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„Ha körbevesznek a lehetőségek, a legnehezebb dolog az, ha meg sem próbálsz velük élni.” 

MURAKUMI HARUKI 

10 ÓRA INGYEN TELEFONBESZÉLGETÉS* KEDVEZŐ HAVIDÍJJAL! 
* 62-es körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Részletek és további akcióink a 11. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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HAVI GONDOLAT  

Itt vagy, István király! 

Államalapító királyunk ünnepe 
Kiskundorozsmán már augusztus 19-
én, pénteken kezdetét vette a műve-
lődési ház udvarán. Az este 7 órakor 
kezdődő szórakoztató műsor-össze-
állítás első programja Oláh Regina és 
Metál Szabolcs zenés előadása volt. 
A kis létszámú közönség ezután So-
mogyi András stand-up komikus mű-
sorát élvezhette, aki politikusokat és 
celebeket karikírozott ki. 8 órától a 

Szegedi Pinceszínház öt tagja énekelt 
ismertebb operettdalokat. Végül salsa-
táncosok léptek fel, akik azt is fel-
ajánlották, hogy megtanítják a közön-
séget is a salsa lépéseire. 

A Szent István-napi ünnepség és 
megemlékezés 20-án, 9 órakor a temp-
lomban hálaadó szentmisével kezdő-
dött. Dr. Kiss Imre általános helynök 
mutatta be a szentmisét. A mise ol-
vasmányának, a szentleckének, evan-

géliumának és szentbeszédének témá-
ja Szent István intelmei fiához, a hit, 
a becsület, az igazságosság és a nem-
zet szolgálata köré épült fel. A bölcs 
király országát erős sziklára, a ke-
resztény hitre építette, és Szűz Má-
ria oltalmába ajánlotta. A szentmise 
keretében az új kenyér megáldásra 
került, amelyből a mise végén min-
den résztvevő kaphatott egy szeletet. 

Az ünnepség a Dísztéren folyta-
tódott az országzászlónál. A Himnusz 
eléneklése után László Györgyné Kal-
már Ágnes Szuhanics Albert Állami-
ságunk ünnepe című versét szavalta 
el. Ünnepi beszédet ez évben is Nóg-
rádi Zoltán országgyűlési képviselő 
mondott. Beszédében a nemzetszol-
gálat, igazságosság és hazaszeretet 
gondolatai köré építette fel a jelen fel-
gyülemlett nehézségeiből való kilába-
lás lehetőségét, az összefogás erejé-
nek fontosságát. Nyomatékosítva ki-
fejtette, a magyarhon a magyaroké, 
és innen semmilyen erő el nem szakít-
hat bennünket. 

Ezt követően bemutatták a jelen-
lévőknek a Dísztér új ékét, a Barta 

András szobrászművész által készí-
tett szobrot, amely a koszorúk elhe-
lyezésére szolgál, és amely tetején az 
országalma látható. Miután Gordos 
Ferdinánd megáldotta a szobrot, az 
emlékezés koszorúit az Önkormány-
zat, intézmények, pártok, az egyház 
és civil szervezetek képviselői he-
lyezték el rajta.  

Az ünnepség a Szózattal fejező-
dött be. 

MUNKATÁRSUNKTÓL  

Beiktatták az új dorozsmai plébánost 

Főtisztelendő Gordos Ferdinánd 

kiskundorozsmai plébánossá tör-

ténő beiktatására augusztus 21-

én, vasárnap, az esti szentmise ke-

retében került sor.  

 
Az esperesi kerület kilenc papja 

koncelebrált (segített) a szertartásban. 
Dr. Kiss–Rigó László Szeged–Csaná-
di egyházmegyés püspököt dr. Kiss 
Imre püspöki általános helynök, új-
szegedi plébános, teológiai tanár kép-
viselte. A szegedi esperesi kerületet 
Kondé Lajos pasztorális helynök, es-
peres, a Dóm plébánosa képviselte, 
és ő vezette a beiktatási szertartást is. 
A szentmise áldozatot tíz pap kísére-

tében dr. Kiss Imre általános helynök 
mutatta be. A szentmise tanítórésze 
után Máté evangéliuma 16,13-20. ré-
sze került felolvasásra: 

„Abban az időben, amikor Jézus 
Fülöp Cezárea vidékére ért, megkér-
dezte tanítványait: Kinek tartják az 
emberek az Emberfiát? Ezt válaszol-
ták: van, aki Keresztelő Jánosnak, van 
aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy 
valamelyik prófétának. Tovább kér-
dezte őket: Hát ti, kinek tartotok en-
gem? Simon Péter válaszolt: Te vagy 
a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus 
azt mondta neki: Boldog vagy, Si-
mon János fia, mert nem a test és a 
vér nyilatkoztatta ki ezt neked, ha-
nem az én mennyei Atyám. Ezért 
mondom neked, hogy te Péter vagy, 
és én erre a sziklára építem egyhá-
zamat, és a pokol kapui nem vesz-
nek majd erőt rajta. Neked adom a 

mennyek országának kulcsait: amit 
megkötsz a földön, az meg lesz kötve 
a mennyben is, és amit feloldasz a 
földön, fel lesz oldva a mennyben is. 
Ekkor lelkükre kötötte a tanítványok-
nak, el ne mondják senkinek, hogy ő 
a Messiás.” 

Kiss Imre homíliában, szentbe-
szédben (prédikációban) az evangéli-
um mondanivalóját fejtette ki. Prédi-
kációjának gondolatmenete a Ki és 
Mi nekünk az Isten? gondolatkörére 
lett felépítve. Az Isten a mindenség 
ura, teremtőnk, gondviselőnk. Földi 
helytartója Róma püspöke, Péter a kő-
szikla, jelenleg XVI. Benedek pápa. 
A pápa Isten földi helytartójaként 
hatalmánál fogva nevezi ki a püspö-
köket és azok kreálják a papokat, akik 
rendelkeznek a Szentségek kiszolgál-
tatásának hatalmával. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

KONDÉ LAJOS, DR. KISS IMRE, GORDOS FERDINÁND, MÁDI GYÖRGY 
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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. 

  Kosik Dénes és Mihálffy Béla fogadóórája: 

Időpontja: szeptember 8., csütörtök, 16.30 

Helye: Önkormányzati Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 

12.) 

 

  Önkormányzati zöld szám: (80) 820–302. 

