eddigi ado-
mányairól, mely megmutatja a helyi-
ek kötődését környezetükhöz. To-
vábbra is várjuk a felajánlásokat úgy 
a Plébánia hivatalában, mint a Műve-
lődési ház vezetőjénél egyaránt. 

 
TÓTH GYÖRGY  

Dorozsmára ismét jutott 
egy kitüntetés! 

Levelet hozott a postás a 

85 éves Turcsányi Imré-

nének. Igaz, mindannyi-

an csak úgy ismerjük: Pan-

nika néni. 

A levélben egy meghívó, 
a 130 éves Magyar Vö-
röskereszt világnapi megem-
lékezésére invitált a buda-
pesti Hadtörténeti Múze-
umba. A díszes meghívón 
sok az ismerős név, mint pl. 
Dr. Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök, Habsburg György, 
a Magyar Vöröskereszt el-
nöke stb. Az ünnepi műsor-
ban a kitüntetések átadásá-
nál szólították Pannika né-
nit. A „Vöröskeresztes mun-
káért” arany fokozata kitün-
tetést vette át nagy taps kí-
séretében. „A több mint 40 
éve kezdődött vöröskeresz-
tes munkát töretlen lendület-
tel, kitartással és hittel végzi 
mind a mai napig” – szólt az 
indoklás.  

Nagyon szép a kitünte-
tés, gratulálunk hozzá, és 
azt kívánjuk, hogy erőben, 
egészségben sokáig végezze 
még ezt a munkát! 

H. G. 

Iluska néni 100 éves 
Nem mindennap köszönthetünk 100 éves személyt még az ország-

ban sem, de Dorozsmán is igen ritka e kort megért ember. Gyémánt 

Istvánné Lajkó Ilonát faggattam, hogyan is élte meg e szép időt. 

Küzdelméről, öröméről vallott ottlétemkor. 

– 1911. május 23-án Debrecen-
ben születtem, mert a szüleim éppen 
ott verték a téglát, idénymunkások 
voltak. Majd születésem után vissza-
jöttek a házukba. Már 1927-ben a tég-
laháznál téglát vertem. 1935-ben há-
zasodtunk össze a férjemmel, Gyé-
mánt Istvánnal. Először albérletben 
laktunk, majd később ideköltöztünk a 

szülői házba, ahol most is lakom. Csa-
ládunk nem született, sokat dolgoz-
tunk. Napszámban dolgoztunk, liba-
pásztor voltam, majd a paprikatelep 
következett Szegeden, ez idénymun-
ka volt. Később folytattam a téglave-
rést. 1959-66-ig orosz tiszteknél taka-
rítottam. Ezután a nyugdíj követke-
zett. Mivel kevés volt a nyugdíjam, 

újra napszámba 
jártam. A TSZ-
ben még brigád-
vezető is voltam. 
1974-ben meg-
halt a férjem, ma-
gam maradtam. 
Utána albérlőként 
idejött Julika, a 
mostani gondo-
zóm. Nagyon meg 
voltam elégedve 
vele, igazi gond-
viselő, lesi a gon-
dolataimat. Még 
a saját lakásom-
ban élek, de na-
ponta kétszer meg-
látogat, hozza az 
ebédet, és estefe-

TURCSÁNYINÉ PANNIKA NÉNI 

le is rám néz. A gyer-
mekei is nagymama-
ként tekintenek rám, 
én meg unokáimként 
kezelem őket, igazán 
nagy békességben élünk. 
Az egészségem elég jó, 
de azért egy kis pana-
szom azért van. Ré-
gebbi baleseteim miatt 
némi fájdalmam azért 
akad. A szívem is rend-
ben van, csak tapaszt 
kell ragasztani a mell-
kasomra. 

– Mit üzenne a 
mai fiataloknak, ho-
gyan éljenek? 

– Mindenekelőtt 
mértéktartóan élni, jó-
zanul ítélni, gondol-
kodni. Nyitott szemmel 
járni a világban, és min-
dig dolgozni, tevékeny-
kedni. Ez a hosszú élet 
titka. 

– A családi ünnep-
ség mikor lesz? 

– Tervezik Jucikámék, az idő-
pontot még nem tudom. Azt tudom, 
hogy valamire készülnek, meglepetés 
az lesz. 

– Voltak-e már mások köszönteni? 
– Május 23-án az önkormányzat-

tól Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
képviselők látogattak meg. Ajándé-
kokkal kedveskedtek – nagyon bol-
dog voltam. Köszönöm nekik is. 

Ritkán lát az ember 100 évesen 
ilyen éles elmével, jó meglátással 
megáldott embert. Csendes utcában, 
csendesen éldegél Ilonka néni. So-
sem fél, békés, és hosszan tűrő. Sze-
retetben él eltartóival, de ez úgy lá-
tom, kölcsönös. Nem elégedetlenke-
dik, optimista. A templomban misét 
szolgáltatott, hogy egészsége ilyen 
maradjon. Imái meghallgattattak! 

MÓRA MIHÁLYNÉ  

ILUSKA NÉNINEK ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFŐ IS KÜLDÖTT 

EMLÉKLAPOT, AMELYET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK ADTÁK ÁT. 
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A NÉP SZÁJA   

Ismeri a szervátültetés 
körülményeit? 

Ön beleegyezne, hogy szerveit 
felhasználják rászorulók részére? 

KISPÁL ZOLTÁN 
rokkantnyugdíjas 
Igen, ismerem. Már 
édesanyám is sok 
évvel ezelőtt nyi-
latkozatot tett halá-
la esetén szervei-
nek adományozá-

sára. Egyetértek a gondolattal. Ha va-
laki rászorul, miért ne, ha én már 
nem vehetem hasznát, tovább élhet 
valaki ezzel. Legalább mi, emberek 
segítsünk egymáson, ha már a nagy-
politika semmibe vesz minket. Kelle-
ne egy kártyaformátumú igazolás, 
amit az ember magánál tarthat, hogy 
beleegyezik ebbe. Ne a hozzátarto-
zók hezitáljanak, ezt én döntsem már 
el, és ne más. Ha volna ilyen, én az au-
tóm hátsó szélvédőjére is kitenném. 

