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„Más fog parancsolni annak, ki önmagának engedelmeskedni képtelen.” 

F. NIETZSCHE 
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Részletek a 11. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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HAVI GONDOLAT  

Képek a XIII. Dorozsmai Napokról 
A rendezvénysorozat kezdő napján, június 24-én, pénteken dörgés-

villámlás és záporeső űzte be a délutáni nyitóműsorra kíváncsiakat a 

Művelődési ház nagytermébe. A rendezők készültek erre az eshetőség-

re is, ezért a zord időjárás nem okozott fennakadást a programokban. 

A teltházas, ünnepélyes megnyi-
tót a Hozsanna kórus Pitoni: Cantate 
domino kórusművével vezette fel, majd 
Kosik Dénes képviselő úr, köszöntő-
jében méltatva a művelődési ház Do-
rozsma érdekében kifejtett munkáját, 
az ötven szponzor segítségét, a Rész-
önkormányzat közösség-összetartó te-
vékenységét, megnyitotta az immár 
tizenharmadik Dorozsmai Napok ren-
dezvénysorozatát. Mihálffy Béla kép-
viselő úr rámutatott a rendezvény nap-
jának sikeres kiválasztására, részint a 
nyári napforduló ünnepe – Szent Iván-
nap, részint templomunk védőszent-
jének, Keresztelő Szt. János szüle-
tésnapjának megünneplésére. Meg-
köszönte, hogy a jelenlévők nagy 
számban tisztelték meg a díjkiosztót, 
melyen hagyományosan a Kiskundo-
rozsma érdekében kifejtett kimagasló 
teljesítményt nyújtó szervezet és ma-
gánszemély munkáját ismerik el. A 
műsort a Király-Kőnig Péter zeneis-
kola előadói folytatták egy Bach-ze-
nemű prezentációjával, majd a díjak 
kiosztása következett. 

A dorozsmai civil szervezetek ta-
nácsának megítélése alapján a Mecé-
nás-díj jogos birtokosa ez évben az 
Orczy István Általános Iskola, míg a 
Kiskundorozsmáért Emlékérem kitün-
tetettje az iskola nyugalmazott igazga-
tónője, Harkai Jánosné. 

A HOZSANNA ÉNEKKART PÓCSAI GYÖRGY VEZÉNYELTE. 

A MECÉNÁS-DÍJAT AZ ORCZY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓNŐJE, KÁDÁR MIHÁLYNÉ VETTE ÁT. 

A KISKUNDOROZSMÁÉRT EMLÉKÉRMET HARKAI JÁNOSNÉ VETTE ÁT. 

HASTÁNCOSOK BEMUTATÓJA. 

A rendezvény „hivatalos” részét 
ismét a Hozsanna kórus keretezte be 
Pócsai György kántor-karnagy ve-
zényletével előadott Halmos László: 
Áldjátok Istenünket c. kórusművével. 
Ezután az Eszterlánc gyermektánc-
csoport színvonalas produkciója kö-
vetkezett Vesmás Andrea koreográ-
fus vezetésével. A műsor férfitekinte-
teket vonzó része a Zafirah hastánc-
csoport előadóival folytatódott, majd 
a Miklós Rita vezette Aerobic cso-
port produkciója tartotta helyben az 
érdeklődőket. A ritmusos zene felcsi-
gázta a közönséget, pláne a fiatalok 
élénkültek fel, s ütemes lábdobogás-
sal, látható csatlakozási vágyódással 
kísérték az ezután következő Zumba 
tánccsoport fellépését. 

Az első napot az estébe nyúló 
szórakoztató muzsika és a mulatós ze-
nék egyik sztárja, Kaczor Feri kon-
certje zárta. 

Nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy a Napok rendezvénysoro-
zatának része a műsorszámok között 
megtekinthető képzőművészeti kiállí-
tás, melyet Barta András és családja 
festményei, illetve Virág János fafa-
ragó alkotásai fémjeleznek. 

 
A Dorozsmai Napokról készült 

összeállításunk az 5–6. oldalakon ol-
vasható. 
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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. júliusi szerkesztőségi ülés időpontja: 

 július 8., péntek, 17 óra. 

  KOSIK DÉNES (5. VK.) 

 

  2011. július 14., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (Kirendeltség) 
 

 
  MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.) 

  2011. július 13., szerda, 16: 30–17:30 

Helye: Béketelepi iskola 

  2011. július 14., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (Kirendeltség) 

RÖVIDEN   

A ZÖLDHATÓSÁG megbírságolta a dorozs-

mai nagybani piacot működtető kft-t. Az 

indoklás szerint a területen túllépték a meg-

engedhető zaj határértékét. Habár a környe-

ző utcákban lakók már évek óta panaszkod-

tak erre, a cég képviselete nem érti, hogyan 

lehettek túl hangosak. 

BESZAKADT az aszfaltozott úttest a Dobos 

utca – Jerney utca kereszteződésénél, mert az 

úttest alatt futó, több mint 40 éves szennyvíz-

elvezető csatorna felső burkolata elkorrodáló-

dott, és a kiömlő víz kimosta a földet a felszíni 

aszfalt alól. A helyreállítási munkálatok 

várható befejezési időpontja 2011. július 15. 

és július 30. közé esik. A Vízmű munkatársai 

ezen időszak alatt a Dobos utcában fel fogják 

újítani a szennyvízelvezető csatorna Huszka 

Jenő utca – Jerney utca közötti szakaszát. A 

buszforgalmat fenti időszak alatt elterelik, a 

75-ös a 36-os járat nyomvonalán (a régi 

útvonalon) közlekedik. 

MEGSZŰNT június 16-ától a 77-es jelzésű 

buszjárat. A szegedi önkormányzat városüze-

meltetési bizottságának határozata számos 

vonal megrövidítése és a járatok ritkítása 

mellett döntött. A 77-es a Fehértói Halgazda-

ság és a Széchenyi utcai buszforduló között 

járt. Dorozsmát érintő változás továbbá, hogy 

Dorozsmáról 36-os járat iskolai előadási 

napokon reggel 7.45-kor, a Mars térről 75-ös 

járat szintén iskolai előadási napokon 15.10-

kor nem indul. 

VANDÁLOK rongálták meg június közepén 

a liget Kálmán köz felőli bejáratánál elhelye-

zett szennyvízátemelő berendezés villamos 

mérőóra szekrényét. Egy éven belül ez volt a 

harmadik ilyen eset. 

Közvéleményt kutat a részönkormányzat 
Tájékoztató a részönkormányzat június 7-i üléséről 

Elmondható, hogy lendületbe jött 
az önkormányzati testület, munkája 
során érvényesül a kollektív döntés, 
kollektív bölcsesség elve. 

A június 7-i ülésen megtárgyal-
ták – Kiskundorozsma közbiztonsága 
érdekében – térfigyelő kamerák kihe-
lyezésének a lehetőségét, a női kézi-
labda csapat támogatását, egy közvé-
lemény-kutatás előkészítését és a ka-
mionos találkozó támogatását. 

A közbiztonsági téma megtárgya-
lásánál jelen volt dr. Zélity László ez-
redes, Szeged város rendőrkapitánya, 
Bécsi Attila belvárosi őrsparancsnok, 
Kéri József, a Közterület-felügyelet 
vezetője és Kothenc Richárd előadó. 
A rongálások és vandalizmus szem-
pontjából Dorozsma kritikus pontjai, 
területei és a szóba jöhető kamera-
felszerelési helyek és műszaki meg-
oldások és azok létesítési, üzemelési 
költségei kerültek megtárgyalásra. 
Döntés nem született, további mérle-
gelések, megfontolások alapján fog-

nak a képviselő urak dönteni a témá-
ban. 

A testületi tagok kérték a kapi-
tány urat, hogy a 30-as övezetekben 
a gyorshajtás visszaszorítása érdeké-
ben sűrűbben végezzenek a rendőrök 
sebességméréseket és ellenőrzéseket, 
erre a kapitány ígéretet is tett: gyors-
hajtók, száguldozók, jó lesz ezután 
vigyázni! 

A női kézilabda csapat 2011. évi 
anyagi támogatására 300 ezer forint 
odaítéléséről döntött a testület. 

A július 14–16. között a Sziksós-
fürdőn megrendezésre kerülő kamio-
nos találkozó támogatásáról is dön-
tött a testület. Döntés született egy, a 
Részönkormányzat feliratot és do-
rozsmai címert viselő molinó elkészí-
téséről és ünnepnapokon való elhe-
lyezéséről is. 

A testület megszavazta, hogy köz-
vélemény-kutatásba kezd a dorozsmai 
lakosok körében. A Dorozsmai Nap-
ló jelen számának mellékletét képezi 

egy kérdőív, amely azt a célt szolgál-
ja, hogy a lakosság véleményt mond-
hasson Szeged várostól való esetle-
ges leszakadás ügyében. 

A Széksósi úti kispiac hátsó be-
járati útjának rendbe hozására és az 
árusok gépkocsival való közlekedé-
sének biztosítására 500 ezer forintot 
szavaztak meg. Döntés született a Jer-
ney utca végének (a Dobos utcától 
kifelé eső rész) leaszfaltozásáról, erre 
1 millió forintos önkormányzati kere-
tet biztosítanak. Megszavazásra ke-
rült továbbá 350 ezer forint a Bölcs 
utcai óvodában a járdák elkészítésére 
ill. javítására. Ugyancsak a Jerney ut-
cai óvoda udvarának rendbetételének 
anyagköltségére 400 ezer forintot ítél-
tek oda. 

Kosik Dénes képviselő úr ismer-
tette, hogy 2 millió forint áll rendel-
kezésre a pályázaton elnyerhető pén-
zek kiegészítéséhez, a subasai utak ja-
vításának céljára. 

MUNKATÁRSUNKTÓL  

Az emléke 
él 

Szomorúan fogadtuk a hírt: hosz-
szan tartó, súlyos betegsége után 
örök nyugalomra tért egykori igazga-
tónk, Joó Ferenc. 

Több évtizeden keresztül okta-
tott, nevelt, és a „Házat”, ahogyan ő 
nevezte iskolánkat, húsz évig igaz-
gatta. Nem is akárhogy tette azt! 

Egyre kevesebben vagyunk már 
a tantestületben, akik munkatársai 
voltunk, de hogy azok lehettünk, arra 
mindmáig büszkék vagyunk. Jó volt 
vele dolgozni. Bizalommal fordulhat-
tunk hozzá, ha bármilyen nehézsé-
günk támadt, tudtuk, hogy mindenre 
talál megoldást. Szerettük és tisztel-
tük őt. Embersége, gyermek- és mun-
kaszeretete példakánt áll előttünk. 

Emlékét szeretettel őrizzük. 
 