  Önkormányzati kirendeltség száma: (62) 461–030 

  Polgárőrség száma: 06 30/621–6254 

  Közterület-felügyelet: (62) 479–431 

 

  SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS: 

 

  A 2011. szeptemberi szerkesztőségi ülés időpontja: 

 szeptember 9., péntek, 17 óra. 

RÖVIDEN   

A DOROZSMAI út vasúti átjárójának 

lezárása miatt augusztus 23. és 26. között az 

arra járó helyi, helyközi és távolsági autóbusz-

vonalak járatai mindkét irányban az 5-ös 

számú főút és 502-es számú elkerülő út 

terelőútvonalon közlekedtek, valamint a 

szeptember 2. és 3. közötti teljes útzár ideje 

alatt is a terelőúton haladnak. 

NYILVÁNOSSÁGRA hozták a Kiskundo-

rozsma önállóságával kapcsolatos közvéle-

mény-kutatás eredményét. A nagyjából 3500 

háztartás mindössze 10%-a küldte vissza a 

kitöltött kérdőlapot. A 350 válaszadónak 80%

-a Dorozsma leválása mellett voksolt, ám ez a 

lakosság mindössze 8%-ának a véleménye. 

Az érdektelenség miatt az ügy egyelőre 

lekerült a napirendről, nyilatkozta Mihálffy 

Béla képviselő a Délmagyarországnak. „Egy 

népszavazás akkor eredményes, ha legalább 

az érintettek 50 százaléka voksol. Ekkora 

részvételi arányt csak országgyűlési választá-

son tudok elképzelni – vagyis legközelebb 

2014 tavaszán. Sikeres népszavazás után a 

szegedi közgyűlés, majd a Belügyminisztéri-

um, és végül a köztársasági elnök elé kerül az 

ügy. Fél év alatt aligha lehet a végére járni, 

márpedig ősszel önkormányzati választás jön. 

Ha addig nem válik le Dorozsma, az új alap-

törvény szerint immár 5 éves ciklus végéig, 

2019-ig Szeged része marad” – mondta a 

képviselő.  

Az olvasókhoz eljuttatott kérdőíven a képvi-

selők – közgazdászok véleményére hivatkoz-

va – azt írják, hogy a Szeged városa közel 

feleannyit költ Kiskundorozsmára, mint ami a 

fejkvóta alapján járna, valamint nehezménye-

zik, hogy évek óta nincs forrás járdaépítésre,  

a vízelvezető csatornarendszer felújítására, 

kiépítésére sem. A külső városrészek nem 

kaptak elegendő figyelmet és támogatást, 

emellett önállóságukat és a részönkormány-

zatok hatáskörét minden lehetséges eszköz-

zel háttérbe szorították az utóbbi években. 

A KISKERTI övezetekben, így Subasán is, 

összesen 33 utca útját javítják ki, illetve 

újítják fel összesen 35 millió Forintból. 

A városi utakat kezelő Szegedi Környezetgaz-

dálkodási Nonprofit Kft. a lakók segítségével. 

vág neki a feladatnak. A legtöbbet, összesen 

9,5 millió forintot a subasai Vereshomok utca 

Csókafészek Fogadó és a naturistastrand 

közötti részére költi el a város.  Ott drágább a 

beruházás ugyanis, ahol még nincs alapja az 

útnak. Ezekben az utcákban géppel tolják el a 

föld felső rétegét, majd készítenek egy nagy-

jából 5 cm mély tükröt, abba tört betont 

szórnak, és annak a tetejére terítik 3 cm 

vastagon a kőzúzalékot. 

Beiktatták az új dorozsmai plébánost 
(Folytatás a címoldalról) 

 
A plébános egy falu, város, vá-

rosrész hívő közösségének felelős lel-
ki vezetője. Felelős annak közössége 
hitéletének, lelki fejlődésének alaku-
lásáért. Erre kapott megbízást főtisz-
telendő Gordos Ferdinánd Kiskundo-
rozsmára való plébánosi kinevezésé-
vel, melyhez Isten áldását és a hívek 

befogadását kérte beszéde befejezé-
sében Kiss Imre helynök úr. 

A már hivatásába beiktatott Gor-
dos Ferdinánd plébános megköszönte 
a bizalmat és a kinevezését. Egyben 
üzenetet küldött Kiskundorozsma la-
kossága, hívő és nem hívő népe felé, 
mely így szól: szeretettel várja – nem-
csak templomi környezetben – min-
dennapi gondjaik, örömeik megosz-

tásában meghallgatásra az embereket 
a plébánián. 

A kiskundorozsmai Hozsanna kó-
rus lélekemelő, művészi élményt nyúj-
tó énekeivel orgona és fuvola kíséret-
tel emelte a szertartás fényét, mindez 
szolgált Isten nagyobb dicsőségére. 

A szentmisét a plébánián agapé, 
szeretetvendégség követte. 

TÍMÁR LAJOS  

Veletek és értetek 
Bemutatkozik Gordos Ferdinánd 

A Karancs hegység lankás tájain, 
dombok között megbújva helyezke-
dik el Egyházasgerge, egy 900 lako-
sú palóc zsákfalu. Itt születtem én, 
ezen a tájon. Nógrád megye székhe-
lyén, Salgótarjánban végeztem általá-
nos iskolai éveimet, ezt követően a 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimná-
zium diákja lettem Esztergomban. 
Nagy hatást tett rám ez a néhány év, 
a szerzetesek egyszerű és sokatmon-
dó élete. 

Az Alfölddel való ismerkedésem 
a Hódmezővásárhelyen töltött egy 
éves katona idővel kezdődött és 1994-
ben Gyulay Endre püspök úr általi 
pappá szentelésemmel folytatódott. 
Számos kápláni hely után először 
Medgyesegyházán lettem plébános. 

A régi magyar közmondás úgy 
tartja, hogy messziről jött ember azt 
mond, amit akar. Lehet zengzetes sza-
vakkal sokat tervezni, nagyokat ígér-
ni, de van kivel? 

Egy egyházközség ereje a tagok 
hitében, összefogásában van. Ahol 
ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben – mondja Jézus – ott va-
gyok közöttük. Ha az ő nevében, a kö-
zös cél érdekében, az egyházközség 
mint közösség építésében együtt tu-
dunk dolgozni, csodákra lehetünk ké-
pesek. 