 
 
MIKLÓS RÓBERT 
hírlapárus 
Hallottam már ró-
la egyet-mást, iga-
zából nem isme-
rem. Tudom, hogy 
rokonok, hozzátar-
tozók is adhatnak 

szervet a családtagjaiknak, erről már 
hallottam. Nincsenek ezek publikál-
va, milyen körülmények kellenek 
ehhez. Talán, ha a tévében, vagy a 
Délmagyarban foglalkoznának ilye-
nekkel, jobban ismernék az emberek. 
Én magam még sohasem gondolkod-
tam el erről. Ha meghalnék, engem 
nem kell, hogy eltemessenek, igazá-
ból akkor már mindegy, mit tesznek 
velem, ebbe úgysem tudok beleszól-
ni. Ha felhasználnák a szerveimet, 
legalább valaki hasznát venné. Majd 
a családomon múlik, hogy fognak 
dönteni. Senki nem gondol erre a té-
mára, talán azért, mert a napi megél-
hetés gondjaival foglalkoznak és nem 
ilyenekkel. Mindenütt csak azt látják, 
hogy a szegényektől várnak mindent, 

a gazdagok nem adakoznak, ezért el-
fásultak, érdektelenek. 

 
 
KOVÁCS REGINA 
szociológus 
Ismerem a körül-
ményeket. Bár úgy 
tudom, nem kell 
senkinek a belee-
gyezése, a törvény 
szerint nem kell 

senki engedélyét kikérni ehhez. Csak 
ha előzőleg, még életében megtiltot-
ta, akkor nem lehet felhasználni vala-
kinek a szerveit. Az elveimmel nem 
ellenkezik ez, én hozzájárulok, hogy 
felhasználható legyen valamennyi e-
gészséges szervem a rászorulóknak 
halálom esetén. A mi egész csalá-
dunk beállítódása ilyen. Biztos, ha va-
lamelyik közeli családtagom életét 
más lehetőség híján csak ezzel lehet-
ne megmenteni, az élődonoros transz-
plantációba is belemennék. 

 
 
NAGY ZOLTÁN 
postai dolgozó 
Amennyire isme-
rem a feltételeket, 
helyes dolognak tar-
tom. Ha valakinek 
már nincs szüksé-
ge a szerveire, leg-
alább azok hasz-

nosíthassák, akik rászorulnak, tovább 
élhetnek vele, meggyógyulhatnak a 
segítségével. Ha pedig családon be-
lül, élődonoros átültetésre lenne szük-
ség, az nem kérdés, természetesen a-
zonnal állnék elébe. Ha az orvos mér-
legelésén múlik, és ő úgy találja, hogy 
alkalmas vagyok donornak, tegye a 
dolgát. Mellette vagyok a törvényi 
előírásnak, én nem tiltanám meg neki 
adott esetben. Emberi hozzáállás kér-
dése az egész. 

TÓTH GYÖRGY  

Élet – ajándékba 
Mottó: „donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más 

személybe való átültetés céljából, illetve akinek testéből halála után 

szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történő 

átültetés céljából”. 

„A szervátültetés bevezetésével, 
mely a vérátömlesztéssel kezdődött, 
az emberiség módot talál arra, hogy 
önmagát adja, vérét és testét, hogy 
ezáltal mások élhessenek.” 

– II. János Pál pápa 
 
 
A Szerv- és szövetátültetésről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény XI. 
fejezet 202. § d) bekezdése határozza 
meg a donor fogalmát. Talán nem so-
kat tévedek, ha ezt a törvényt a gyó-
gyászatban dolgozók, az erre szako-
sodott karitatív szervezetek és a saj-
nálatosan donációt igénybe vevőkön 
kívül ma, Magyarországon senki 
nem ismeri. A média kap fel időn-
ként megható, megrázó történeteket, 
intéz felhívást szervátültetésre váró, 
életveszélyben lévő emberekről, ám 
ez csak túlnyomórészt érzelmi, 
együttérzési hullámokat kelt. Igazá-
ból nem mozdulnak meg az emberek, 
hogy tegyenek a hazánkban meglévő, 
nagyon súlyos szervhiány megszün-
tetésére. Egyfajta tabu. Kényes téma, 
síkos jég ez – mondták nekem egye-
sek – hatalmas nehézségekbe fogok 
ütközni, ha megpróbálok kampányol-
ni akkor, ha a donáció kérdését pró-
bálom zászlóm hegyére tűzni. Ám 
elegendő, ha csak szétnézünk saját 
környezetünkben, családunkban, ro-
koni, baráti körünkben, vagy leülünk 
panaszunkkal az orvosi rendelőkben, 
halljuk, az emberek beszélik: „Mit 
szóltok ahhoz a fiatalemberhez (kis-
fiúhoz, kislányhoz) aki...? Ilyen tra-
gédia! Pedig még élhetett volna! 
Agydaganat? Infarktus? Közlekedési 
baleset? Mit szólnak hozzá? Apropó 
szomszéd! Hallotta, hogy az a kis-
gyerek mióta vár már…? És nincs, az 
egész országban nincs?! Nem létezik, 
hogy ne lenne donor! Olvasom az 
újságban… még egészen fiatalon… 
látja, a hozzátartozók igazán odaad-
hatnák… Külföldön kell kuncsorog-
ni? Még ilyet!” 