ORCZY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANTESTÜLETE  

Közbiztonsági tájékoztató 
Amikor „visszanyal a fagyi” – 

néhány héttel ezelőtt egy szombat 
délután 18 óra tájban egy vélhetően 
dorozsmai lakos álarc nélkül kísérel-
te meg kirabolni az egyik dorozsmai 
üzletet. Kihasználva, hogy nincs vá-
sárló a boltban, a pénztáros nyakához 
kést szegezett, és felszólította a kasz-
szában lévő pénz átadására. Miután a 
pénzt magához vette, megjelent az 
üzlet tulajdonosa, és látva, hogy ép-
pen rablás van folyamatban, azonnal 
támadásba lendült. Időközben egy vá-
sárló is érkezett, aki a tulaj segítségé-
re sietett. „Birkózás” közben az utcára 
kerültek, végül a rablót sikerült ártal-
matlanná tenni és leteríteni. Sérülései 
miatt nem csak rendőrt, hanem men-
tőt is kellett hívni. A dulakodás köz-
ben szétszóródott pénz mind meglett. 

A tulaj vakmerőségében az is 
közrejátszódhatott, hogy 3 éven belül 
már sokadjára károsították meg üzle-
tét, illetve házát. Ez az eset – amely 
akár tragédiával is végződhetett vol-

na – is alátámasztja a Dorozsmán 
igényként megjelenő rendőrőrs léte-
sítésének szükségességét. Habár ez a 
rabló most pórul járt, nem mindenki-
ben van annyi kurázsi, hogy akár erő-
szakkal is megvédje saját tulajdonát, 
pénzét. Reméljük, hogy ez a szeren-
csés kimenetelű eset kapcsán a bűn-
elkövető sokáig ki lesz vonva a for-
galomból. 

Ismét a házalók – a házaló áru-
sok továbbra is megkeserítik a lakos-
ság életét. Erőszakosan kínálják por-
tékáikat, az udvarba, lakásba bejutva 
az olcsó áru mellett sok esetben meg-
lopták az időskorú embereket. Tanul-
ság: ne vásároljunk tőlük és még ke-
vésbé engedjük be a házba őket! 
Észlelve őket értesítsük a rendőrséget 
a 107-es telefonszámon! 

Kérjük, akinek az utóbbi idő-
szakban történt rongálásokkal kapcso-
latban bármilyen információja van, 
tegyen név nélkül bejelentést a Tele-
fontanú számán: 06 80/555–111. 
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PROGRAMAJÁNLÓ   

Júliusi programok 

Két új füzet Dorozsmának 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház 

a Bába és Társai Kft.-vel karöltve 
rendszeresen jelentet meg helyi témá-
jú kiadványokat, amelyek Kiskundo-
rozsma történetének egy-egy kisebb 
mozzanatát mutatják be 20–40 olda-
lon. A Dorozsmai füzetek címmel el-
látott kiadványsorozat egyes részei 
etnográfiai, szociológiai és biográfiai 
szemszögből örökítenek meg a köz-
ség régi és jelenlegi életéhez kötődő 
kulturális és közéleti témákat. A soro-
zat első kötete, Vass Józseftől A do-
rozsmai szélmalom 2000-ben, a máso-
dik, Bajsz Gábortól A 7-es villamos 
című 2005-ben jelent meg (a néhai 
Új Dorozsmai Napló Egyesület kia-
dásában). A harmadik kötet, Vass Jó-
zsef: A templom története 2009-ben lá-
tott napvilágot. Simon Lajostól a Do-
rozsmai téglaverők című kötet, mint a 
4. füzet, valamint Vass Józseftől A kő-
bárány, mint az 5. füzet, 2010-ben je-
lent meg. Idén Dorozsmát ismét két kö-
tettel örvendeztette meg a művelődési 
ház: nemrég jött ki a nyomdából a Do-
rozsmai füzetek 6. és 7. része. 

A Dorozsmai füzetek 6. része író-
társunk, Tóth György tollából szüle-
tett meg, Kubikosok címmel. Köztu-
domású, hogy kubikosnak vagy ku-
bikusnak a töltésépítéssel foglalkozó 
földmunkásokat nevezték: ármentesí-
tési, folyószabályozási, út- és vasút-
építési, valamint építkezési földmun-
kákat végeztek. E rövid füzetben nem 
csupán a kubikos foglalkozás létre-
jöttéről, a kubikosmunka lényegéről 
és történetéről olvashat az érdeklődő; 
amellett, hogy a szerző nagy vonalak-
ban, a lényegre szorítkozva mutatja 
be, mit jelentett kubikosnak lenni, he-
lyi lakosokat megkeresve, szóra bír-
va tárja fel, hogyan éltek szűkebb kör-
nyezetünk munkásai. A kutatómunka 
során sajnos nagyon kevés személyt 
sikerült megtalálni és rávenni emlé-
kei felidézésére. A kötetben Szabó 

Imrénét, Fehér István kubikos unoká-
ját, valamint Szilágyi Mihályt, az u-
gyancsak Szilágyi Mihály kubikos fi-
át szólaltatta meg a szerző: kettejük 
visszaemlékezése olvasható a kötetben. 

A kiadványsorozat legutóbbi da-
rabja Péter László: Jerney János cí-
mű írása. A dorozsmai születésű (a 
Negyvennyolcas u. 5. szám alatti ház 
helyén született) neves kutató az ős-
magyarság történetének, valamint a 
magyarok őshazájának felkutatása kö-
rül szerzett kiemelkedő érdemet. No-
ha jogi pályára készült, az ügyvédi 
vizsgát is letette, érdeklődése közép-
pontjába hamar a magyarság törté-
nelme került. Dorozsma török előtti 
történetének megírásával ő vált Do-
rozsma legelső történetírójává. Nevét 
nem csupán utca, hanem egyik általá-
nos iskolánk is viseli. 

A kötet szerzője irodalomtörté-
nész, várostörténész, folklorista és 1992 
óta Szeged város díszpolgára. 2001-
ben a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjét is megkapta. Jer-
ney Jánosról írt tanulmánya először 
1988-ban jelent meg. 

Mindkét kötet megvásárolható a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
Minél több dorozsmai otthonban le-
gyen fellelhető e két értékes kiad-
vány! Reméljük, a Dorozsmai füzete-
ket sok további kötet – kicsivel szebb 
borítóval – fogja még gyarapítani! 

SOMOGYI GÁBOR  

TEREMTÉS-SZELETÜNK 
MAJSÁTÓL DOROZSMÁIG 

Fotókiállítás földi és légi tájdokumentátorok 
(Győri-Nagy Sándor, Farkas Gábor) munkái-
ból, valamint a MÖF Európai Kommunikáci-
ós Intézet archívumából. 
Időpontja: július 15-én, pénteken 17 órakor 
 

IV. ANNA-NAPI ANYAGNAP (ANA) 
A Magyar Ökoszociális Fórum szervezésében 
A  „Teremtés-szeletünk“ című kiállítást 
kísérő tájtudományi konferencia az éltető 
vízről, a kiskunsági meszes homokról és a 
terméskőről; valamint a táj- és embermeg-
tartó gazdálkodásról. Időpontja: július 26-
án, kedden délelőtt 10 órától 
 

KISMAMA JÓGA 
Keddenként 9.30–11.00. A várandósság és a 
szülés nagy változásokat hoz a Kismama éle-
tébe fizikai és lelki szinten is. A JÓGA a légzés-
sel, mozgással, relaxálással segíti a kismamát, 
hogy megőrizze, kialakítsa testi-lelki jóllétét. 

Nyáron is működő csoportjaink: 
GERINCJAVÍTÓ TORNA 

Időpontja: minden kedden és pénteken 
délelőtt 8 órától 
 

AEROBIC 
Időpontja: minden kedden és csütörtökön 
17.30-tól. Vezeti: Miklós Rita (30/9431327) 
 

JÓGA 
Időpontja: minden kedden 19 órától 
Vezeti: Virágos Lilla (20/5091792) 
 

GERINCTORNA 
Időpontja: minden szerdán délelőtt fél 9-től 
 

ZUMBA 
Időpontja: minden csütörtökön 18.30-tól 
Vezeti: Simon Renáta (30/8519540) 
 

VÁSÁR 
Július 8-án, 19-én, 26-án, 28-án. 

 

Augusztus 1. és 14. között a művelődési ház 
zárva tart. 

Teremtés-szeletünk 
Majsától Dorozsmáig 

 
Ezzel a címmel nyílik július 15-én 

17 órakor fotókiállítás a Petőfi 

Sándor Művelődési Házban. Már 

a címe is különös. A fotósok táj-

ról beszélnek, ha arról a csodála-

tos valamiről szólnak képben-szó-

ban, amit a kiállítást megnyitó kul-

túrökológus „teremtés-szeletnek“ 

nevez. Hívjuk tájnak vagy terem-

tés-szeletnek, berzenkedik az al-

földi emberben az ellenkezés: mi 

csodálatos van Majsa és Dorozsma 

között?! Egyhangú Alföld, amely-

ben se lakói, sem a turisták sem-

mi különöst nem látnak… 

 
Idézgetjük Petőfi hetyke sorait: 

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
fenyvesekkel vadregényes tája!“, mégis 
a hegyekbe vágyunk. Így voltam én 
is, míg kamaszfejjel vissza nem ke-
rültünk „dorozsmai-fődi“ édesapám 
szülőhazájába. Tőle tanultam, hogy 
nem csak a függőlegesen tagolt, gran-
diózus tájformákkal ható hegyi világ-
ban létezik szépség. Legalább annyi 
van a „földszintes“ Alföldben! Csak 
errefelé menni és menni kell utána, 
mert egymás mellé vannak rendelve a 
dolgok. Mind azt igényli, hogy külön-
külön meglátogassuk. Ha nem így 
teszünk, vagy túl nagy sebességgel 
suhanunk el mellettük, nem mutatnak 
meg semmit magukból. 

Győri-Nagy Sándort nemrég egy 
Közép–Európát járó német újságíró 
kereste föl Majsán. Bevallása szerint 
kocsival Erdélybe tartva meg se szo-
kott állni Budapesttől Ártándig. „Nincs 
itt semmi látnivaló!“ – indokolta a si-
etséget. „Errefelé az autós elől elrej-
tőzik a szépség…“ – válaszolt neki a 
kultúrökológus, és gyalogtúrára invi-
tálta a majsa-csólyosi tanyatájba. Nem 
ittak egész nap semmiféle bódító hun-
garikumot, de az újságíró másnapra is 
maradt. S hamarosan küldte lelken-
dező cikkét az Alföld finom szépsé-
geiről, amelyeket csak az élhet meg, 
aki megszolgálja. 