Az egyes emberek lelkéből épül 
fel a közösség lelkülete. Amikor saját 
lelkünket ápoljuk, neveljük, egyben 
már a közösséget is építjük. A lélek 
tanácsadója, meghallgatója a lelki-

pásztor, akinek a fela-
data elsősorban nem 
igazat adni, vagy az 
emberek hangulatához 
szólni, hanem Isten út-
ját mutatni, akár tet-
szik ez valakinek akár 
nem. 

A betegek az élő 
Egyház szentjei, akik 
szenvedéseikkel és Is-
tentől kapott idejükkel 
a legtöbbet az imád-
ságban tehetnek értünk 
és szenvedéseiket fel-
ajánlhatják a bűnökért 
és a bűnösök megtéré-
séért. 

A fiatalság nem a 
jövő záloga, hanem a 
jelen valósága. Nem 
visszafogni és oktatni, 

hanem teret adni és bátorítani kell 
őket, tegyenek minél többet erejük-
höz mérten. 

Az egyháztanács képviselő testü-
letének tagjai nagy bizalmat kaptak 
választóiktól. Lelkiismeretükkel felel-
nek minden egyes döntésükben. 

Egy egyházközség életében, és a 
szentmisében nagy szerepet kap az 
ének. Úgy tarják: aki énekel, kétsze-
resen imádkozik. Az énekkarnak emel-
nie kell a szentmise áhítatát, ahogy 
meg is teszik rendszeres próbákkal 
készülve, változatos repertoárokkal 
emelve a szentmise fényét. 

Az imacsoportok szerepe a kö-
zösségi életben, az eltévelyedett és 
nem hívő egyének célzatos – de nem 
parancsoló – rávezetése, visszaveze-
tése az egyházközség életébe, a meg-
lévő tagok megtartása, lelki életük ne-
velése. 

Templomunk díszítése közös fel-
adatunk. Ahogy hétről hétre megújul 
az oltárok környezete, úgy tegyünk 
lelkünkkel is, mikor a legszentebb ál-
dozatot bemutatjuk. 

Minden hívőnek ki kell vennie a 
részét, az egyházközség építésében. 
A segítőkkel a támogatókkal együtt-
működve lehet egy közösséget szer-
vezni, irányítani, fenntartani. 

 
Örömmel jöttem közétek! Bízom 

abban, hogy közös munkánk gyü-
mölcsöző lesz, mely egy tevékeny kö-
zösségi élet alapjává válhat. 

 
 

GORDOS FERDINÁND  

plébános 
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PROGRAMAJÁNLÓ   

Szeptemberi programok 
a művelődési házban 

ÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG A 

VÖRÖSKERESZTES KLUB 

SZERVEZÉSÉBEN 

Turcsányi Imréné Pannika néni klubvezető 

szeretettel vár minden klubtagot 2011. 

szeptember 5-én, délután 17 órától egy 

zenés-táncos mulatsággal egybekötött 

vacsorára! 

A jó hangulatot Balázsfi Lajos biztosítja! 

ŐSZI BABARUHABÖRZE 

2011. szeptember 8-án délután 14 és 17 óra 

között babaruhabörzét rendezünk a művelő-

dési házban. Ingyen biztosítunk helyet azon 

vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, 

akik magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, 

megunt ruháit cserére vagy eladásra.  

Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné Tündénél 

vagy a művelődési házban: 463-112. 

 

SZŰCS ÉDUA GRAFIKUS, 

KARIKATURISTA KIÁLLÍTÁSA 

A kiállítást 2011. szeptember 9-én, 17 órakor 

megnyitja Vass József szélmolnár. 

Az ország legismertebb és egyetlen karikatu-

ristája a Szegedi Tudományegyetem tanár-

képző karán szerzett biológia-rajz szakon 

tanári diplomát. A diploma megszerzése után 

a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban olyan nép-

szerű, hazai és nemzetközi elismerést szerzett 

filmekben működött közre, mint például a 

Vízipók csodapók, Mátyás király meséi, Bubó 

doktor, vagy a Magyar népmesék című soro-

zat. 

1985 óta Budapesten él, szabadúszó illusztrá-

torként dolgozik. 

Mint grafikus, karikaturista és illusztrátor, 

számos újságban és könyvben jelentek és 

jelennek meg rajzai. 

Karikatúrái, rajzai nem a napi politikai törté-

nésekkel, hanem az általános emberi problé-

mákkal foglalkoznak. 

Díjak: Szféra különdíj (1996), Karikatórium 

különdíj (1997), Magyar Kultúra Alapítvány 

(1998), Szféra különdíj (1999) Nők az Unióért, 

I. díj (2003). 

A kiállítás 2011. szeptember 9-től 28-ig 

tekinthető meg. 

FARAGÓ NAP 

2011. szeptember 10-én a Faragó téren 

Mihálffy Béla közösséget épít Dorozsmán! 

Délelőtt ifjúsági labdarúgó torna, 

kakasfőző-verseny 8 fős csapatok részére (a 

kakast biztosítjuk mindenkinek!) 

Jelentkezni szeptember 5-ig a Família Presz-

szóban Takács Mihálynál, vagy a művelődési 

házban lehet. 17 órakor eredményhirdetés. 

Nosztalgiazene Ungi Tamással! 

Büfé, játékok, vattacukor, kürtös kalács 

Kedvező szél esetén újra foroghat a dorozs-

mai szélmalom! A Faragó Napon ingyenesen 

látogatható a kivásznalt szélmalom! 

 

2011. szeptember 30-án 10 órától a Zenei 

Világnap alkalmából orgona koncertre várunk 

minden zenekedvelőt a dorozsmai római 

katolikus templomba! A Liszt Ferenc születé-

sének 200. évfordulója tiszteletére rendezett 

koncerten közreműködik Botkáné Égető 

Mária orgonaművész, ismertetőt mond Kiss 

Ernő népművelő. 

 

Idősek Napja alkalmából 2011. szeptember 

30-án 16 órakor a dorozsmai önkormányzati 

képviselők köszöntik a nyugdíjasokat 

Műsor: Szélpál Szilveszter a Szegedi Nemzeti 

Színház művésze közkedvelt operett részlete-

ket ad elő, Rácz László a Szegedi Pinceszínház 

művésze paródiákkal szórakoztatja a kedves 

közönséget. 