 
Valóban. Ezen a szinten állunk, s 

itt meg is rekedtünk. Bármilyen nagy 
is az együttérzésünk, nem pótolja az 
égető hiányt. A sajnálkozás nem ad 
esélyt, kézzelfogható segítséget a sú-
lyos betegség megszüntetésére, ami 
egy szerv adományozásával gyógyít-
ható volna. Sajnos, nem állunk a 
gondolatiságnak azon a szintjén, ahol 
a sajnálkozás mellé segítségnyújtás 
párosul. Fiatal életek vegetálnak hosz-
szú-hosszú ideig gépekhez láncolva, 
steril szobáik rabjaként. Élő, értel-
mes, a jövő előtt álló embertársaink, 
kik némán járnak közöttünk, szenve-
désekkel telve, akikről tán nem is 
tudjuk, hogy vese dialízis – gépi mé-
regtelenítés – tartja csak őket életben 
nap nap után.  Nézzük a tv képernyő-

jén a zokogó, tehetetlen szülőket, ve-
lük együtt potyog a könnyünk, és 
mégsem nézünk tovább, lépünk eb-
ben. Nálunk a donáció – a szervado-
mányozás – kérdése sehol sincs az 
emberek tudatában! Ezt csak saját 
maga megélve érti-értené meg min-
denki! Ha benne lenne, akkor érezné 
át ennek hatalmas jelentőségét, 
ahogy tétlenségre van kárhoztatva, 
amikor az orvosok csak fejüket csó-
válják, karjaikat széttárva mondják a 
hozzátartozónak: nincs kitől, nincs 
honnan! Pedig senki sem tudja, én, 
te, ő, vagy Ön mikor szorulna ember-
társai segítségére. El kellene gondol-
kodni azon, Ön vajon felajánlaná-e 
még ép szerveit halála esetén, azért, 
hogy más tovább élhessen? Hogy ő, 
a szenvedő legalább megkaphassa az 
esélyt az életre. Mindenki kerülhet 
abba a helyzetbe, hogy önmaga már 
erről nem fog tudni dönteni, de dönt-
het a család, a szülők, a testvérek. A 
kegyelet kérdése az, ami ma gátat 
szab annak, hogy rábólintsunk az or-
vos kérdő tekintetére, könnyeinken át 
nem látjuk. Igen, a kegyelet a fájdal-
munk, szeretetünk, kétségbeesett ra-
gaszkodásunk hozzátartozónk iránt, a 
néma tiltás, a „nem engedem, hogy 
hozzá nyúljanak”! Hozzá, a kedves-
hez, a szeretetthez, akin pedig tudván 
tudjuk – nem segíthetünk immár. A 
gyásztól bár porig lesújtott ember 
érzésein kerekedjen felül végre a szá-
nalma, együttérzése a szenvedők, a 
szó szerint halálukra várók, de az élet-
ben reménykedők iránt! Az életüket 
könyörögve kérők iránt! Mibe kerül 
az a beleegyező nyilatkozat? Az a 
bólintás? Annak tudata, reménye, 
hogy az én kedvesem valahol még él 
valakiben! Így nem is halt meg telje-
sen! Igen! Hogy ily módon az én 
gyászom, az én fájdalmam sem any-
nyira lesújtó. 

 
Az orvosok nem szívesen nyilat-

koznak arról, milyen válaszokkal 
szembesülnek a hozzátartozók részé-
ről, mikor szeretteik testrészének eset-
leges felhasználására célzó beszélge-
tést kezdeményeznek. Szinte nem 
mernek előhozakodni a kérdéssel, ho-
lott a fent idézett törvény úgy fogal-
maz: „szerv, illetve szövet eltávolítá-
sára átültetés céljából akkor kerülhet 
sor, ha az elhunyt, életében ez ellen 
nem tett tiltakozó nyilatkozatot”. Te-
hát törvényesen, kérdés nélkül fel-
használhatnák. Mégis, az esetek túl-
nyomó többségében a hozzátartozó 
egyenesen megtiltja az elhunyt tes-
tének „megcsonkítását”. Magyarán 
meg sem fordul a fejében, hogy mi-
lyen nemes célra lehetne ezt átenged-
ni, vagy felajánlani. S az orvos – bár 
a törvény szerinti engedéllyel rendel-
kezik – eláll a továbbiaktól, mert 

nem akarja kitenni magát jogi proce-
dúráknak. Tudvalevő, hogy ma rend-
kívül sokan halnak meg, pedig életü-
ket a szervhez hozzájutás megment-
hette volna.  

 
A halál az élet természetes vele-

járója, sokan mondják: mit ér vele, 
ha magával viszi testét a másvilágra? 

Kegyetlenül realisztikus leszek: a tűz-
nek mindegy, hogy használható szer-
veivel együtt, vagy a nélkül ham-
vaszt el egy testet. Csak a gyarló em-
bernek nem mindegy. Pedig a lélek a 
fontos. A lélek emelkedik fel. Az 
emberi test csak porhüvely – mondja 
az Írás.  

TÓTH GYÖRGY  



7 XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

2011. MÁJUS 31. 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

Angol Piac Outlet 
Elektronikai cikkek piaca (Dorozsmai út 52.) 

Ismét új cikkekkel jelent meg az 

angol piac. A Jenei Autósbolt he-

lyén 2011. április 18-án újszerű 

és használt elektronikai cikkeket 

és lakberendezéseket áruló üzlet 

nyílt. Az üzlet vezetője mutatta 

be a boltot, Tranyrvszki Henrikné 

személyében. 

 
– Honnan származnak a cikkek? 
– A nevében is benne van, a szár-

mazási ország, Anglia. A vevők által 
lecserélt, csomagolás sérült, és raktá-
ri feleslegről és leárazásból megma-
radt termékeket árulunk. 

– Pontosan miket árulnak? 
– Hűtők, mikrohullámú berende-

zések, mosógépek, lámpák, csillárok, 
ganodermás termékek (kávé, tea, ét-
rend-kiegészítők), lúgos ásványvíz (5 
karton feletti vásárlás esetén ingye-
nes házhozszállítás). Avon katalógus 
is megtekinthető. 10 000 Ft felett 
vásárlás esetén törzsvásárolói kártyát 
adunk, ami 10% kedvezményre jogo-
sít fel. 

– Garancia van-e a termékekre? 
– Igen, oly módon, hogy har-

mincnapos pénz-visszafizetési garan-
cia van, abban az esetben, ha a ter-
mék nem működik. Ezen termékek 
angol szabvány szerint készültek, an-
gol tápkábellel, de mindegyikhez van 
átalakító. Azt is tudni kell, hogy mé-
lyen a piaci ár alatt árusítjuk. 