Földi és légi tájdokumentátorok 
tárgyilagos szépségüzeneteivel talál-
kozhatnak a látogatók a dorozsmai 
művelődési ház kiállítótermében júli-
us 29-ig. Hittel hirdetik ezek az alföl-
di táj lakóinak, hogy velünk se volt 
fukarabb a Teremtő, mint a dombsági 
és a hegyvidéki embertársainkkal. Ám 
a „Majsától Dorozsmáig“ alcím sem 
érvénykorlátozó értelmű. Csak arra a 
július 26-i, egész napos tájtudományi 
rendezvényre utal, amelyet ez a fotó-
kiállítás körít térben és időben. 

A fotóanyagot is annak a MÖF 
Európai Kommunikációs Intézetnek 
az archívumából válogatták a rende-
zők, amelyik Anna-napkor a terem-
tett tájanyagokról: az éltető vízről, a 
kiskunsági meszes homokról és a ter-
méskőről szervez konferenciát „Maj-
sától Dorozsmáig“ címmel. Ezt az utat 
járják be évmilliók óta a vizek a maj-

sai vízválasztó és a Tisza között, ho-
mokot termékenyítve a lakható háta-
kon, ember- és Istenháza építésére al-
kalmas, különleges követ teremve a 
semlyékek ölében. 

Nem csak, sőt nem is elsősorban 
szaktudósoknak való kérdések ezek. 
Inkább lakótájukat, szülőhazájukat sze-
rető, teremtéstisztelő közembereknek. 
Rajtuk fog múlni, hogy megmarad-e 
teremtett szépségében, embermegtar-
tó egészségben ez a gyönyörű Te-
remtés-szelet, vagy elpusztíthatja az 
érzéketlen önzés és bűntársa, a tétlen 
közöny. 

Ezért települési vezetőket, az utó-
dainkat tájérzésre-tájőrzésre nevelő 
pedagógusokat, turisztikai szakembe-
reket, a jövőre is gondoló közpolgá-
rokat, tájfelelős parasztembereket, s 
persze a fiatalokat várják a Magyar 
Ökoszociális Fórum konferenciaren-
dezői a IV. Anna-napi Anyagnap (Ana) 
dorozsmai rendezvényére, ahol most 
nem csak táji anyagainkról, hanem a 
táj- és embermegtartó gazdálkodásról 
is szó lesz. Tavaly Kiskunmajsán ma-
gyar és német nyelvű, nemzetközi 
rendezvényt tartottak. Idén szeretnénk 
a magunk dolgaival egymás közt len-
ni Dorozsmán. 

A július15-i kiállítás megnyitójá-
ra a konferencia-program is elkészül. 
A fontos dolgokban megszólítható 
embertársainkkal tehát nem csupán 
egyetlen találkozásra készül a MÖF 
Európai Kommunikációs Intézet. Tar-
tós kommunikációra arról a tájról, 
amelyet nem csak a vizek kötnek ösz-
sze ősidők óta. Az emberek is. Nem 
is szólva a keresztes Bárányról, amely 
épp Dorozsmáról, dorozsmaiak által 
került Majsa címerébe, áldozati jel-
képpel fogva egybe a köztük levő 
tájat: Dorozsmától Majsáig. 

 
NAGY GERGELY 

egyetemi hallgató 
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RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

Bemutatkoznak a Dorozsmai Részönkormányzat 
képviselői (2. rész) 

MIHÁLFFY BÉLA 

Szeged Megyei Jogú Város 6. sz. 
választókörzetének önkormányzati kép-
viselője vagyok. A helyi részönkor-
mányzat vezetője, a Sport és Ifjúsági 
Bizottság alelnöke és a Városüzemel-
tetési Bizottság tagjaként dolgozom 
Szeged és Kiskundorozsma lakossá-
gának érdekében. A részönkormány-
zatban is a képviselői programom út-
mutatása alapján, a dorozsmaiak ér-
dekében tevékenykedem. Kiskundo-
rozsma önálló településsé válását csak 
alapos szakmai tájékozódás és szé-
leskörű társadalmi vita lefolytatása 
után, a dorozsmaiak többségének vé-
leményét figyelembe véve tudom el-
képzelni. Célom, hogy a részönkor-
mányzat a következő években tovább 
erősödjön, és segítségével élénkítsük 
a közösségi életet, valamint új, látvá-
nyosabb pályára állítsuk Kiskundo-
rozsma fejlődését. 

 
 
HARKAI JÁNOSNÉ 

1954 óta élek Dorozsmán, itt jár-
tam általános iskolába, majd iskolá-
im elvégzése után az MTA Szegedi 
Biológiai Központjában helyezked-
tem el. Amikor alkalmam nyílt rá, ki-
jöttem abba az iskolába tanítani, ahol 
elvégeztem a nyolc osztályt. Igen 
nagy örömmel töltött el, hogy olya-
nokkal dolgozhattam együtt, akik ne-
velőim voltak előtte. Aztán az évek 

során fordult a helyzet, s már azokkal 
dolgozhattam együtt, akik az én tanít-
ványaim voltak. Elhunyt férjem és 
családja is tősgyökeres dorozsmai 
volt, két gyermekünk született házas-
ságunkból, s most már büszke több-
szörös nagymama vagyok. Jelenlegi 
párom szintén dorozsmai, s így roko-
ni és ismeretségi körünk elég tág. 
Gyermekeim közül az egyik szintén 
dorozsmai lakos, s unokám is itt jár 
óvodába, iskolába. 

Az, hogy munkahelyem és lak-
helyem egyaránt Dorozsmához kö-
tött, azt eredményezte, hogy nagyon 
sok embert megismerhettem az évek 
folyamán, s kötődésem igen szoros 
lett. Az előzményekből adódik, hogy 
a részönkormányzati képviselőséget 
is azért vállaltam, mert úgy gondol-
tam, ismereteim, kapcsolataim révén 
segíteni, támogatni tudom a helyi kép-
viselők munkáját, s a környezetem-
ben élő emberek problémáit folyama-
tosan figyelemmel kísérve, érdemben 
tudom azokat továbbítani a képvise-
lők felé, esetleges megoldási javasla-
tokkal egyetemben. 

Szegedtől való elválás már évek 
óta lappangó ötletként ott él az embe-
rek egy részének szívében, hiszen a 
régebbi önállóság elvesztése fájó em-
lékként él. Azt, hogy ezen lehet-e, 
kell-e változtatni, érdemben meg kell 
vizsgálni, és felelősségteljesen kell 
képviselni bármelyik megoldást. Na-
gyon fontosak a gazdasági iránymu-
tatók, melyekkel tökéletesen tisztá-
ban kell lenni, mert egy ilyen fontos 
kérdésben nem lehet felelőtlenül nyi-
latkozni és lépni. 

Nagyon fontos feladatnak tekin-
tem a kulturált központi rész megte-
remtését, fedett csatornázással, par-
kolási lehetőségekkel. Jó lenne egy 
olyan egészségház felépítése, mely-
ben olyan körülményeket lehetne biz-
tosítani az orvosaink számára, mely 
lehetővé tenné az egészségügyi ellá-
tás színvonalának emelését. Érdemes 
lenne egy közlekedési stratégiát ki-
dolgozni, felmérni, hogyan lehetne 
még biztonságosabbá tenni útjainkat. 
A nagybani piacnál, Bölcs utcánál 
megfontolandó lenne egy körforga-
lom telepítése. Többször szó volt már 
a Hősök ligete rendbehozataláról, re-
mélhetőleg most már a megvalósítás 
következik. Kulturáltabbá kellene ten-
ni a piactér területét, esetleg fedett 
rész kialakítása is szóba jöhetne. A 
meglevő játszóterek mellé ki kellene 
alakítani egy olyan komplexumot, 
amely lehetőséget biztosítana azon fi-
atalok részére, akik szívesen próbál-
gatják ügyességüket gördeszkán, gör-
korcsolyán, versenykerékpáron stb. 
Bár környékünkön most már egyre 
több fürdőhelyet alakítottak ki, nem 
kellene talán lemondani a Sziksóstó 

környékének rendezéséről, medencé-
inek bővítéséről. Tovább kell támo-
gatni azon javaslatokat, melyek az 
újabb építési területek esetleges kiala-
kítását tennék lehetővé, illetve lakha-
tóbbá tennék a már kialakult üdülői 
körzetekben élők területeit. 

 
 

MUCSI LÁSZLÓ 

55 éves vagyok, nős, két gyermek 
édesapja. Gépkocsivezetőként és üze-
mi rendészként dolgoztam, jelenleg 
nyugdíjasként élek. 

Születésem óta Dorozsmán la-
kom. Nagyszüleim Bácskából költöz-
tek ide Trianon után, édesapám már 
Dorozsmán született, dorozsmai a fe-
leségem családja is. Mindig is érde-
kelt a település története, sorsa. Több 
civil szervezet megalakításában és 
működtetésében vettem részt. Két-
szer indultam a helyhatósági válasz-
tásokon, és harmadszorra vagyok a 
részönkormányzat tagja. 

A képviselőjelöltséget Mihálffy 
Béla kérésére vállaltam, aztán sikere-
sen megválasztottak. Úgy látom, hogy 
a most megválasztott két képviselő 
tenni is akar Dorozsmáért, és az ő 
munkájukban érdemes részt venni, 
mert az eddigi tespedésnek véget kell 
vetni. Dorozsmát jobboldali, konzer-
vatív képviselők a rendszerváltás óta 
még nem képviselték. Bízom ben-
nük, ezért segítem munkájukat. 

Dorozsma és Szeged viszonya az 
„átok és áldás” kategóriájába tarto-
zik. Akaratunkon kívül, megkérdezé-
sünk nélkül lettünk „szegediek”, de 
mindig megmaradtunk körtöltésen kí-
vülinek. Egyik városvezetés sem ke-
zelt bennünket egyenrangú félként. 
Nem tudtuk kihasználni a város kö-
zelsége nyújtotta lehetőségeket. A fej-
lesztések során mindig a maradék elv 
alapján részesültünk. Egyedüli meg-
oldás az önállósulás lehet. Meg lehet 
nézni a környező településeket: Mó-
rahalom, Sándorfalva, Algyő, Szaty-
maz, sorra húznak el mellettünk, míg 
mi dagonyázunk a langyos vízben. 
Ennyit jelent az önállóság az, ha van 
gazdája egy településnek. 

Furcsán hangzik, de a legfonto-
sabb változás a dorozsmai emberek-
ben való változás kellene, hogy legyen. 
Dorozsma egy arctalan, alvó külvá-
rossá vált. Bármilyen építést, fejlesz-
tést, parkosítást valósítunk meg, ha 
vandál kezek törnek, zúznak, ronta-
nak módszeresen. Pedig ezt látni kell. 
Ez jelenti azt, hogy nem érzik magu-
kénak a települést, csak itt „laknak”, 
és a közöny uralkodik. Mert ezeket a 
vandál kezeket le lehet fogni, ha van, 
aki lefogja és le akarja fogni. 