A rendezvényhez kapcsolódóan Gegő Gizella 

nyugdíjas amatőr selyemfestő kiállítása 

tekinthető meg. 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk! 

VÁSÁR: szept. 15-én 9-11-ig, 20-án 9-11-ig, 

22-én 9-15-ig és 28-án 9-11 óráig. 

Újra indul a Baba-mama klub a kiskundorozsmai Plébánia közösségi 
termében! 

Szeretettel várunk minden kismamát szeptember 7-től minden szerdán 
9-12 óráig! 

Tahiné Tünde klubvezető 

A dorozsmai posta nagy napja 

Már hetekkel a rendezvény előtt 
izgatottan tördelte a kezét Törökné 
Terike, a posta vezetője. Nagy fába 
vágta a fejszéjét: kiállítást tervezett, 
hiszen a Dorozsmai Posta ez évben 
ünnepli fennállása 130. évfordulóját. 
A jeles esemény kiemelt rendezést kí-
vánt, méltón akart megemlékezni a 
nagy napról. A Hivatal területe nem 
volt elegendő a kiállítás és ünnepség 
megtartására, ezért a Művelődési Ház 
felajánlotta emeleti termét e célra. 

Ki gondolta volna, hogy a meg-
jelentek hatalmas száma miatt még 
ez is szűknek bizonyul? A helyi pos-
ta kitett magáért. A dorozsmaiak által 
bemutatásra átadott postai vonatko-
zású tárgyi emlékeken túl a Szentesi 
Postamúzeum vándorkiállításának ér-
dekességeit – korabeli postásruhák, 
bélyegek, képek, visszaemlékezések, 
dokumentációk, évkönyvek stb. – is 
elhozták a kíváncsi nézőknek. A száz-

nál is több meghívottnak, egykori és 
jelenlegi postai dolgozónak, érdeklő-
dőnek a posta műsorral is kedveske-
dett: Vass József rövid áttekintést 
adott Kiskundorozsma történetéről, a 
Dorozsmai Versmondók és Színját-
szók Köre postai vonatkozású kaba-
rét adott elő, Gyuris Imre tanár úr nó-
tákat énekelt, Mózes János kíséreté-
ben. Mészáros Mária szép citeramu-
zsikával festette alá dalait, az „Azték 
Színjátszó Csoport” tagjai a Honfog-
lalás című film betétdalait énekelték. 
A műsor hatalmas sikert aratott. 

A kiállítást Széllné Tóth Ibolya, a 
Magyar Posta Zrt. regionális igazga-
tója nyitotta meg, melyben köszön-
tötte a dorozsmaiakat, a megjelent 
vendégeket, és méltatta a színvonalas 
rendezést. 

A kiállítás augusztus 16-tól 20-
áig volt megtekinthető. 

TÓTH GYÖRGY  

Tájékoztató 
Tisztelt dorozsmaiak! 
Az alábbiakban néhány olyan köz-

érdeklődésre számot tartó eseményről 
szeretném tájékoztatni Önöket – azon 
belül is elsősorban az 5. sz. választó-
körzetben lakókat –, melyek az utóbbi 
néhány hónapban történtek a település-
részen. Természetesen mindent felsorol-
ni ezen a helyen nem tudok, ezért ki-
ragadnék néhány jelentősebbet. 

A külterületeken élőket régóta fog-
lalkoztatja az ez évben bevezetett ún. 
„Kiskerti útkeret” pályázat eredménye. 
Mint bizonyára sokak által ismert, ez a 

keret az idén – az egész várost tekintve 
– 35 millió forint volt, ebből az összeg-
ből sikerült a településrészre hozni csak-
nem 13 millió forintot, amiből még eb-
ben az évben megvalósul az alábbi ut-
cák útjainak javítása: 

– Vereshomok utca a fürdő bejára-
tától a naturista strandig (több mint 9 
millió forint), 

– valamint a Kapor, a Cseresznye, a 
Nyírfa, a Venyige utcák és a Zöldfási út. 

A többi utak javítását zúzott beton 
biztosításával a dorozsmai részönkor-
mányzat, valamint az egyéni képviselői 
keretből igyekeztünk megoldani, mint 
pld. a Gólyahír vagy a Kökény utcában. 

A belterületen lakók bizonyára meg-
örülnek azon hír hallatán, hogy – több 

mint 10 éves várakozás után – végre a 
nyári szünetben elkészült a Jerney János 
Általános Iskola udvarrendezése és a 
kézilabdapálya felújítása (12 millió fo-
rint), valamint elkezdődött az Orczy Ist-
ván Általános Iskola nyílászáróinak cse-
réje (3m forint) is. További jó hír, hogy 
a játszóterek fejlesztése kapcsán új játé-
kok kerültek átadásra a Maróthy téren 
és a Jerney utcai óvoda melletti terüle-
ten. A Faragó téri új játszóeszköz szep-
tember hónapban készül el (mindösz-
szesen kb. 1,5 millió forint). Befejező-
dött a templomtorony felújítása is, mely-
re a részönkormányzat 500 eFt-ot bizto-
sított. Új aszfalt burkolat került a Jer-
ney utca végén az úttestre (2 millió fo-
rint). A járdák javítását – az igények jo-

gosságának felmérése után – a részön-
kormányzat valamint az egyéni képvi-
selői keret terhére járdalapok és homok 
biztosításával oldottuk meg (pl. a Ka-
milla, Törő, Hegedű, Széchenyi utcák-
ban). Elkészült a Dobos utca mentén a 
szennyvízelvezető gerinc cseréje és vele 
szinte egy időben a Barátság, a Buzo-
gány, a Vályogos, a Lenkey utcák még 
hiányzó csapadékvíz elvezető árkainak 
és összefolyóinak munkálatai is. Mint 
bizonyára sokan látták és tapasztalták, a Fő 
Maty-csatorna és a Dorozsmai út kereszte-
ződésénél mederkotrási és mederburkolási 
munkákat folytattak az ATIKÖVIZIG dol-
gozói, segítve ezzel a főcsatorna vízleveze-
tési képességét és kapacitását. 