 
Az üzlet vezetője azt is elmond-

ta, hogy a Jenei Autósbolt Szegeden 
a Kossuth Lajos sgt. 77 szám alatt 
található. 

Magam is szépnek találtam a bol-
tot, a termékeik újszerűek, sokszínű-
ek, elegánsak és nem agyonhasznál-
tak. Megéri benézni! Az üzlet veze-
tője elmondta, hogy az üzletük hétfő-
től szombatig 8–18 óráig tart nyitva, 
ebédszünet nélkül. 

Reméli, hogy minél többen meg-
tekintik, és választanak szép árukész-
leteikből. 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ  

Görög József és felesége 1966 óta 
önálló zöldség-gyümölcs 

kereskedő Kiskundorozsmán! 

A Görög név fogalom – kereske-
dői körökben – Kiskundorozsmán. Az 
1941-ben született Görög József már 
10 éves korában kereskedő szülei 
zöldségboltjában segédkezett. Erede-
tileg villanyszerelőnek készült, ám 
1959-ben kötött házassága után né-
hány évvel kereskedelmi iskolába 
iratkozott. A sikeres vizsgák után 
feleségével – Ilikével – 1966-ban vet-
ték át szüleik zöldség-gyümölcs üz-
letét, amely egykoron a mai posta 
épületének helyén működött. A Do-
rozsmai út 184. alatti üzletében 1985 
óta dolgozik párjával kart karba ölt-
ve. Kínálatuk a szülőktől örökölt min-
ta szerinti: igényesen kiválasztott 
zöldség és gyümölcs, valamint alap-
vető élelmiszerek. A bolt előtt nyá-
ron dinnyét, barackot, az idénynek 
megfelelő gyümölcsöt, télen fenyő-
fát, burgonyát, hagymát, káposztát is 
láthat az arra járó, vagy ott autózó 
vásárló. A bolt hétfőn délután 2 és 7 
között, hétköznapokon reggel 8 és 
este 7 között 12-14 óra közötti ebéd-
szünettel, szombaton és vasárnapi na-
pokon délelőtt várja a tisztelt vevőket. 

Árukészletüket manapság Szege-
den, a környékbeli falvakban és a he-
lyi piacról szerzik be. A házaspár 
büszke arra, hogy beszállítóik között 
30 éves kapcsolatra visszatekintő ős-
termelő is van. Vásárlókörük elsősor-
ban helyi lakosok közül verbuváló-
dik, de az átmenő gépkocsis vásár-
lók, turisták is megállnak a csinos, 
pedáns módon tisztán tartott üzlet 
előtt. Az egyre csökkenő kereslet és 
az egyre nagyobb konkurencia elle-
nére mindig szép árut tartanak, hi-

szen az olcsóság nem minden eset-
ben találkozik a minőséggel. 

Két lányuk egy időben a „szak-
mában” dolgozott, később más utat 
választottak. Hatalmas öröm, nagy 
boldogság számukra, hogy gyerme-
keik öt unokával ajándékozták meg 
őket. Amikor a família együtt van, 
végre a nagyapa is hódolhat édesa-
nyai nagyapjától örökölt szenvedé-
lyének: zenélhet kézzel és szájjal is. 
Tangóharmonikázni tanult egy ideig, 
de a szájharmonikázást – mint egy ál-
tala csodált hangszert – kedvtelésből 
tanulta meg és műveli magas fokon. 
A zene örök szerelme maradt mind a 
mai napig. Baráti társaságokban – és 
legutóbb a dorozsmai majálison a 
JAFFA-trióval is – gyakran fellép a 
71 éves Görög József. A sok admi-
nisztrációs teher ellenére – amíg e-
gészségük engedi – tovább viszik az 
üzletet. Valamikor sokat tevékenyke-
dett a helyi labdarúgás érdekében: tá-
mogatta, segítette a sportolókat, egy 
időben vezetőségi tagként is műkö-
dött. Alig van iskolai, óvodai, helyi 
sport és karitatív rendezvény, ame-
lyen ne bukkanna fel neve a támoga-
tók között: erejéhez mérten ezután is 
segíteni kíván minden jó ügyet.  

Hogy mit üzen a most boltot nyi-
tó fiatal kerekedőknek? „Nagy kitar-
tással, szorgalommal, soha meg nem 
hátrálva, mindig pontos, tisztességes 
munkával bele kell fogni a vállalko-
zásba. És ami a legfontosabb: mindig 
tisztelni kell a vevőt, hiszen az Ő 
véleménye, benyomása, ’szóreklám-
ja’ hozza majd a következő vásárlót.” 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

„Piros pünkösd napján…” 
A húsvét utáni ötvenedik napon, 

úgy ebben az évben június 12-én 

vasárnap ünnepli a keresztény 

világ a Szentlélek eljövetelét, az 

egyház megalapítását, születés-

napját. 

 
A pünkösd az egyház számára az 

öröm ünnepét jelenti, így számos vi-
gadozó népszokás fűződik hozzá. 
Ezek sajnos manapság már kihalóban 
vannak, pedig remek szórakozások, 
családokat összefogó, közösségeket 
formáló erők lehetnének. 

Az ünnephez kapcsoló számos 
szokásról leginkább már csak népraj-
zi kutatásokban, könyvekben olvas-
hatunk. Ezek közül a tavaszköszön-
tés, a pünkösdi királyválasztás, a pün-
kösdi királynéjárás, amelyben a kis-
leányok mise után házról házra jártak 
jókívánságokkal, versekkel, énekek-
kel köszöntötték a háziakat, s virág-
gal szórták be a szobát. Akik ajándé-
kokkal köszönték meg. Szokás volt a 
faluköszöntés, amelyben kisleányok 
és kisfiúk is közreműködtek. Párvá-
lasztó és udvarlószokások, májusfa-
állítás, s még sorolhatnám… 

Pünkösd idején szemet gyönyör-
ködtető látvány a kertekben nyíló 
pünkösdi rózsa. Pünkösd napján min-
den felébred, ember és állat párt ke-
res. 