 
 

GASPARITS PÉTER 

Gasparits Péter vagyok, 1947-
ben születtem Szegeden. A szakkö-
zépiskola elvégzése után a XI. Autó-
javító Vállalatnál kezdtem dolgozni, 
itt kerültem kapcsolatba a dorozsmai 
emberekkel. Később ide, Dorozsmá-
ra nősültem és 1979 óta Kiskundo-
rozsmán élek. Ma már nyugdíjas va-
gyok, szerény keretek közötti gazdál-
kodással egészítem ki jövedelmem. 

Örömmel vettem, amikor bizal-
mat szavaztak részemre, mert a rész-
önkormányzat tagjaként közvetlenül 
van lehetőségek dolgozni Kiskundo-
rozsma fejlődéséért és az itt élők 
jobb életkörülményeinek alakításáért. 

Szeged és Dorozsma viszonyáról 
sajnos azt kell mondanom, hogy a 
város és intézményei sokszor figyel-
men kívül hagyják az itt élők érdeke-
it, azonban az önállóságnak először a 
gazdasági feltételeit kell megteremte-
ni (munkahelyteremtő és adófizető 
vállalkozások). 

Legfontosabb feladatok közé so-
rolom a közbiztonság érezhető javítá-
sát, a tömegközlekedés fejlesztését (a 
jelenlegi rendszer áttekintését és az 
utasok igényeihez alakítását). Új épí-
tési területek kialakítását, új munka-
helyek létesítését a fiatalok helyben 
tartásáért és a legsürgősebb útjavítá-
sok lehetőség szerinti elvégzését szor-
galmazom. Távlati célként a Sziksós-
fürdő fejlesztésében rejlő lehetősé-
gek kiaknázását tekintem. 

(folytatjuk) 
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„Közös 
szellemi 
bölcső” 

Június 23-án, a XIII. Dorozsmai 

Napok művészeti tárlatán Barta 

András képzőművész és családja 

munkáit láthattuk. 

 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház 

nagyterme zsúfolásig megtelt a mű-
vészetekre fogékony, kíváncsi érdek-
lődőkkel. A forró júniusi délutánon 
Huszár Gergő gitárját pengetve, Giu-
lio Regondi Etűd 8 című olasz dalá-
val hevítette a hangulatot. 

A kiállítást Beliczay Mária kép-
zőművész nyitotta meg, és méltatta a 
család munkáit. Elmondása szerint az, 
hogy Barta Andrásék a „Közös tőről” 
címet adták a kiállításnak, az ő olva-
satában annyit tesz, hogy a szegedi 
Tömörkény István Művészeti Gimná-
zium a család közös szellemi bölcső-
je. Andrea, Borika textilszakon, And-
rás és Gergő szobrászszakon végzett, 
valamennyijüket tanította is. Barta 
András közel két évtizede már maga 
is művésztanár. Természetszeretete, 
archaikus tisztelete festészetében is je-
len van. Szakrális áhítattal hívja élet-
re a szeretett fákat, bokrokat, Erdély 
lankáit, hegyeit. Szobrászművészetét és 
a rajzművészetet is magas fokon műveli. 

Gergőre áttérve elmondta, a te-
hetséges gimnáziumi diákból elmé-
lyült, meditatív festőnövendék lett, aki 
alakítja, formálja üzenetét a világ-
nak. A Képzőművészeti Egyetemen 
készült remek munkáiból hozott el a 
családi kiállításra. 

Borikáról megtudhattuk, hogy jel-
mez, díszlet, látványtervező szakon a 
Művészeti Egyetemre készül. A Már-
télyi Alkotótáborban készült akva-
relljeit láthattuk, és érettségi „dolgo-
zatának” remekét csodálhattuk meg. 

Végül, de nem utolsósorban szólt 
Andreáról, a család „őrangyaláról”, aki 
művészeti képesítéssel, műértő gond-
dal egyengeti tehetséges családja út-
ját. Kiállított, leheletfinom akvarell-
jei átfénylik szíve minden melege, tisz-
tasága. 

A család életét átitatja a művé-
szet, mint szövetet a tinta. „Úgy élnek, 
amint gondolkodnak, úgy gondolkod-
nak, amint alkotnak, és úgy alkotnak, 
amint élnek.” A Barta család sugárzó 
alkotásaikból erőt meríthettünk. 

Beliczay Mária idézte Somogyi 
József szobrászművész intő szavait, 
melyet az első évfolyamos hallgatók-
nak mondott: „Jah, kérem a tehetség, 
az hamuba sült pogácsa az útra.” 
Átérezhettük a gondolat erejét, hogy 
nagy a művész felelőssége, és hosz-
szú, rögös út, kitartás vezet el a ki-
bontakozásig. 

A meghitt méltatás után, a kiállí-
tást Huszár Gergő gitárszólójával, 
spanyol dallamokat pengetve zárta. 

A kiállítás megtekinthető július 
18-ig a művelődési házban. 

GRANDPIERRE CECÍLIA  

Művésznek születni kell 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház-

ban, Virág János fafaragó mester 

kiállítását tekinthettük meg júni-

us 23-án, teaidőben. 

 
A kánikulai hőség ellenére sokan 

eljöttek a dorozsmai születésű, jelen-
leg Kunszentmártonon élő, 66 éves 
művész munkáinak kiállítására. „A fa 
szerelmesét” kis unokája egy szépen 
elszavalt költeménnyel köszöntötte. 
A kedves, megható verssorokat Vi-
rág János tiszteletére egyik barátja, 
Fogarasi György faragta versbe. 

Simon Ferenc festőművész nyi-
totta meg a kiállítást, méltatta a mes-
ter munkáit. Beszélt a fafaragás, vé-
sés csak könnyűnek látszó, ám való-
jában nehéz munkafortélyairól. 

Elődeink számára a fa volt az 
egyik leghozzáférhetőbb alapanyag 
dísztárgyak, használati cikkek, szob-
rok készítésére. Fából készült a böl-
cső, amelyben a csecsemőt ringatták, 
fából készültek a bútorok, a tányér, a 
kanál, kopjafákat faragtak és fakopor-
sóban indult utolsó útjára a halandó. 

Virág János alkotásai között is 
láthattunk, megcsodálhattunk hazai 
faanyagból készített dísztárgyakat, 
használati eszközöket, faszobrokat, 
fali képeket. 

A munkákhoz kis anekdotákat is 
halhattunk a művésztől, amelyek min-

dig érdeklődést keltenek, hiszen meg-
tudhatjuk, milyen esemény ihlette mű-
vei elkészítéséhez. 

És hogy „mi fán terem” a fafara-
gás művészete? A minőségi fa még 
nem garancia arra, hogy értékes al-
kotás születhessen. „Művésznek szü-
letni kell” – vallja Virág János. Szük-
séges az ötlet, a kiválóan elsajátított 
technika, a szépérzék, művészi ké-
pesség. Hallhattuk, hogy a művészet-
hez tíz százalék tehetség és kilencven 
százalék tudás kell. S ha elgondoljuk, 
hogy mennyi szerszám szükséges a 
fa megmunkálásához. Minden fara-
gási fajtához teljesen különböző esz-
közök szükségesek. Íves és lapos vé-
ső, kanalas és fordított kanalas, pen-
ge, csiszoló eszköz, barkácsgép, rás-
poly, dörzsár… s még sorolhatnám. 

A művésznek kell még egy 
olyan békés, családi háttér, amelyről 
Virág János meghatottan beszélt, a 
jelenlévő családtagjaira tekintve. 

A szülőföldjére remek munkái-
val látogatóba hazatérő művésznek 
barátja verssorának utolsó mondatát 
idézve kívánjuk meleg szeretettel, 
tisztelettel: „Legyen erőd, legyen 
fád!” 

A kiállítás megtekinthető július 
10-ig a Művelődési Ház emeleti ter-
mében. 

GRANDPIERRE CECÍLIA  

Szentmise és körmenet 
A Dorozsmai Napok rendezvény-

sorozata templomunk védőszentjének 
születésnapjához kapcsolódik. Ez év-
ben templomunk védőszentjének, Ke-
resztelő Szent János születésnapja jú-
nius 24-én, pénteken volt. Ebből az 
alkalomból péntek este 18.30-kor az 
esperesi kerület papjaival közös szent-
misét mutatott be Mádi György plé-
bános atya. 

Vasárnap Úrnapja, az oltáriszent-
ség ünneplésének a napja volt, egy-
ben templomunk búcsúja. A 9 órai ün-
nepi szentmisén a templom Hozsanna 
Énekkara szívet melengető, kiváló 
zenei élményt nyújtó énekeivel emel-
te az ünnep hangulatát. 

A szentmise úrnapi körmenettel 
fejeződött be. 

Tour de Dorozsma 

A már hagyományosnak nevez-
hető Szélmalom Kerékpáros Teljesít-
ménytúrán idén 123-an indultak. A leg-
idősebb versenyző 1947-ben, míg a 
legfiatalabb 2002-ben született, mind-
ketten teljesítették a 30 km-es távot. 

Íme az eredménylista: 
100 km-es táv női kategória 
1. Csikesz Orsolya: 3:12 
 
100 km-es táv férfi kategória 
1. Balázs Amand Tibor: 2:44 
2. Kis András: 2:45 
3. Mráz János: 2:53  
 
50 km-es táv női kategória 
1. Dezső Mónika: 2:42 
2. Balázs Margit: 2:43 
3. Katona Melissza: 2:44 
 
50 km-es táv férfi kategória 
1. Harangozó József: 1:56 
2. Pataki Sándor: 1:59 
3. ifj. Sánta István: 2:06 
 
30 km-es táv női kategória 
1. Tanács Gabriella 1:17 
2. Gerla Sarolta 1:18 
3. Babilai Felícia 1:41 
 
30 km-es táv férfi kategória 
1. Sánta István 1:13 
2. Szénási István 1:37 
3. Perics Márton 1:43 
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Vigadó a Dorozsmai Napokon 
A szeles idő ellenére sokan gyűltek össze a 

Dorozsmai Napok második programnapjának 

délutánján a művelődési házunk udvarán. 

 
Három órától Bozsó Antal és együttese játszott 

népzenét „felsőfokon”. Röviddel utánuk a Dél-
Alföldi Harmonika Barátok Klubjának virtuóz mu-
zsikáját hallgathatta meg az egyre szaporodó kö-
zönség, majd külföldi együttesek folklór bemuta-
tója következett. Nagy sikert aratott a Sana has-
tánc együttes hawaii táncshowja: a táncosok a hi-
deg szél ellenére forró hangulatot varázsoltak a le-
menő nap fényében a színpadra. 

A Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Kö-
re igazi csemegével várta a színházterembe a kö-
zönséget: A cinkotai kántor című népi játékot mu-
tatták be öt színben. A rendező, aki maga is ját-
szott, sikerrel aktualizálta a mai kornak megfelelő-
en a Mátyás-korabeli történetet, amelyben Ácsné 
Fekete Ilonát, László Györgynét, Máté Máriát, 
Szentes Bíró Ferencnét, Dudás Mátét, Militár Mik-
lóst, Szabó Pétert, Ungi Zoltánt, Vass Józsefet és 
Szentes Bíró Ferencet láthatta komédiázni a kö-
zönség. A vastapssal jutalmazott – a nézőket a mű-
sor végén „borral” megöntöző – színtársulat mun-
káját technikusként Ungi Tamás, berendezőként 
László György segítette. 

Már a lemenő nap fényében, a szabadtéri szín-
padon lépett fel az est egyik sztárvendége, Badár 
Sándor előadóművész. A stand-up műfaj hazai út-
törője és nagymestere ezúttal sem okozott csaló-
dást: közel egy órás – vasutas múltjáról is őszintén 
és humorosan mesélő – „dumaszínháza” nagy si-
kert aratott. 

Minden sztárallűrt nélkülözve lépett színpadra 
az esti pályabál előtt a Megasztár legutóbbi verse-
nyében legtovább jutott együttes, a FIVÉREK ze-
nekar. A szentesi kötődésű három Seres testvér a 
latin zene minden szépségét bemutatta ezen az es-
tén. A vérpezsdítő dallamok mellé kiváló vokállal 
és profi gitártudással is szolgáltak. Saját nótáikon 
túl, igazi klasszikusokat is játszottak fergeteges 
sikerrel. Elmondták: nagyon örültek a tévés meg-
mérettetésnek: a siker közvetlen közelében voltak. 
Óriási elismerésként élték meg, hogy Zorán az 
„Ünnep” című dalának eljátszása után felhívta őket 
és gratulált a nóta magas színvonalú előadásához. 
Antal, Róbert és Krisztián az autogramkérők roha-
mát is sikeresen állta: dedikált képeik, a velük 
készített közös fotók igazi kinccsé váltak a rajon-
gók számára. 

Az est programját a Holiday zenekar utcabállal 
zárta, amely a késő éjszakai órákban ért véget. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

A CINKOTAI KÁNTOR SZÍNPADI TÁRSULATA A FIVÉREK 

BADÁR SÁNDOR ÉS A NAPLÓ 

Dorozsma, dokumentumokban 

A Dorozsmai Napok kísérőprog-
ramjaként helytörténeti témájú kiad-
ványokból nyílt kiállítás a helyi fi-
ókkönyvtárban. Igen széles repertóri-
ummal készültek a kiállítók: az üveg-
burák alatt megtekinthető volt Do-
rozsma alapító oklevelének reproduk-
ciója, számos, XX. század első felé-
ből származó könyv, valamint az el-
múlt 15–20 év során megjelent, helyi 
vonatkozású könyvek, riportfüzetet, 
értekezések és szakdolgozatok. 

A kiállított könyvek közt ott ta-
láljuk Sztriha Kálmán és Felpétzi 
Győry Jenő első, 1937-es kiadású Do-
rozsma-könyveit, a Dorozsmai Napló 
legelső számát, az Új Dorozsmai Nap-
ló / DorozsMa első és utolsó számát, 
a Dorozsmai füzetek eddig megjelent 
összes részeit, sőt, még az újságunk 
2001–2004. között megjelent lapszá-
mainak repertóriumát feldolgozó szak-
dolgozatot is. A kiállítás július 25-ig 
tekinthető meg. 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

A toronyóra pásztora 
 

Új köntösbe öltözött Dorozsma egyik büszkesége, a templom tornya. A tető felújítása után nem volt 

szép a tornyon pergő festék, a málladozó párkányok látványa. Állványálarc mögé bújva szorgos mester-

emberek vették pártfogásba, s immár tisztán, szépen, mint botját figyelmeztetően felnyújtó öregúr ma-

gasodik az égbe. De hogy az idős harangok is méltón konduljanak az új toronyban, hogy pontosan hir-

desse az idő múlását, szükség volt a kopott, öreg óraszerkezet átvizsgálására is, ehhez kapóra jött az áll-

ványerdő, ami eltakarta a mutatókat. De ki is az ember, aki ennek gondját viseli? Tudják róla, hogy egy 

valóságos ezermester, gépszerelő, lakatos, esztergályos, és a jó ég tudja mi minden még, de hogy az 

órákhoz is ért, ez oldaláról kevesen ismerik. Nem más ő, mint Tapodi Mihály, a toronyórák reparátora. 

Éppen Széksósi úti műhelyében ógott-mógott, bosszankodott egy problémás munkán, így félve kopog-

tattam be azzal, mi járatban vagyok. Felhős, összeráncolt homloka egyből kisimult, mosolygóssá vált, 

ahogy megtudta, a toronyóra miatt keresem. 

– Miska bátyám, milyen idős ez 
az óra? 

– Szájhagyományból ismerem én 
is, 1838-ban kapta a templom az órát, 
egy budai kovácsmester munkája. 
Nagyon egyszerű emelőszerkezettel 
készített dolog ez. Jól végezte dolgát 
a mester, a mai napig rengeteg alkat-
részéhez hozzá sem kellett nyúlni. 
Háromsúlyos felépítésű szerkezet, egy 
óratengellyel, amely az egész órát vi-
szi. Van benne egy negyedes verésű 
hengerpár, és az egész órás henger. 
Az egészet 1972-ig kenderkötéllel a 
harangozó működtette. Ezt követően, 
az azóta már elhunyt Peták István 
órásmester egy másik órás társával 
újította fel. 

– Hogyan lett ennek az órának a 
gondozója? 

– Azelőtt mi is csak a Harangozó 
Feri bácsitól kaptunk kulcsot, hogy 
megnézhetjük az órát, kimehetünk a 
toronyba apámmal, mikor a misére 
jártunk. 1972–1973 között úgy-ahogy 
járt ez az óra, nem volt hozzá megfe-
lelő ember, aki javítgassa. Sűrűn kel-
lett beállítgatni, mert eléggé rakoncát-
lan szerkezet ám ez az öreg jószág! 
1973-ban apám, az 1903-ban szüle-
tett Tapodi Mihály haláláig, 1988 de-
cemberéig istápolta ezt a szerkezetet. 
Igaz, ő nem órás, ő is esztergályos 
volt, de az akkori időkben mindenhez 
kellett érteni, ha az ember talpon 
akart maradni. Kifortélyozta a szer-
kezet működését. Akkoriban a Város-
gondnokságnál kellett a jóváhagyást 
megszerezni, a szerződést megkötni 
az óramű kezeléséhez. Persze, aztán 
minket, az unokákkal is felvitt magá-
val, ahol láttuk, lestük, hogy teszi a 
dolgát, mihez nyúl, mit állít, mindig 
kérdezgettük, mi micsoda, s ő elma-
gyarázta. 

– Mitől függ egy toronyóra járá-
sa? 

– Nem is hiszik, mi minden be-
folyásolja az óra pontosságát. Egy 
ilyen toronyba befúj a szél, beviszi a 
port, homokot, ez beülepszik a fogak 
közé, még meg is állítja. Ezeket kell 
tisztogatni, olajozgatni, ellenőrizni. 
Finom szerkezeteket is – bronz csap-
ágyakat – tartalmaz, melyek erősen 
kopnak, figyelni, pótolgatni kell. En-
nek – bár végtelenül egyszerű szerke-
zet – nincsenek pótalkatrészei, nem is 
gyártanak sehol ilyeneket, ha valami 
elpusztul, elkopik, azt magam kell, 
hogy elkészítsem. Kiss Péter bácsi 

öntőműhelyében gyártottunra felhú-
zása. Bizony, ezt nem elektronika mű-
ködteti, még a hagyományos módon, 
mint egy asztali órát, ezt is fel kell 
húzni, hogy járjon. Csak ez nem kis 
csavaróval, hanem egy nagy kurbli-
vassal működik, amit elég nagy erő-
kifejtéssel kell feltekerni. A csörlők-
kel egy-egy drótkötélen függő, közel 
ötvenkilós betonsúlyt tekerek fel 36 
méter mélységből egy-egy hengerre, 
majd azok visszahúzó ereje, ahogy 
ismét leereszkednek, forgatja az óra-
tengelyt, a fogaskerekeket, emeltyű-
ket, léptetőket. Egy felhúzással 72 
óra működést lehet biztosítani, de 
teljesen felhúzva akár 80-82 órát is 
járhat. Ez azt jelenti, hogy háromna-
ponta kell felmászni a toronyba, újra 
húzni. 

– Mi készteti arra, hogy ezt vé-
gezze? 

– Én hívői és becsületbeli köte-
lességemnek érzem ezt a munkát. 
Szeretem csinálni, kedvem lelem ben-
ne. Ha majd nem bírom, gyerekeim 
folytatják, akik már „be vannak olt-
va”, ők is értik ennek a csízióját. Ha 
velem valami történne, ők továbbvi-
szik. Kicsi járadékot ugyan kapok 
ezért a munkáért, de igazából nem 
ezért teszem, hanem mert szívügyem. 
Mondták többen: miért nem alakítjuk 
át a szerkezetet elektronikusra, vil-
lanymotorosra, digitális vezérlő tech-
nika működtethetné. Nem, ez már az 
én életemben marad így, az Egyház 
véleménye is csatlakozik ehhez a vé-
leményhez. Ez a maga nemében már 

kuriózum. Ha ez az óra 173 éve tud 
így menni, hogy alig kellett hozzá-
nyúlni, k le néhány alkatrészt. Aztán 
az óne sértsük meg ennek becsületét 
azzal, hogy lecseréljük. Azt hi-szem, 
ez így van jól. 