KOSIK DÉNES  
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RÉSZÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL   

Bemutatkoznak a Dorozsmai Részönkormányzat képviselői 
(4. rész) 

ATLASZ HENRIK 
Ifj. Atlasz Henrik vagyok, 47 éve, 

születésem óta Dorozsmán élek. Te-
hát sokakkal együtt igazán tősgyöke-
resnek számítok, hiszen a gyermek-
korom és a felnőtté válásom is ehhez 
a szép helyhez kötődik. Itt is nősül-
tem meg, és van két szép gyerme-
kem. 2001-ben diplomáztam a Bécsi 
Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, 
és jelenleg egy német logisztikai cég-
nél dolgozom mint operációs mana-
ger. 

Megéltem sajnos – még gyermek-
ként –, amikor Dorozsmát hozzácsa-
tolták Szegedhez. Akkor még nem 
tudtam, hogy milyen hátránnyal jár 

ez. Ma már felnőtt gondolkodással 
sajnos rádöbbentem olyan hátrányok-
ra, amelyek hatására bennem olyan 
gondolatok fogalmazódtak meg, amik 
csakis a tenni akarásra ösztönöztek. 
Mivel lokálpatriótának vallom maga-
mat, ezért is merem képviselni tette-
immel-szaktudásommal a dorozsmai-
ak érdekeit. Kicsit a jövőbe szeretnék 
nézni, hiszen egy komolyabb szakvé-
leményezéssel biztos vagyok benne, 
hogy ismét le lehetne válni Szeged-
ről, és mint részönkormányzati kép-
viselő is tudom, hogy ez rengeteg do-
rozsmai szíve-vágya lenne, még azo-
ké is, akik nem olyan rég költöztek 
Dorozsmára.  

Mivel KDNP tag is vagyok, ezért 
figyelemmel kísérem azon települé-
seket, ahol már az általános iskolák 
egyházi kezelésben vannak, így el-
mondhatom azt, hogy igencsak „jól 
megvannak”. Ezért is támogatnám, 
hogy valamelyik dorozsmai iskola egy-
házi kezelésbe kerüljön. Ehhez tu-
dom, hogy nem elég az én egyedüli 
véleményem, tudom, hogy sokakkal 
kell még ehhez egyeztetni, de ahol már 
működnek az egyházi kezelésben lé-
vő általános iskolák, sokkal több jut 
tanárnak-diáknak, mint az állami vagy 
önkormányzati kezelésben lévő in-
tézményekben. A dorozsmai részön-
kormányzat tagjaként csakis a do-

rozsmaiak érdekeit szeretném képvi-
selni, és a két önkormányzati képvi-
selőt – egyetértve a döntéseikkel – 
segítem a településünk fejlesztéséért 
végzett munkájukban. 

Célegyenesbe fordul a stációk ügye 
Régen várt fejleményről tudósít-

hatunk: a hírek szerint október-

ben kezdenek hozzá a Ligetben 

lévő Kálvária stációinak újjáépí-

téséhez. 

 
A kiválasztott építőmester által 

vállalt munkákat ez évben el szeret-
nénk végeztetni. Magyarán, a stációk 
felépítményét – a képek kivételével – 
felállítani. Az általuk tett kivitelezési 
ajánlatok kiválasztásánál nem a leg-
olcsóbb volt a fő szempont. Fontos 
az, hogy elsősorban referenciát tud-
jon felmutatni, és az, aki a kivitele-
zésre fordítható 300 000 Ft közeli 
ajánlatot tesz. A tervezet szerint a ké-
peket, melyek megalkotásához a jövő 
év elején kezdenek hozzá, fémdom-
borítású alapra égetett tűzzománc tech-
nikával készítik majd el, ez a munka 
kényesebb, hosszabb időt igénybe ve-
vő része.  

Előző, a finanszírozást elősegítő 
fel-hívásainkra többen megmozdul-
tak már: pénztárcájuktól függően, de 
önbecsülésük, lakóhelyük iránti sze-
retetük megnyilvánulásaként csekély-
ke, de szívből jövő, vagy komoly, je-
lentős összeggel keresték meg a gyűj-
tőhelyeket.  

A templom vagy a Művelődési 
Ház irodája továbbra is nyitva áll az 
adományozni szándékozók előtt, de 
az OTP 11735036-20053952 bank-
számla számára is szívesen várjuk a 
jelentkezők által felajánlásokat, mi-
vel a szükséges pénzösszeg sajnos 
még nem gyűlt össze. Kérjük, hogy 
az utalványozók az átutalási szel-
vényre „A ligeti stációk felújítására” 
címszót írják! 

Mint tudjuk, a Nemzeti Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal a stáci-
ókra, azok területére és a kápolnára 
is előzetes védettséget rendelt el, ami 
azt jelenti, hogy bevezette a Kiskun-
dorozsmán igencsak kevés műemlé-
kek sorába. Aki empátiával, büszke 

szívvel viseltetik Dorozsma valódi ér-
tékei iránt, akár megtiszteltetésnek is 
veheti ezt a tényt. 

Érezhetően elindult valami, amely 
a helyiek összefogásának kezdetét 
mutatja. Egy pici mag épphogy kezd 
a földből kibújni. Végre helyreho-
zunk valamit, amivel elé állhatunk a 
kíváncsiskodóknak, az ide látogatók-
nak a szélmalmunkon túl. Az erőfe-
szítések kézzelfoghatók. Füzeteink je-
lennek meg folyamatosan, méltatva 
Dorozsma régen volt embereinek küz-
delmét a földdel, a sárral, megmutat-

va önnön magunknak és utódaink-
nak, milyen volt a téglaverők, a kubi-
kosok, molnárok élete. Mindez már 
életünk része, múltunk egy szeletké-
je, melyeket lelkiismeretes dorozs-
maiak, sok-sok kutatómunkával ástak 
elő a régvolt szikes talajából. Ezek-
ben a kiadványokban méltatjuk az 
egyszerű emberek életét, de iskolánk 
névadójának tudományos munkáját, 
felújított templomunk történetét is, 
amely díszkivilágítással kilométerek-
re – mint egy világítótorony - láttatja 
Dorozsmát az erre utazóknak. 

S majd nemsokára – mert a 2012-
i Dorozsmai Napokra tervezzük a fel-
avatást – ellátogathatunk családunk-
kal, vendégeinkkel hőseink árnyas Li-
getébe is, egy új padon megpihenünk, 
vagy a sétányon andalogva végigsi-
míthatjuk a szépen megépített stáció-
kat, melyeken a felújítást segítő ado-
mányozók kis táblácskáján betűzget-
jük, kiknek is köszönhetjük mind-
ezt. 