A régiek még jól tudták a nyári 
munkák előtt meg kell állni egy pil-
lanatra, ünnepelni. Manapság, időhi-
ányra hivatkozva rohanunk, és stressz-
ről panaszkodunk. 

Számos költőnk énekelt a pün-

kösdről, és az ezzel kapcsolatos nép-
dalkincsünk is számottevő. 

Ki ne ismerné: „Sej haj pünkösd 
rózsa…” 

József Attila: Pünkösd előtt írja: 
„Ne sírj, dalold el híres éneked, / 
Hogy nyögve várjanak újabb / csodá-
ra.” 

„Fényesség nélkül oly sivár az 
élet! / Nagy alkotónk, oh mondd ki 
szent igédet / Legyen világosság…”, 
esdekli Dsida Jenő Pünkösdi várako-
zás című költeményében. 

„A lélek ünnepén / A lelket le-
sem én.”, írja Reményik Sándor Pün-
kösdi szomorúság c. művében. 

Álljanak itt a teljesség igénye nél-
kül Reviczky Gyula: Pünkösd ünne-
pére írt alkotásának sorai: 

„Piros pünkösd, juttasd tiszta fé-
nyed / Ma is minden bánkódó szívé-
nek, / Hogy ki tévelyg kétségbe, ho-
mályba; / Világító sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjak meg a nyel-
vét, / Világosítsd hittel föl az elmét…” 

Ha hagyományainkat ápolnánk, 
ünnepeink is újjászületnének, miként 
a természet, s nemcsak olyan rövid 
ideig tarthatna az örömünnep, mint a 
pünkösdi királyság! 

GRANDPIERRE CECÍLIA  
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Focigála az esőben 
Május 1-jén, a zord időjárás elle-

nére nagyszerű focigálát láthatott a 
dorozsmai publikum. A Ferencváros 
öregfiúk csapata mérkőzött meg a 
Kiskundorozsma öregfiúk csapatá-
val. A Ferencváros labdarúgó csapa-
tát több sokszoros válogatott labdarú-
gó és Kiss-Rigó László szeged-csa-
nádi püspök úr is erősítette. Az apro-
póját ennek a találkozónak az adta, 
hogy a labdarúgó csapat új vezetősé-
ge Mihálffy Béla és Kosik Dénes kép-
viselő urakkal karöltve be kívánta bi-
zonyítani, hogy Dorozsmán is lehet 
színvonalas labdarúgó rendezvényt 
tartani. Emellett cél volt az is, hogy a 
labdarúgó csapat játékosait, vezetőit, 
szurkolóit egy nagy családdá ková-
csolják össze, valamint hogy megkö-
szönjék a dorozsmai labdarúgásért 
tett erőfeszítését az egykori kiváló do-
rozsmai focistáknak. A rendezvény 
olyan jól sikerült, hogy a szervezők 
tervei szerint ebből a jövőben hagyo-
mányt teremtenek. 

 
A gála után Keller Józseffel és 

Horváth Péterrel beszélgettem, akik 
egykor a Ferencváros csapatából vo-
nultak vissza az élvonalbeli labdarú-
gástól. A Kiskundorozsma csapatá-
ból sajnos sokan nem érték meg ezt a 
mérkőzést. 

Keller József 1965. szeptember 
25-én született Nagykanizsán. 1984-
ben került a Fradihoz. 12 évet ját-
szott ott, majd a francia másodosztá-
lyú Red-Star Saint Queen csapatában 
játszott 4 évet. 2000-ben visszajött. 
18 év alatt 4 bajnoki címmel és 5 
kupagyőzelemmel büszkélkedik. 1986-
89 között 29-szer szerepelt a váloga-
tottban, négyszeres olimpiai váloga-
tott. 1989-ben az év labdarúgója. 

M. M.: Józsi, gratulálok a sike-

rekhez, és rögtön meg is kérdezem, 
mióta tudod, hogy Dorozsmán is van 
egy csapat? 

K. J.: Annyit tudok mondani, 
hogy amíg én a lábamat tudom moz-
gatni és tudok segíteni, ha kérik, ak-
kor megyek. Ebben az esetben is püs-
pök úr kért segítséget, és az ő közre-
működésével kerültem baráti kapcso-
latba Tanács Attilával és Ottlik Sa-
nyival. 

M. M.: Nem tudom megkerülni a 
következő kérdést: a Fradinak nem 
tudnál segíteni? 

K. J.: Én nem vagyok egy nyo-
mulós típus, akkor megyek, amikor 
hívnak. Eddig nem hívtak, de szerin-
tem most nem is kell, hisz az angol 
helyett, akinél több befektetési prob-
léma volt, most egy olyan vezetés 
van, akiben meg lehet bízni. Eltűntek 
azok az erők a háttérből, akik tönkre 
akarták tenni a csapatot. Most egy át-
menet van. 

M. M.: Gondoltál-e már arra, 
hogy mint aktív játékos, szögre kell 
akasztani a focicsukát? 

K. J.: Hála Istennek, ilyen gon-
dolatok még nem foglalkoztatnak. 
Igyekszem sportszerűen élni, sportol-
ni, odafigyelek az étkezéstől kezdve 
mindenre, hogy toppon maradjak. 

M. M.: Ez legyen a beszélgetés 
végszava, majd az idény végén újra-
értékelünk, ehhez kívánok jó egész-
séget Neked. 

 
A másik igazolása a csapatnak 

Horváth Péter, aki 1970. november 
25-én született Szekszárdon. 1993-96-
ig Újpesten játszott, 37 mérkőzésen 4 
gólt szerzett, majd 3 évig Vácott ját-
szott. 1999-től 2 év FTC, 2001-ben 
bajnoki cím, 2002-től 3 évig (Duna-
fer, Kaposvár, Honvéd, Vasas) egy-
szeres válogatott. 