 
Itt volt az ideje a szerkezet felhú-

zásának. Együtt mentünk fel a to-
ronyba. A 107 lépcső megmászása 
egy fiatalembert is próbára tesz, de 
Miska bácsinak meg sem kottyan: – 
Megszoktam – mondja. Szűk kicsi aj-
tócskákon kell átbújni, létrákon fel-
mászni, a csigalépcsőn sötétben ta-
pogatózni, míg felérünk az óramű kis 
bódéjába. Minden alkatrész csillog-
villog, a drótkötél, az emeltyűk, fo-
gaskerekek olajtól fényesek, éppúgy, 
mint a csörlő, ki tudja hány ezerszer 
körbetekert fogóvasa. Miska bácsi itt 
azért már megizzad, ahogy tekeri fel 
a nagy súlyt. – A levegőtlenség az oka, 
a nagy meleg, nem a fáradság. 72-
szer kell egyenként a csörlőket átte-
kerni – mondja. Tényleg, van vagy 
35 fok a szűk kis helyen. Egynek a 
tekerését átvállaltam. Mit mondjak: 
próbára tett. Miska bácsi csak legyint. 
Feljebb mehetnénk a harangokhoz is, 
de lebeszél róla – nem szabad, oda-
fönn érzékeny műszerek vannak be-
építve. Kis híján a falnak ugrok, mert 
hirtelen megszólal az egész órát ütő 
gong a nagyharangon. Miska bácsi 
ránéz az órájára: – Pontosan szól az 
öreg. Mint mindig. 

 
TÓTH GYÖRGY  

„Szorítva 
könyvem 

kebelemre...” 
Szegeden az idén is a Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyv-

tár rendezte meg a 82. Ünnepi 

Könyvhetet és a 10. Gyermek-

könyvnapot 2011. június 1. és 11. 

között. 

 
Az esemény megnyitóján kö-

szöntőt mondott dr. Solymos László, 
Szeged alpolgármestere. A könyvhe-
tet Grecsó Krisztián József Attila-dí-
jas író nyitotta meg. Hallhattuk Böjte 
Csaba ferences szerzetes megszívle-
lendő bölcs, szeretetteljes szavait is. 
Íróvendégek voltak: Egressy Zoltán, 
Telegdi Ágnes és papírszínházzal Ta-
kács Mari. 

Az év könyve-díjat a Szentek hár-
fáját jegyző Szilasi László író, az SZTE 
Régi Magyar Irodalmi Tanszékének 
tanára vehette át. 

A rendezők újdonságokkal, gye-
rekeknek és felnőtteknek is meglepe-
téssel szolgáló gazdag programokkal, 
könyvbemutatókkal, vásárlási kedvez-
ményekkel és zenei csemegékkel is 
készültek. 

A Dugonics tér ismét könyvdísz-
be öltözött. Ez is Ünnep volt, a köny-
vek Karácsonya. A kis égők ott sora-
koztak egymásra pakolva a könyv-
standok polcain és sugározták pazar 
bőséggel a fényt, amely megvilágítja 
az elméket, ha olvasunk. Aki olvas, 
az sohasem lehet egészen magányos, 
mert körülveszik az örök barátok. A 
könyvek elkalauzolnak a világ isme-
retlen tájaira, mesékbe ringatnak, kép-
zeletünket gazdagítják, ismereteinket 
bővítik, szórakozást nyújtanak, a kí-
vánalmainknak megfelelően. 

Vásárolhattunk értékes könyvet 
már 100 forintért is, és 500 forintos 
könyvheti utalványt válhattunk be, az 
ingyenes szegedi hirdetőújságból ki-
vágott szelvénnyel. 

Elmondhatjuk, hogy a programok 
színes skálája közül válogathatott, 
aki kisétált Szeged zenélő szökőkút-
jához, a standoknál kedvére böngész-
hetett, könyvvel, élményekkel gazda-
gabban térhetett haza. 

Hazafelé Illyés Gyula: Haza a ma-
gasban című vers sorai jutottak eszembe:  

„Mi gondom! – áll az én hazám 
már, / védőbben minden magasság-
nál. / Csak nézelődöm, járok, élek, / 
fegyvert szereztem, bűv-igéket. // Fi-
gyelj hát és tanuld a példát, / a mesz-
szehangzóan is némát. / Karolva köny-
vem kebelemre, / nevetve nézek el-
lenemre.” 

 
A könyvhét programsorozatának 

keretében június 3-án a dorozsmai fi-
ókkönyvtárban bemutatták a Jerney 
János életét és munkásságát feldolgo-
zó kiadványt, a szerzővel, Péter Lász-
lóval Hajdú Géza beszélgetett. 

GRANDPIERRE CECÍLIA  
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Megmentett devizahitelesek? 
Egérút vagy menedék? 

A kormány törvényben szabá-

lyozta a nehéz és egyre kilátásta-

lanabb helyzetbe került deviza-

alapú jelzáloghitelesek megsegí-

tésének szabályait. 

 
A törvény szerint 2011. decem-

ber 31-ig írásban kezdeményezhetik 
„természetes személyek” hitelezőjük-
nél a törlesztési árfolyam rögzítését, 
amely svájci frank esetén 180 forint, 
euró esetén pedig 250 forint. A rög-
zített árfolyam és az ezt meghaladó 
tényleges törlesztési árfolyam közötti 
különbségre a devizakölcsönt nyújtó 
bank gyűjtőszámla-hitelt nyújt, ami-
nek a fedezete ugyanaz a lakóingat-
lan, mint az eredeti hitelkonstrukció 
esetén. A magyar állam kezesként fe-
lel a számlahitelből eredő tartozások 
100 százalékáért, majd kezesként e 
tartozások 25 százalékáért a rögzített 
árfolyamú időszak lejárta után. A 
bank az itt keletkezett kezességválla-
lási díjat nem háríthatja át a hitel-
adósra. A 36 hónapra, de legfeljebb 
2014. december 31-ig rögzített árfo-
lyam és a tényleges árfolyam különb-
sége miatt felgyülemlett összeget a 
mindenkori bankközi kamatlábbal – 
most 6,15% – megemelve kell 2015. 
január 1. után törleszteni. 

A banki árverezések ugyanakkor 
– ugyan korlátozásokkal – de október 
1-vel megindulhatnak. 

A sürgősséggel kihirdetendő tör-
vényi szabályozás – a teljesség igé-
nye nélkül – ennyit jelent. Megindul-
hat a nép a bankokhoz, hogy 2-3 évig 
10-15 ezer forinttal kevesebbet fizet-
hessen a fizetendő 50-60 ezer helyett 
akkor, amikor már a csökkentett ösz-
szeget sem tudja kigazdálkodni. Az 
sem megoldás, amit egyes bankok ja-
vasolnak: a hitelesek váltsanak svájci 
frankról euróra. Ez is csapda, hiszen 
az átváltás során a svájci frankból 
előbb forint lesz, majd euro: olyan ár-
folyamokon, amelyek ismét az adóst 
sújtják. Közben folyik az adok-ka-
pok: egyesek a bankokat hibáztatják 

a rossz szerződés miatt, mások a po-
litikusokat a devizaalapú hitelezés be-
vezetése miatt, megint mások pert 
fontolgatnak az állam, de a bankok 
ellen is. Vizsgálat indult az elmúlt 10 
év rossz és felelőtlen kormányzati 
döntéseinek feltárására, kivizsgálására. 

Eltűnődöm: azért csak hibázha-
tott valaki, vagy valakik, ha ennyi fe-
lelős lehetséges? Ez a sok tízezer em-
ber, aki otthont akart venni, vagy te-
remteni magának olyan helyzetbe ke-
rült – önhibáján kívül – amelyet a fel-
sorolt szervek és személyek okoz-
(hat)tak felelőtlen tevékenységükkel, 
vagy működésükkel. Az nem lehet, hogy 
egy korrekt jelzáloghitelnél a deviza-
árfolyam emelkedése 30-40 ezer fo-
rintos havi törlesztő részletet okoz-
zon. Itt kamat és kezelési költségnö-
vekedést feltételezhetünk, amelyeket 
– vélhetően – indokolatlanul számol-
tak fel. 

Idézek egy bank 1,5 milliós Euro 
alapú jelzáloghitelének fizetési érte-
sítőjéből (a hitelt a tulajdonos már 
két éve fizeti): 

Tőketörlesztés: 14 548 Ft 
Kamat: 10 008 Ft 
Tőke árfolyam-különbözete, szám-

lázás kori árfolyamon: –458 Ft 
Árfolyam-különbözet számlázás-

kor és teljesítéskor: –115 Ft 
Nos, azt gondolom, a kivonatos 

számok önmagukért beszélnek. Vala-
hol e számok között van a kutyuska 
sírja elhantolva úgy, hogy az adós 
sem eurót, sem svájci frankot nem is 
látott kölcsönével kapcsolatban soha. 
Talán ezt a hitelezési gyakorlatot, sza-
bályozást, egyszeri kezelési díjakat, 
egyéb banki sarcokon siklottunk át a 
sok oldalas szakszöveg értelmezésé-
nél, amikor „megsegítették” a pénz-
intézetek deviza-alapú hitelt felvevő 
honfitársainkat. Reméljük, ezekre a 
visszásságokra is fényt derítenek majd 
a perek és a vizsgálatok. Addig pedig 
marad a halasztott életmentés. 

SZENTES BÍRÓ FERENCNÉ  

pénzügyi tanácsadó 

A szőlő szerelmese 

Az Európai Borlovagrend egyet-

len alföldi borlovagja a kiskundo-

rozsmai Újvári Mihály. 

 
Az Alföld egyetlen európai bor-

lovagját (az országban is csak tizen-
nyolcan vannak) 2008. októberben az 
ausztriai Lorettóban avatták, de, Sze-
geden barátai, ismerősei körében vet-
te át a kardot és a palástot. Az 1939. 
október 20-án Kiskundorozsmán szü-
letett Újvári Mihály Szeged közigaz-
gatási területén belül egyedüli ember, 
aki borászattal foglalkozik. Mintegy 
30 éve kezdett szőlőt termeszteni, 
még akkor, amikor a szegedi 11-es 
autójavító művezetőjeként tevékeny-
kedett. Negyvenezer forintért vette az 
első hold földjét 1980-ban, amit be-
telepített zala gyöngyével. Ettől az-
óta sem vált meg.  

Jelenleg hét hektáros kiskundo-
rozsmai birtokán gazdálkodik, csak 
minőségi szőlőfajtákkal foglalkozik: 
cserszegi fűszeressel, rajnai rizling-
gel, kékfrankossal, és zweigelttel. „Nem 
állt tőlem messze a föld, hiszen édes-
anyám, már egyéves koromban fo-
nott kosárban vitt a szőlőbe. Ott szív-
tam magamba a föld, a szőlő szerete-
tét, tiszteletét” – emlékezett vissza. A 
borkészítést édesapjától tanulta, de az 
Ő igazi „professzora”, Somodi Sán-
dor ásotthalmi borász barátja. Egyet-
len fia, Csaba mára már vincellérként 
segíti feleségével együtt édesapja mun-
káját.  