 
TÓTH GYÖRGY  

A STÁCIÓK LÁTVÁNYTERVE 
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A NÉP SZÁJA   

Ön szerint a Dorozsmán tervbe 
vett térfigyelő kamerák kiépítése 
erősíti-e a közbiztonságot és az 

Ön biztonságérzetét? 

BADÉNYINÉ 
DÁVID DIÁNA 
(28) 
Szerintem nagyon 
hasznos lesz eze-
ket felszerelni, en-
gem biztosan nem 
zavar. Ártani nem 

árt, segít azonosítani azokat, akik bűn-
cselekményeket követnek el. 

 
SÁNTA JÁNOS 
NYUGDÍJAS 
(61) 
Nem sért szemé-
lyiségi jogokat, ez 
már mindenütt 
bevált, úgy a fő-
városban, mint 
Szeged belváro-

sában, miért ne lehetne itt is? Közbiz-
tonságot növelő hatása van, és magam 
is nyugodtabb vagyok.  Láttam, hogy 
a templomnál levő padokat is össze-

törték, az Orczy iskolában is halljuk, 
állandóan szól a riasztó, itt lakunk a 
közelében, biztosan ott is megjelen-
nek bűnözők. Mindenképpen pozití-
van értékelem ezek felszerelését. 

 
MANGÓ 
FERENC 
NYUGDÍJAS (68) 
Ha az önkormány-
zatnak van erre 
pénze, ezt meg 
tudja valósítani, 
tegye nyugodtan. 
Szükség van erre 

a közbiztonság fenntartása érdeké-
ben. Nagyon elterjedt a bűnözés, szin-
te határtalan, s itt, Dorozsmán is, pl. 
a besurranó tolvajlás. Ha frekventált 
helyeken lesz felszerelve, akkor a sa-
ját biztonságomon túl többek között 
ennek megelőzésében is segíthet. 

Összeállította: 
TÓTH GYÖRGY  

OLVASÓI LEVELEK   

Nem volt jó! 
Nem akarok senkit sem megbán-

tani, de sajnos hangot kell adnom csa-
lódásomnak az idei augusztus 19-én 
rendezett augusztus 20-i műsorokkal 
kapcsolatban. 

A fellépők nem kis pénzt vittek 
el innen, gondolom, ám alig több, 
mint 20 ember előtt játszottak, léptek 
fel. Évekkel ezelőtti kulturális prog-
ramokon láttam utoljára ilyen gyér ér-
deklődést. Én is csak onnan szerez-
tem tudomást a programról, hogy ol-
vastam az újságban. De sokan nem ol-
vassák a Dorozsmai Naplót. És sehol 
egy plakát nem hirdette, hogy műsor-
ral készülnek augusztus 19-én este. 
Nagy szégyen volt a 19-i rendezvény, 
ahol 20-25 ember jelent meg a kellő 
publikálás hiánya miatt. Úgy emlék-
szem, nem volt egy plakát sem a nagy-
bolt előtt, sem más forgalmas helye-
ken, sehol sem, csak a művelődési 
ház kapubejárójában. Néhány embert 
bizonyára csak a zene vonzotta be az 
udvarra. 

A stand-up-os műsorszám elég 
gyenge volt, a fellépő úgy gondolhat-
ta, attól lesz sikere, ha minél több 
mocskos szót illeszt a mondókájába. 
Többeknek nem tetszett. Az elmara-
dó tapsvihar, a kényszeredett nevetés 

és gyér taps szerintem ezt bizonyítja. 
Az operettbetétek kesze-kusza-

sága is megdöbbentő volt. Nem talál-
ták a kísérőzenéket, amelyekre rá kel-
lett volna énekelniük, mást konferál-
tak be, mint ami jött, végtelenül ha-
mis volt a férfi énekesek hangja, az 
egyik nő próbálta menteni a helyze-
tet, amikor a férfi elfelejtette a szöve-
get. A végén – mivel nem jutott eszük-
be egy operettslágerük dallama – egy 
fiatal ugrott be és „na akkor kárpótlá-
sul” egy Máté Péter-dalt nyomott be 
iszonyú hamisan. Csapnivaló volt. 

Ezután egy félórás szünet követ-
kezett, majd bekonferálták a salsa-
táncosok 9 órai kezdését – ekkor töb-
ben eloldalogtak. Tehát a 20-ból ma-
radtak tízen, majd amikor fél 10-kor 
újra bekonferálták, hogy a salsások 
10-re jönnek, semmi elnézéskérés kö-
zepette, akkor a maradék – velünk 
együtt – felkerekedett és eltávozott. 
Hogy aztán a salsások az igazgató-
nak lejátszották-e, és jöttek-e egyál-
talán, arról nincs hír. 

(Név és cím a szerkesztőségben) 
 

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az 

olvasói leveleket szerkesztve, annak monda-

nivalójának tiszteletben tartásával közölje. 

(Re)Akció 
Mint érintett, szeretnék némi pon-

tosítást és kiegészítést tenni az olva-
sói levélhez. 

Nekem is csalódás volt az au-
gusztus 19-i műsor, melyet a műve-
lődési ház szervezett. A programok 
természetesen pénzbe kerülnek, de 
mint azt később látjuk, nem minden! 
Az a megállapítás, hogy 20 ember 
előtt játszottak a fellépők, nem fedi a 
valóságot. Ugyanis az első program-
nál (a dorozsmai tehetséges fiatalok 
fellépésénél – akik ingyen szerepel-
tek!) már több, mint 40-en voltak. So-
mogyi András stand up-os műsorára 
viszont már 134-en voltak kíváncsi-
ak, ellentétben az állított 20-szal. A 
műsor tartalmi értékelésével viszont 
egyet kell értenem. A számomra eről-
tetett és alpári stílusára a közönség 
nem minden része volt vevő. 

A Pince Színház operett-össze-
állítása (akik szintén ingyen léptek 
fel!) is elég felemásra sikeredett. Vol-
tak kifejezetten jó produkciók is, de 
bizony, jó néhány műsorszám nem 
ütötte meg a mércét. 

Az olvasói levél írója a kellő pub-
licitás hiányában találta meg a gyér 
érdeklődés okát. Azt hiszem, van 
igazsága, de nem lehet csak arra fog-
ni! Több összetevője van a dolognak. 