M. M.: Szia, Peti. Én 1959 óta 
vagyok Dózsa szurkoló, és tudom, 
Te is ott kezdtél. 

H. P.: Igen, az én pályafutásom 
Újpesten kezdődött, majd a Vác és a 
Fradi következett. Gyerekkoromban 
nagy Fradi szurkoló voltam, viszont 
a Dózsánál ígértek játéklehetőséget. 

Ujjé a művházban 
Az idei majális az elmúlt évek 

gyakorlatától eltérően most a 

művelődési házban zajlott. A bo-

rongós, esős és hideg idő ellené-

re sok dorozsmai jött el, megtelt 

a ház nagyterme vendégekkel. 

 
Délelőtt kemencében sütötték már 

a kalácsot, rétest és kiflit. A pörkölt-
főző versenyre hét csapat nevezett. A 

majálisozók ebédjét a versenyzők ál-
tal főzött finom ételek jelentették. A 
nyertes bogrács a Baba-Mama Klubé 
lett. Az ebédhez a jó hangulatot a 
Jaffa-trió szolgáltatta. 

Délután került sor a sörivó és 
virslievő versenyre, amelyre hatan ne-
veztek, I. helyezést Reiner Péter ért 
el. 

A programoknak ezek után még 

nem lett vége, ugyanis délután kettő 
órakor kezdődött a dorozsmai focipá-
lyán az Üllés–Dorozsma meccs, ered-
ménye 5–0. 

Ezt követően, még mindig szitá-
ló esőben került sor a Fradi öregfiúk 
és Kiskundorozsma öregfiúk mérkő-
zésére, a meccs végeredménye: 8–3 a 

Fradi javára. A Fradi kapuját Kiss–
Rigó László, szeged-csanádi megyés 
püspök védte. A mérkőzés után bará-
tias légkörben közös vacsorára került 
sor a művelődési házban. A résztve-
vők emléklapot és ajándékot kaptak, 
köztük a legutóbbi Dorozsmai Nap-
lóból 1-1 példányt. 

Itt teljesen átformálódtam olyannyi-
ra, hogy a Fradi elleni meccseken na-
gyon szurkoltam a Fradi ellen. Ké-
sőbb én is nagyon megszerettem ő-
ket, hisz akkora nagy család, mint a 
Fradi, nincs sehol. 

M. M.: Igazi vándormadárnak 
tűnsz visszatekintve a pályafutásod-
ra, de a beszélgetés végén meg kell 
mondanom, hogy egy végtelen szim-
patikus, rokonszenves sportember vagy, 
akitől a fiatalok tanulhatnak. 

H. P.: Igen sok csapatban meg-
fordultam az országban, de minden-
honnan barátságban váltunk el. Itt, 
Dorozsmán is hamar megbarátkoz-
tam a csapat játékosaival, igyekszem 
beilleszkedni és pályán kívül is átad-
ni a tapasztalataimat, amit az élvo-
nalban lestem el. 

M. M.: Gondolom, erre igényt 
tart Ottlik Sanyi is. A sikeres játék-
hoz kívánunk jó égészséget, az idény 
végén Veled is értékelünk. 

 
 

MILITÁR MIKLÓS  
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In memoriam Cside–Diesel 
és a többiek 

Több, mint 150 ember gyúlt ösz-
sze azon az emlékkoncerten, amit 
május 14-én rendeztünk a dorozsmai 
művelődési ház szabadtéri színpadán.  

Az esti rendezvényen fellépett a 
Floyd Rose és az Admirál, ahol Csi-
de helyén Ézsiás István (Diesel) gyer-
meke, Ézsiás Balázs dobolt, Diesel 
helyén a szólógitárt Farkas Dezső 
szólaltatta meg kiválóan. A végén a 
Mák együttes, akik oroszlánrészt vál-
laltak a szervezésben és a sikeres le-
bonyolításban, elbúcsúzott a közön-
ségtől, kiegészülve Görög Józsi imp-

rovizatív szájharmonika szólóival. 
Cside özvegye, Marika erre az alka-
lomra készíttetett pólókkal ajándé-
kozta meg azokat a zenészeket, akik 
segítettek abban, hogy ez az emlék-
koncert létrejöjjön. Nagyon jó volt a 
zeneszámok választása minden fellé-
pőnek, csak ŐK hiányoztak, akik em-
lékére összejöttünk és gyertyát gyúj-
tottunk. Én, ahogy ismerem őket, tu-
dom, hogy nagyon tetszett nekik oda-
fönn. Igaz, srácok? 

 
MILITÁR MIKLÓS  

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretném megköszönni 

mindazoknak, akik eljöttek párom, 
Cside és zenésztársa, Diesel emlék-
koncertjére. Számomra és rajtam kí-
vül sokak számára tették ezzel felejt-
hetetlenné ezt a szép estét. Örökké 
fogunk emlékezni a zenésztársai által 
előadott nosztalgikus számokra és a 
sok-sok örömteli percre, amelyet ez-
által nyújtottak nekünk. Sok-sok öle-
lés nekik érte. Öröm volt nézni azt a 
sok ismerős arcot, barátot, ismerőst, 
akik megtisztelték emlékezésünket 

jelenlétükkel. Már ezért is megérte a 
sok gonddal járó szervezést felejthe-
tővé tenni számunkra. Köszönjük a 
művelődési ház igazgatójának, Hajdú 
Gézának, hogy lehetővé tette mind-
ezt számunkra. Nagyon köszönöm a 
zenésztársaknak az odaadó, profi mun-
kájukat, köszönöm a díszítést Eszé-
kiné Gyöngyinek és mindenki más-
nak, aki részt vállalt és segített. 

 
Köszönettel, 
Cside párja, Marika 

Fellélegezhetünk? 

Sajnos nem. Egyelőre biztosan 
nem. Ugyanis megérkezett Völner Pál 
levele Szeged Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez. A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium infrastruktúráért fe-
lelős államtitkára polgármesterünk 
április 11-i levelére válaszolva május 
elején megírta: „Nem célunk újabb 
díjmentes szakaszok kijelölése a 
gyorsforgalmi úthálózaton, hanem a 
jelenlegi díjszedési rendszer alapvető 
átalakításával egy igazságosabb, a 
használó és szennyező fizet elv alap-
ján működő rendszert kívánunk mie-
lőbb hazánkban is megvalósítani.” 