A ’90-es évek végén már látta: a 
kulturált borfogyasztás jövője: a pa-
lackozás. Rövidesen megépült az EU-

szabványoknak megfelelő Újvári Pin-
cészet: ahogyan mondta „üzemmé tu-
pírozták” az épületeket. A hatalmas 
pincében 40-50 hektós fahordókban 
tárolják a bort, a palackozóban seré-
nyen folyik a munka. Az épületben 
akár 40 főt is képes egyszerre vendé-
gül látni télen-nyáron. Tervei között 
szerepel a padlástérben egy bormúze-
um és borászati kiállítás berendezése. 

Az Újvári Pincészet borait Kis-
kundorozsmán a Bölcs utca 19. szám 
alatti borkimérésben tudják megvásá-
rolni: a bolt keddtől péntekig 14 és 
18, szombaton 8 és 12 óra között fo-
gadja a vásárlókat. Büszkén említi 
egy jó hírű szegedi vendéglő nevét: 
20 éve állandó vásárlója a vendéglá-
tóhely. Rendszeresen segíti és támo-
gatja finom boraival a helyi nyugdí-
jasklubot, de a XIII. Dorozsmai Na-
pokra is adományozott bort a szerve-
zőknek. A konkurenciáról alkotott vé-
leményéről kérdezve annyit mond: 
neki a bortermelők nem konkuren-
sek, hanem gazdatársak. 

Tervei között szerepel a termőte-
rület bővítése, földterület vásárlása, 
és kékszőlőféle – kékfrankos – tele-
pítése. A bordányi út melletti birtok 
épülete mellett harangláb ékeskedik: 
a benne lakozó harang lélekharang, 
felesége emlékét őrzi. Újvári Mihály 
azt vallja: a család és a munka az élet 
értelme. Ő itt, ezen a 150 éve gyü-
mölcsöt, szőlőt termő földön, Kiskun-
dorozsmán kíván élete végéig gazdál-
kodni. 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

VETRÓ PÉTER 

80. születésnapján 

szeretettel köszönti 

családja. 
Június 8-án a Szegedi Pinceszín-

ház óvodások és iskolások részére tar-
tott előadást a művelődési ház nagy-

termében. Móra Ferenc Didergő ki-
rály című zenés mesejátékát vitték 
színre. 
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Egészségének megőrzése, javítása 

BEMER-terápiával 

Kiskundorozsmán 
 

A BEMER-technológia a világon egyedülállóan tudomá-

nyosan igazolt hatással rendelkezik. Erősíti az immunre-

akciót, javítja a mikrokeringést, aktivizálja a szervezet 

öngyógyító képességét. Önállóan vagy az orvosi kezelés 

kiegészítő terápiájaként alkalmazva mellékhatás mente-

sen növelheti a kezelés eredményességét, ezért orvosi 

praxisban folyamatosan növekvő számban kerül felhasz-

nálásra minden korosztálynál. 
 

BEMER-terápia alkalmazási területei közül néhány: 

Allergia, asztma, alvásproblémák, cukorbetegség és szö-

vődményei, csontritkulás, depresszió, emésztőrendszeri 

megbetegedések, fülzúgás, gyulladáscsökkentés, immun-

rendszer erősítése, ízületi problémák, memória- és fi-

gyelemzavar, migrén, pánikbetegség, reumatikus beteg-

ségek, sérülések, stressz, szédülés, szklerózis multiplex, 

vérnyomás problémák. 
 

Bejelentkezés: 06-70/771-3656 

 

Ha ezt a hirdetést kivágja és magával hozza, 3 alkalmas 

ingyen terápiás lehetőséget biztosítunk az Ön számára. 

Orvosok a szervadományozásról: 
Dr. Kiss Éva adjunktus (Szegedi Klinika, Dialízis Központ) 

– Mi a véleménye orvosként és 
magánemberként a donációról? 

– Nem választom külön ezt a kér-
dést. Adományozni mindenképpen jó 
dolog, nemes elhatározás. Ha élődo-
noros, páros szervvel kapcsolatos eset-
ről van szó, mindenkit bátorítok, plá-
ne, ha családtagról van szó, vállalkoz-
zon rá! Ennek a kockázata elenyésző. 
Az elhunytakkal kapcsolatos adomá-
nyozás ennél sokkal kényesebb és 
összetettebb. Itt az orvos valóban he-
zitál, pedig a törvényi körülmények 
konkrétan megadják a kivétel lehető-
ségét, sőt jogát. 

– Van-e országos vagy helyi sta-
tisztikai adat a transzplantációra 
várókról? Tehát egyfajta várólista. 

– Igen. Megjegyzem, az orszá-
gos szervellátottság terén állhatnánk 

ennél sokkal jobban. Jelenleg 6-7000 
embert „művesekezelünk”, ennek kb. 
a 10%-a, 700 vesebeteg van várólis-
tán. Ez a szám egyébként relatív, mi-
vel egy bizonyos korosztályt elérők 
eleve nem részesülhetnek átültetés-
ben. Ugyanis ennek során, a szervbe-
fogadás miatt az egyén immunrend-
szerét rendkívüli módon korlátozni 
kell, s ezzel egy elöregedett, egyéb-
ként is gyenge szervezetet nem tehe-
tünk ki egy fokozott fertőzésveszély-
nek, aminek nem tudna ellenállni. Ezen 
kívül számos komplikáció, pl. szív-
ritmus zavar léphet fel, amit nem, 
vagy nagyon nehezen lehet helyreál-
lítani. Évente átlag 300 vese transz-
plantáció történik hazánkban, ennek 
mintegy 10%-a élődonoros.  

– Van-e a szervátültetés koor-

dinálásával foglalkozó szervezet 
Szegeden? 

– A Klinikán van egy Transzplan-
tációs Osztály, két koordinátorral. Van 
regionális várólista bizottság, ez 2–3 
megyét ölel fel, ide nekünk rendszere-
sen adatot kell szolgáltatni. Itt döntik 
el a szervátültetésre alkalmasság kér-
dését is. Persze úgy a donor, mint az 
igénylő esetén is fontos az általános 
egészségi állapot. Az is követelmény, 
hogy az igénylő szervezete be tudja fo-
gadni a szervet, egy legyöngült, vagy 
egyéb szervi betegségekkel küzdő hi-
ába kap szervet, ha azt nem fogja tud-
ni hasznosítani. Mondjak egy példát: a 
más betegségei miatti keringési körül-
mények az ép, beültetett szerv tovább-
élését is ellehetetleníthetik. Ez egy na-
gyon komplex, minden körülményt 
körbejáró feladat. 

– Mik az orvos feladatai az 
elhalt személyek szerveinek felhasz-
nálása-felhasználhatósága terén? 

– Aki potenciális donorként fi-
gyelembe vehető, annak körülménye-
it általában az intenzív osztályokon 
működő orvos csoport vizsgálja meg. 
A koordinátorok jelölik ki a kivételt 
és a majdani beültetést végzők orvo-
sokat. Budapestre küldik fel a szűrő-
vizsgálatok eredményeit. Ezt követő-
en a Semmelweis Egyetem Transz-
plantációs és Sebészeti Klinika dön-
téshozóinak felelőssége, hogy az adott 
donorszervvel mi történjen. Alkal-
mas-e beültetésre, milyen gyógyásza-

ti eljárások szükségesek a szerv vagy 
szervek használhatóvá tétele ügyé-
ben. A kapcsolódó alkalmassági szű-
rővizsgálatoknak, pl. az agyhalott do-
nor életben tartásának, sőt a szervát-
ültetésre fenntartott várólisták napra-
készen tartásának is nagy költség-
vonzata van, ezt az állam nem fizeti 
ki a kórházaknak. Ezt nekik kell(ene) 
kigazdálkodniuk. 

– Merülnek-e fel dilemmák az 
orvosokban a donor szervfelhasz-
nálását illetően?  

– Sajnos igen. Pedig a tapasztalat 
szerint – az én területemet említve – 
100 szervátültetésből 95 műtét sike-
res, a szerv tovább él, a beteg gyógyu-
lását eredményezi. Mégis, az orvosok 
több esetben azért nem kezdeménye-
zik a szervkivételt, mert azonnal til-
takozások merülnek fel a hozzátarto-
zók részéről. Országosan gyakran elő-
fordulnak ilyen ügyben indított perek 
vagy perrel fenyegetőzések. Emiatt – 
bár a donorszerv ép, egészséges, 
alkalmas beültetésre, ezzel egy élet 
megmentésére, vagy az egészség 
helyreállítására – a kórház eláll a to-
vábbi eljárástól. Senkinek nem hi-
ányzik a bírósági hercehurca, akkor 
sem, ha ezekben az ügyekben rend-
szerint a kórház kerül ki – rossz szó-
használattal – győztesen. Mivel itt győz-
tes nincs, csak vesztes. A vesztes pe-
dig a krónikus beteg. 

 
TGY 

Részlet XVI. Benedek pápa beszédéből 
„A szövet- és szervátültetések az orvostudomány olyan jelentős vívmá-

nyai, amelyek sok súlyos, esetenként rendkívül kritikus állapotú betegnek 
nyújtanak reményt. A szervátültetés technikájának köszönhetően szerte a 
világon számos olyan összetett esetet találunk, amely során a betegek kriti-
kus szakaszokat éltek túl, és újra élvezhetik az élet örömeit. Mindez nem 
lett volna lehetséges, ha elkötelezett orvosok és képzett kutatók nem szá-
míthattak volna a szervadományozók nagylelkűségére és önzetlenségére. 
Sajnálatos módon azonban az átültethető szervek hozzáférhetősége nem el-
méleti probléma, hanem drámaian gyakorlati. Erről tanúskodnak a hosszú 
várólisták, ahol a túlélés kizárólagos lehetőségét az objektív igényekhez 
képest csekély számú felajánlások jelentik. Az életfontosságú szervek ado-
mányozásával kifejezett szeretet a jótékonyság olyan igazi bizonyítéka, 
amely képes túllépni a halálon, hogy az élet mindig győzedelmeskedjék.” 

Tájékoztató a Domaszéki 
Pálinkafőzde részéről! 

 

Tisztelt pálinkafőzetők!  
 
Az idei év sem múlhat el jó pálinka készítése nélkül és remélhetőleg 
jobb termésnek örvendhetünk az idén, mint tavaly. A Domaszéki főzde 
az idén kibővíti tevékenységeit gyümölcsmagozással, amennyiben ön 
Domaszéken főzeti ki a cefréjét abban az esetben kimegyünk önhöz a 
cefréjét kimagozni vagy az almát, körtét speciális darálónkkal ledarálni.  
Magozó gépünk teljesítménye 600 kg / óra a daráló teljesítménye pedig 
4500 kg / óra 
Üstméreteink 1 db 400 l-es, 1 db 300l-es főzőüst és 1 db 180 l-es fino-
mító üst. 
Ha mi magozzuk ki a gyümölcsöt, akkor a főzési díj 750,- Ft 
Ha nem kell magozni, akkor 650,- Ft  
Tűzifát az idei évben sem kell hozni, mert benne van a főzési 
díjban. 
Szeretettel várunk minden pálinkaszerető Magyar embert a főzdénkben, 
ahol a jó minőségű magyar pálinkák hagyományos pálinkafőző berende-
zéseken készülnek. 
Pálinkafőző mestereink országos és nemzetközi versenyeken szerzett 
díjakkal és oklevelekkel büszkélkedhetnek. 
 