Úgy gondolom, nem igaz, hogy 
nem olvassák a Dorozsmai Naplót, 
mert az eddig ott megjelent program-
jaink nem ezt bizonyítják. A plakát-
jainkat is a szokott helyekre tettük ki 

(20 db), amely az ABC-nél valami-
lyen ok miatt eltűnt. De ugye, pl. a 
100 forintos boltnál is megfordulnak 
néhányan, vagy a fodrász üzletnél?! 
(Gondolatnak nem rossz, hogy az 
ABC elé egy önálló hirdetőtáblát 
helyezzünk el!) 

Engedtessék meg egy megjegy-
zés: az augusztus 19-i programokat 
egy plakáton hirdettük az augusztus 
20-i ünnepi megemlékezéssel, amin 
viszont szép számmal jelentek meg a 
dorozsmaiak! 

Akkor mi lehet az érdektelenség 
oka? 

A felsoroltakon kívül: 
– Nem volt megfelelő a tájékoz-

tatás. 
– Sokan oda voltak üdülni, ki-

rándulni. 
– Kajak-kenu vb zajlott Szege-

den. 
– Sör- és grillfesztivállal is egy-

beesett az időpont. 
– Nagyon meleg volt az időjárás, 

így inkább a strandot választotta a la-
kosság. 

– Nem utolsó sorban péntek dé-
lután (munkanap) inkább már a pihe-
nésre szolgált, mint a szórakozásra. 

A Salsa koncert pedig némi csú-
szással kezdődött, amiért ezúton (ha 
már a helyszínen nem kértem) kérek 
elnézést. Persze, ha jobban oda fi-
gyelünk, akkor ez a programrész egy 
kissé másként alakult! Ameddig a ze-
nekar pakolt fel a színpadra, addig 

tánctanítás folyt a színpad előtti ré-
szen, melyet a műsorvezető termé-
szetesen be is mondott. A „maradék” 
10 fő pedig szintén nem fedi a való-
ságot, mert kb. 15 fős volt az a lét-
szám, ami részt vett a tánctanulás-
ban. 

Az pedig már igazán övön aluli 
ütés, hogy „a salsások az igazgatónak 
lejátszották-e és jöttek-e egyáltalán, 
arról nincs hír”. Amin nem vesz részt 
valaki, arról hogyan tud írni!? Miért 
tételez fel ilyet?! Megjegyzem, hogy 
amikor elindult az olvasói levél írója 
hazafelé, még jó néhányan maradtak 

a koncertre is (igaz, nem mindenki 
ízlésének felel meg ez a zene – eset-
leg mást szerettek volna?!). Egyéb-
ként a fiatalok körében népszerű ez a 
forma(!) – ezért választottuk ezt az 
együttest. Ha már úgy gondolja az 
olvasó, hogy a magam szórakoztatá-
sára (öncélúan) szerveztem a progra-
mot, akkor ki kell ábrándítanom, hogy 
a salsa nem az én zenei világomat 
tükrözi, de ettől függetlenül erre is 
van érdeklődés, ezért, ha igényként 
merül fel, akkor nekem az a dolgom, 
hogy megszervezzem! 

HAJDÚ GÉZA  

 
Májusi, Felhívás minden jóakaratú emberhez címmel megjelent cik-

künkben arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a sziksóstói üdülő övezetben 
ez év februárjában sajnos leégett egy 6 gyermekes család albérleti faháza. 
Mindenük odaveszett. Májusra a biztosító kártalanításából vettek egy bon-
tott faházat, melyet újból felépítettek, de sajnos a beköltözéshez szükséges 
befejezéshez, berendezéshez anyagiak már nem álltak rendelkezésre. A 
család két szülőnél lakott átmenetileg. A Dorozsmai Napló és a Polgárőr-
ség, valamint a Szélmalom kábeltévé Zrt. védnökséget vállalt a család ott-
honának beköltözésre alkalmassá tételére. Felhívásunkra a Kábeltévé Zrt-
től annak vezetőségétől, a barátainktól, egyházközség tagjaitól készpénz, 
bútorvásárlás, fürdőszoba és lakberendezési tárgyak, berendezés, gipszkar-
ton, villanyszerelési anyagok, ruházat került átadásra. Hála Istennek, júni-
usban a család beköltözhetett új hajlékába. Az óvodából és a 8. osztályból 
elballagó gyerekek ballagását családi körben újra együtt ünnepelhették 
meg. Hátra van még a tél beállta előtt a faház téliesítése, szigetelőanyaggal 
való becsomagolása és fűtési rendszer, vagy más megoldás létesítése. Ezek 
költsége közel egy millió forint. A család köszöni szépen az eddigi adomá-
nyokat, melyekből lehetővé tették otthonuk kialakítását. Továbbra is szük-
ség lenne pénzadományokra, melyet a Kiskundorozsmai Pillér Takarékszö-
vetkezetnél erre a célra nyitott 56900082–10131855 számú számla javára 
kérünk befizetni, ill. teljesíteni. 

Köszönettel a család nevében: 
TÍMÁR LAJOS  
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Jerneys tanulók kiemelkedő versenyeredményei 
„A tehetségek megtalálása és folyamatos fejlesztése a … fiatalok számára 

mással nem pótolható kitörési, érvényesülési esélyt jelent. A tehetségek ma már 
egy adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé léptek elő. Ebből 
is következően a tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és családjuk ma-
gánügye, hanem nemzeti ügy, hiszen a tehetség hasznosulása a közvetlen haszon 
mellett a legversenyképesebb termelés kifejlesztésével és idevonzásával a teljes 
nemzetnek többletlehetőséget teremt.” (Nemzeti Tehetség Program) 

 
A 2010/2011-es tanévben „jegyzett”, azaz egyenes ági továbbjutásos is-kolák 

közötti egyéni vagy csapatversenyeken a Jerney János Általános Iskola 77 tanuló-
ja (az iskolai tanulói létszámának 26%-a) ért el kiemelkedő eredményt, városi 1-
3., megyei 1-6., regionális 1-10., illetve országos 1-20. helyezést. 