A levél világos, a szándék üd-
vözlendő. Néhány tény és vélemény 
azért idekívánkozik. 

A nagy csinnadrattával átadott – 
Szeged tehermentesítését szolgáló, 
szerintem elkerülő útként is funkcio-
náló – M43-as pálya avatásánál fel 
sem merült, hogy valamit tenni kelle-
ne a Baja – Békéscsaba közötti for-
galommal, illetve Szeged belterületi 
útjainak tehermentesítése érdekében. 

Talán ezért nem kapott olyan 
széles sajtónyilvánosságot a „suty-
tyomban” megnyitott 502 számú út 
Szilva utca 5-ös út közötti szakasza. 
Ha kellő súllyal kezelték volna ezt az 
eseményt is, azonnal kibújt volna a 
szög a zsákból: bezárult a kör. Az 
autósok nem a vasúti sorompón és 
Szeged – villamosvonal-rekonstruk-
ciójával terhelt – nagykörútján men-
nek immáron az M47-es útra, hanem 
az elkerülő utakat használva közle-
kednek majd Hódmezővásárhely irá-
nyába. Aki reggelente látja a Nagy-
bani Piac forgalmát, a Kiskunhalas és 
Kiskunmajsa felől érkező járművek 
tömegét megtapasztalhatja: feltétle-
nül szükséges lenne az elkerülő út 
teljes hosszának díjmentessé tétele. 
A kb. 7 km-es szakaszért jelenleg 

1650 forintot kell fizetni a haszná-
lóknak egy 4 napos matrica kötelező 
megvételével. És ez a Kiskundorozs-
máról, Hattyasról, Szentmihályról, 
Kecskésről, Alsóvárosról gépkocsi-
zókra is egyaránt vonatkozik, ha rö-
vid úton Hódmezővásárhely irányába 
igyekeznének. Kinek jó ez? Szerin-
tem senkinek. 

Óriási a felháborodás a térség-
ben, írja a Heti Világgazdaság tér-
képpel illusztrált cikke. Az írás sze-
rint civil szervezetek és az egyik par-
lamenti párt is demonstrációt tartott a 
térségben, de egy nagy internetes kö-
zösségi portálon is mozgalom indult 
a díjfizetés eltörlése érdekében.  

Itt az ideje, hogy városunk kép-
viselőtestülete és az általunk válasz-
tott parlamenti képviselők – pártállá-
suktól függetlenül – összefogjanak a 
36/2007. (III.26) GKM-rendelet meg-
változtatásának érdekében. Hiszen o-
lyan sok törvényt sikerült már egyéni 
képviselői indítvány keretén belül – 
rapid módon – megreformálni: ezt a 
négy éve született törvényt miért ne 
lehetne a megváltozott helyzethez 
igazítani. A témának nem csak érzel-
mi, de gazdasági vetülete is van: a 
Szegedre így rázúduló – nem kamio-
nos – átmenő forgalom kárát a helyi-
ek nyelik le – a szó szoros értelmé-
ben is káros anyagok formájában – 
de útjaink romlása, tönkremenetele 
kapcsán is.  

Kedves zöldek, környezetvédők 
és „grinpíszesek”: ne várjunk 2013-
ig, amíg az illetékesek kialakítják – a 
tervek szerint – a kilométer alapú or-
szágos érvényű díjfizetési rendszert! 
Saját életünk, egészségünk, ésszerű 
közlekedésszervezésünk lokális és re-
gionális megvalósítása legyen a cél! 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC  

Dohánystop! 
2012 januárjától hazánkban minden zárt lég-

terű helyen tilos lesz a dohányzás: közforgalmú 
intézményekben, közösségi közlekedési eszközö-
kön és a megállókban, aluljárókban, játszótereken, 
és a munkahelyen, éttermekben, kocsmákban csak sza-
bad levegőn, illetve a bejárat előtt lehet rágyújtani.  

A nemrég elfogadott törvény szerint nem je-
lölhető ki dohányzóhely a közforgalmú intézmé-
nyek és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 
valamint a vonatokon sem. Dohányzóhelyet csak 
szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehet kije-
lölni, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol er-
re kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehető-
ség. Továbbra is rá lehet gyújtani a szabadtéri 
szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. 

A passzív dohányosok (akik más füstjét 
„kénytelenek” szívni) mellett a gazdaság sem jár 
rosszul. Noha előzetes számítások szerint 13–25 
milliárd forintnyi jövedéki adó is kieshet a bü-
dzséből, a szívinfarktus miatti kórházi esetek 
száma akár 30%-kal is csökkenhet. A külföldi 
példák azt mutatják, a vendéglátóipar sem kerül 
padlóra a korlátozások bevezetésével. 

SG 
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HÓDI PÉTER 

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

Júniusi akciónk 
 Egységár Egységár 

Vizes zsemle, tejes kifli 20,- 20,- /db Dáriusz baromfi párizsi 399,- 399,-/kg 
Tchibo Family 250g + 10% 469,- 1876,- /kg Flamand fehér kenyér 1 kg 239,- 239,-/kg 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /l Palmolive Naturals sampon 250ml 329,- 1316,-/l 
Grof en Kron sör dobozos 0,5l 119,- 238,- /l Cillit vízkőoldó 450ml + 300ml 449,- 599,-/kg 
Surjány Miklósi kolbász 999,- 999,- /kg Vitalis rostos 1 liter multivitamin,őszibarack 259,- 259,-/l 
Étolaj 1/1 (Napfény íze) 429,- 429,- /l Aquafresh fogkrém 75ml+50ml 299,- 2392,-/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. június 1-30-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

 

 
 
 
 

a Coop ABC-ben 
Kiskundorozsmán 

 

 Arany-, ezüst ékszerek értékesítése 

 Hozott aranyból készítés, csere, javítás 

 Nyújtás, tisztítás, vésés, kőfoglalás 

 Ezüst Swarovski kristály kapható 
 

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

 

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 

Újabb legrövidebb könyvek 

Népszerű ügyvédek lexikonja 
* 

Columbo: Amikor nem volt több 
kérdésem 

* 
Busman IT-szakemberek szak-

névsora 
* 

101 indiai specialitás marhahús-
ból 

* 
Biztonságos vezetés Olaszor-

szágban 
* 

Spanyol torreádor állatvédők tör-
ténetei 
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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 

  Akár 56 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül! 