Elérhetőség: 
06 30 4370161 vagy 06 70 6125714 

www.domaszek-palinka.hu 
 

Domaszéki Pálinkafőzde 
Telephely: 6781 Domaszék, Tanya 269 

(200 m-rel az 55-ös Fő út mellet) 
a 9-es kilométer után Szeged felöl Domaszék irányába haladva.  
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HÓDI PÉTER 

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

Júliusi akciónk 
 Egységár Egységár 

Vizes zsemle, tejes kifli 20,- 20,- /db Baromfi párizsi (Alföld) 395,- 395,-/kg 
Tchibo Family 250g + 10% 469,- 1876,- /kg Flamand fehér kenyér 1 kg 229,- 229,-/kg 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /l Mizse ásványvíz 1,5 l (mentes,savas) 59,- 39,30,-/l 
Denis üdítőital 2 l 4 íz 95,- 47,50,- /l Familla napraforgó étolaj 1/1 399,- 399,-/l 
Surjány lecsókolbász 555,- 555,- /kg Perfex toalettpapír 4 tekercs 3 rétegű 149,- 37,-/tek. 
Hentes Löncs felvágott 799,- 799,- /kg Fényezetlen B minőségű rizs 1kg 239,- 239,-/kg 
 

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. július 1-31-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

 

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 

Na, így ne! 
 
Lassan írjuk, hogy min-

denki megértse: a hatályos 
KRESZ tiltja a képen látha-
tó megállást. Ha a törvény 
betűje nem lenne elég, még 
tábla is figyelmeztet arra, 
hogy az Orczy Iskola bejá-
rata előtti kanyarban ti-los 
par-kol-ni! Rend-kí-vül bal-
e-set-ve-szé-lyes! Miért lus-
ták egyesek néhány méter-
rel távolabbról elmászni az 
iskola bejáratáig? 
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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! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos  belépési díj! 

0 0 0 ForintérForintérForintért t t  telefonálhat hálózaton 
belül éjjel-nappal! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos  kapcsolási díj! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos  számhordozási díj! 
ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON TELEFONT 

CÉGÜNKTŐL MÁR 4500 FORINTTÓL! 
További üzleti csomagjainkról és a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

RENDELJEN TELEFONT RENDKÍVÜL 
KEDVEZŐ HAVI– ÉS PERCDÍJAKKAL! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
Telefon szolgáltatásunk az alábbi településeken 
rendelhető: Kiskundorozsma, Bordány, Csólyospálos, 
Forráskút, Sándorfalva, Szatymaz és Zsombó.  

Együtt olcsóbb! TÉVÉ, TELEFON ÉS INTERNET HAVI 5000 FORINTÉRT!* 

56 56 56 TV TV TV csatorna + 2 2 2 Mbit Mbit Mbit internet** + Triotel Start Triotel Start Triotel 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! 
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Vásártéri húsbolt ajánlata 
MAGYAR TERMÉK! 

Az 1950-es évek receptjei adalékanyagok nélkül! 

Július közepétől mangalica termékek is kaphatók! 
 

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,- 

Nárcisz Virág-Ajándék 
Az OTP-vel szemben 

Negyvennyolcas u. 8. 
Függönyhöz tartozékok: 

csipeszek, pálca, karika, csúszka! 
Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20/369–1190, 06 20/231–3670 

Nyitva tartás: H–P: 8–16-ig, Sz–V: 8–12-ig. 
Cserepes virágok, asztaldíszek nagy 

választékban! 
Sírdíszek, koszorúk, sírcsokrok kedvező árakkal. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK BORKIMÉRŐNKET! 
 

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

 

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat! 

 

Cím: 6791 Szeged, Bölcs u. 19. 
 

Tel.: 461–343 

 

NYUGDÍJTANÁCSADÁS, 
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN 

 

Öregségi nyugdíj 
Rokkantsági nyugdíj 
Korkedvezményes nyugdíj 
Korengedményes nyugdíj 
Rendszeres szociális járadék 
Átmeneti járadék 
Rokkantsági járadék 
Rehabilitációs járadék 
Özvegyi nyugdíj, árvaellátás 
Szolgálati idő összeszámítással 
kapcsolatos tanácsadás, igény-
felmérés, teljes körű ügyintézés 
felhatalmazással. 

 

Előzetes időpont-egyeztetés és 
nincs várakozás, sorbanállás. 

30/477–8242, 62/474–381 
 

László Györgyné Ági 
 

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó 

az „elefántos” ügyfeles 

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 

A Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány 
2010. évi tevékenységi beszámolója 

A Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítványt 2010. 
májusában jegyezte be a Csongrád Megyei Bíróság. 

Az alapítvány közhasznú tevékenységei az 
alábbiak: 

– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, isme-
retterjesztés 

– Kulturális tevékenység és a kulturális örök-
ség megóvása 

– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebb-
ségekkel kapcsolatos tevékenység, elsősorban a 
dorozsmai cigányság társadalmi és kulturális fej-
lesztése. 

Az alapítvány kuratóriuma a 2010-es évben 
négy alkalommal ülésezett és az üléseken összesen 
nyolc határozat született. 

Az alapítvány kuratóriuma 2010. december 4-én 
Jótékonysági Alapítványi estet szervezett, amelyen a 
gyűjtött adományokat a Kiskundorozsmai Egyház-
község javára a templom akadálymentesítésére aján-
lotta fel. Az est bevétele: 106 000 Ft, amelyből az 
alapítvány kuratóriumának határozata szerint 20 000 Ft 
az alapítvány működtetésére fordítandó, a fennmaradó 
86 000 Ft pedig az akadálymentesítésre fordítódik. 

A második rendezvény az egyházközségi bál, 
amelynek csak a szervezési szakasza esett a 2010-
es évre. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a bál 
szervezésének aktív részesei, segítői voltak. 

Az alapítvány 2010. évi közhasznúsági beszá-
molója nyilvános és megtekinthető a 

www.dorozsmaiplebania.hu weboldalon. 

Az alapítvány kuratóriuma ezúton is köszöni a 
nagylelkű felajánlásokat, amelyekkel a kitűzött 
jótékonysági célt és az alapítványt támogatták! 

 
Az alapítvány adószáma: 18142251-1-06 
 
Az alapítvány bankszámlaszáma: 11735005-

20545747 

Fehér kenyér  1kg 219,- Ft 219,-/kg

Lakto tej  1,5% 1L UHT 159,- Ft 159,-/L

Trappista sajt 1299,- Ft 1299,-/kg

Füstölt főtt császárszalonna  1kg 799,- Ft 799,-/kg

Parasztkolbász  1kg 899,- Ft 899,-/kg

Kristálycukor  (10kg vásárlás esetén) 1kg 299,- Ft 299,-/kg

Étolaj  1l Vénusz 429,- Ft 429,-/L

Körettészta  4 tojásos 500g (szarvacska, tarhonya) 149,-Ft 298,-/kg

Májkrémek  (Sertés, Marha) 62-65g 49,- Ft 754,-/kg

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

Pepsi  2,5l 319,- Ft 88,-/L

Ásványvíz 2l savas és mentes 69,-Ft 35,-/L

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

Arany Ászok  dobozos sör  0,5l  alk. 4,2% 159,-Ft 318,-/L

Pálcás jégkrémek  60ml több ízben 59,-Ft 983,-/L

Családi jégkrémek  2l több ízben 699,-Ft 350,-/L

Macskaeledel  konzerv 415g több ízben 109,-Ft 263,-/kg

ÜZLETÜNKBEN BANKKÁRTYÁT ÉS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK 

Akció július 04-től  július  17-ig illetve a készlet erejéig érvényes!

KÉTHETENTE MEGÚJULÓ AKCIÓKKAL,

 FRISS ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

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

                                    Dorozsmai Csemege 
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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 

Vágni való csirke kapható! 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

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! 

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 

A Déli-Farm Kft. kínálata: 
 

Kukoricadara, CGF (kukorica alapú 
melléktermék - fehérjetartalom 18%), 

indító és nevelő komplett borjútápok , tejpótló borjútáp-
szer, háztáji, tejelő és hízó ásványi és vitamin kiegészítő 
premixek, tejelő koncentrátumok, Salvana probléma-

megoldó készítmények (ellési bénulás, ketózis, hasme-
nés) helyszínen ingyenes teljes körű takarmányozási és 
problémamegoldó szaktanácsadás várja vásárlóinkat. 

 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

(nagybani zöldségpiac mellett) 

Szaktanácsadó: (20) 479 8373 
Telefon: 62-556-120, 556-130 
e-mail: rendeles@delifarm.hu 

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! 

Szobafestést, mázolást vállal: 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14. 

Tel.: 30/751-5064 

Távolléte, elutazása esetén házának, 
lakásának ellátását (állatok stb.) 

alkalmilag vagy rendszeresen vállalom. 
 

Tel.: 06 70/205–2874 
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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 

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 hűtött 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 

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! 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS A 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT! 

 

HAZAI TERMÉK! 
HAZAI MUNKAHELY! 
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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 

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 30/236 4125 

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

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 

JÓGA! 

Csütörtök 8.30–10.00, 16.30–20.30 

Kedd 19.00–20.30 

KISMAMA JÓGA! 

Kedd 9.30–11.00 

Virágos Lillával a művelődési házban! 

06–20–509–1792 

Egyéni szolgáltatások: 

torna, masszázs, kineziológia, tarot stb. 

viragoslilla.5mp.eu 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

AKCIÓ! A készlet erejéig! 

Tyúk-kakas   580 Ft/kg   Tyúkcomb   580 Ft/kg   Mellnélküli tyúk   499 Ft/kg   Aprólék   399 Ft/kg 

 

A meghirdetett nyereményjáték a Dorozsmai Napokon való sorsolásán hat nyeremény talált 

gazdára. A főnyereményt, egy 130 kg-os élő disznót Berta Sándorné nyerte. Gratulálunk! 
 

 

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

Ahány éves, annyi százalék 

kedvezmény szemüvegkeretének 

árából! 
 

Fényre sötétedő lencsék 30% 

kedvezménnyel augusztus 31-ig 
 

Kontaktlencse ápoló folyadék 

kapható! 

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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