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

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

TÉVÉ, TELEFON ÉS INTERNET 
MOST HAVI 5000 FORINTÉRT!* 

 

56 56 56 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! 



12 XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

2011. MÁJUS 31. 

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 ................................ 1399,- 
Marha vegyes pörköltnek való ...... 1399,- 

Ballagásra, kérésére konyhakészre készítjük, 
kockázzuk. 

Zsuzsi Divat 
 

Ballagás, esküvő?! Felöltöztetjük! 
38-tól 54-es méretig! 

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat! 
Ny: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig 
Tel.: 30/811-0881, 70/618-3271 

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. 

Ballagásra csokrok, előrendelésre 
cserepes virágok, asztaldíszek 

nagy választékban! 
Sírdíszek, koszorúk, sírcsokrok kedvező árakkal. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

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

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK BORKIMÉRŐNKET! 
 

Új nyitva tartási idő: H–P: 14–18 óráig 
Szo.: 8–12 óráig 

 

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat! 

 

Cím: 6791 Szeged, Bölcs u. 19. 
 

Tel.: 461–343 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

ANGOL PIAC OUTLET 
HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI CIKKEK 
Porszívó, mikró, vízforraló, vasaló, 

lámpa, turmix, mixer, kávéfőző 
Dorozsmai út 152. (CBA Malom ABC mellett) 

Nyitva: H–P: 8–18 
AVON rendelési lehetőség. 

A termékekről további információ a Facebookon! 

WOMA Kft. 

Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 

 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

 

Fehér kenyér 1kg 219,- Ft 219,-/kg

Alföldi tej 2,8% 1L UHT 179,- Ft 179,-/L

Csízió szendvics és pizza feltét 679,- Ft 679,-/kg

Trappista sajt 1kg vásárlás esetén 1259,- Ft 1259,-/kg

Félzsíros tehéntúró 250g 199,- Ft 796,-/kg

Étolaj 1l Iskon 419,- Ft 419,-/L

Körettészta 4 tojásos 500g több -féle 169,-Ft 238,-/kg

Fagyasztott csirkecomb egész 599,- Ft 599,-/kg

Milka csokoládé 100g több ízben 199,- Ft 1990,-/kg

Bravo alma és narancslé 1l 139,- Ft 139,-/kg

Ásványvíz 2l savas és mentes 58,-Ft 29,-/L

Goldbrau dobozos sör 0,5l 4,2% 109,-Ft 218,-/L

HB Prémium dobozos sör 0,5l  4,2% alk. 149,-Ft 298,-/L

Kutyaeledel konzerv 1240g több ízben 249,-Ft 201,-/kg

Tomi Kristály mosópor 2kg több -féle 898,-Ft 449,-/kg

ÜZLETÜNKBEN BANKKÁRTYÁT ÉS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK 

KÉTHETENTE MEGÚJULÓ AKCIÓKKAL,

 FRISS ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Akció június 01-től  június  19-ig illetve a készlet erejéig érvényes!

Nyitva: H-P 6-20 óráig Szo.-Vas. 6-14 óráig Tel.: 62/ 310-738

                                    Dorozsmai Csemege 

VICC 
Egy motoros átkiabál a sisakja alól a másik-

nak: 
– Hogy jutok el a Váci útra? 
– Tessék? Nem értem – kiabál a másik. 
– A Váci útra akarok menni! – kiabál most 

már hangosabban. 
– Jó! Menjél!  

Az iskolában a szülői értekezletre Pistike nagy-
mamája megy el. A tanárnő panaszkodik Pistikére:  

– Az Ön unokája több tantárgyból is kettest 
fog kapni, matematikából meg is fog bukni. 

– És ötöse nem is lesz? – kérdezi a nagymama. 
– Magatartásból igen, mert egyébként szófogadó. 
– Na látja: amire én tanítom, abból 5-ös, amire 

pedig önök, abból megbukik!  
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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 
 

Nyári ruhák nagy 

választékban érkeztek! 
 

Bizományos kínálatunk: 
autós-, biciklis ülések, 

babakocsik, járókák stb. 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

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 

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 

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
 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda: 8.30–10.00, 

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00. 

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! 
Kedvezményes ivartalanítás! 

HASZNÁLT RUHA 
a volt vasbolt helyén 

 

Használt férfipóló   500 Ft/db 
Használt férfiing     500 Ft/db 

 

NYITVA TARTÁS: 

H-P: 8–17-ig, Szo.: 8–12-ig 

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 

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 
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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: 12-16 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 
DOROZSMÁN 

A DOBOS UTCÁBAN 
GARÁZS ELADÓ! 

ÉRD.: 06/30-835-7402 
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 
 

Kedves Vásárlóink! 

Az általunk meghirdetett nyereményjáték nyilvános sorsolása 

a Dorozsmai Napok keretében június 25-én (szombaton) a művelődési 

házban kerül megrendezésre. Mindenkit várunk! 

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! 
 

Ahány éves, annyi százalék 

kedvezmény szemüvegkeretének 

árából! 

Akció időtartama: június 30-ig! 
 

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 

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 

Amit gyermeke „megjavított”, 

azt is helyreállítjuk! 

Elromlott számítógépe? Lassú, öreg? 
Újat szeretne, vagy csak felújíttatná? 
Korrekt áron? Bízza szakemberekre! 

Várunk minden kedves új illetve régi ügyfelünket 
megújult személyzettel, a 

Dorozsmai út 143. szám alatti Szervizünkbe. A lámpánál! 

Nyitva: H-P: 9-17, Sz: 8-12 
Tel.: 62/322-253 
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