Alpár Blanka: városi mesemondó versenyen 1., megyei mesemondó verse-
nyen 1. (felkészítő tanára: Czékusné Démus Gabriella); Bálint Péter: megyei 
angol nyelvi versenyen 1. (ft.: Kiss Dóra), Benarik Andrea: megyei színjátszó 
csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Berta Eszter: városi környezetvédelmi 
csapatversenyen 3., regionális „Állatok hete” rajzversenyen 3. (ft.: Virág Ágnes), 
regionális „Görgey Artúr” történelem versenyen 6. (ft.: Bajdik Zoltán), országos 
„Gyöngyök és gyémántok” műveltségi csapatversenyen 2. (ft.: Keresztesné Mol-
nár Mónika); Bezdány Dániel: városi természettudományos csapatversenyen 3. 
(ft.: Dudás József, Havai Zoltán, Udvarhelyi Csaba), megyei „Zrínyi Ilona” mate-
matika csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Károly), megyei angol nyelvi versenyen 3. 
(ft.: Keresztesné Molnár Mónika), regionális „Bolyai” matematika csapatverse-
nyen 4. (ft.: Lovai Károly), regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 8., 
országos „Gyöngyök és gyémántok” műveltségi csapatversenyen 2. (ft.: Keresz-
tesné Molnár Mónika); Bindics Boldizsár: városi matematika versenyen 1., me-
gyei matematika versenyen 1., megyei „Zrínyi Ilona” egyéni matematika verse-
nyen 1., megyei „Zrínyi Ilona” matematika csapatversenyen 1., megyei „Kalmár 
László” matematika versenyen 2., regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatverse-
nyen 1., regionális „Bolyai” matematika csapatversenyen 2., országos „XXII. 
Bátaszéki” matematika versenyen 9., országos „Zrínyi Ilona” matematika verse-
nyen 12., országos „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 12. (ft.: Dobó Imréné); 
Bíró Noel: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Borza Vivi-
en: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: Szabó Péter); Bozsák Bese: regionális 
„Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 1., országos „Bolyai” anyanyelvi csapatver-
senyen 12. (ft.: Dobó Imréné); Bozsák Bozsóka: városi kézilabda diákolimpián 3. 
(ft.: Szabó Péter); Börcsök Zsanett: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: Szabó 
Péter); Csuka Bonita Zsófia: regionális „Bolyai” matematika csapatversenyen 4. 
(ft.: Lovai Károly); Domonkos Zsolt: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: 
Lovai Ágota); Dudás Balázs: megyei természettudományi csapatversenyen 1. (ft.: 
Farkas Áronné); Erdődi Deniel: megyei német nyelvi versenyen 6. (ft.: Kiss 
Attila); Farkas Anita: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: Szabó Péter); Fejes 
Dávid: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Fekete Marcell: 
megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Fődi Zita: városi kör-
nyezetvédelmi csapatversenyen 3. (ft.: Virág Ágnes), városi kézilabda diákolimpi-
án 3. (ft.: Szabó Péter), országos „Gyöngyök és gyémántok” műveltségi csapat-
versenyen 2. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika); Gogyán Róbert: városi színját-
szó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); 
Gyémánt Elizabet: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csa-
patversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Gyémánt Evelin: városi színjátszó csapatver-
senyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Gyulai 
Ádám: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Gyuris Gergő: 
regionális „Bolyai” matematika csapatversenyen 4. (ft.: Czékusné Démus Gabriel-
la); Gyuris Lilla: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: Szabó Péter); Gyuris 
Szilárd: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Halasi Sza-
bolcs: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. 
(ft.: Lovai Ágota); Hodács Flóra: regionális „Bolyai” matematika csapatverse-
nyen 2. (ft.: Dobó Imréné); Ilia Dorottya: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: 
Szabó Péter); Jójárt Péter: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai 
Ágota); Juhász  Máté: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); 
Julinek István: városi „Móra Ferenc”olvasásversenyen 3., megyei „Zrínyi Ilona” 
matematika csapatversenyen 1., megyei közlekedési versenyen 3., regionális 
„Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 4., regionális „Bolyai” matematika csapat-
versenyen 4., regionális „Bonifert Domonkos” matematikaversenyen 8. (ft.: Czé-
kusné Démus Gabriella); Kassai Anita: városi környezetvédelmi csapatversenyen 
3. (ft.: Virág Ágnes); Kondorosi Márta: városi környezetvédelmi csapatverse-
nyen 3. (ft.: Virág Ágnes); Kovács Kolos: megyei természettudományi csapatver-
senyen 1. (ft.: Kujundzicné G.eiszt Zsuzsanna); Kovács Viktória: megyei színját-
szó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Kővágó Dávid: városi színjátszó csa-
patversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota), megyei természettudományi csapatversenyen 
1. (ft.: Czékusné Démus Gabriella), megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: 
Lovai Ágota), regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 4., országos 
„Herman Ottó” természetismereti versenyen 2. (ft.: Czékusné Démus Gabriella); 
Kővágó Jázmin: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapat-
versenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Laczkó Kendra: megyei színjátszó csapatverse-
nyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Lőrincz Brenda: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: 

Szabó Péter), regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 8. (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika); Magyar Ádám: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: 
Lovai Ágota); Mátyás Fanni: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei szín-
játszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota), regionális „Bolyai” matematika 
csapatversenyen 2. (ft.: Dobó Imréné); Mátyás Noel: városi színjátszó csapatver-
senyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Mihálffy 
Kincső: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 
2. (ft.: Lovai Ágota); Mravik Fanni: regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatverse-
nyen 4., regionális „Bolyai” matematika csapatversenyen 4. (ft.: Czékusné Démus 
Gabriella); Nagy Darinka: országos „Herman Ottó” természetismereti versenyen 
13. (ft.: Czékusné Démus Gabriella); Németh Andrea: megyei színjátszó csapat-
versenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Ollai Nikolett: országos „Bendegúz” olvasás-
szövegértési versenyen 16. (ft.: Dobó Imréné); Oroszi Levente: városi szavaló-
versenyen 2., megyei mesemondó versenyen 1., megyei szavalóversenyen 4., 
regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 1., regionális monda-és mese-
mondó  versenyen 1., országos „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 12. (ft.: Dobó 
Imréné); Pauk Adrienn: városi környezetvédelmi csapatversenyen 3. (ft.: Virág 
Ágnes); Pécsi Dávid: városi történelem csapatversenyen 3. (ft.: Bajdik Zoltán); 
Perei Bence: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Péterfy 
Bianka: megyei színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Qian Lívia: 
városi szavalóversenyen 2. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), városi „Makkos-
házi” matematika versenyen 2. (ft.: Lovai Károly), városi természettudományos 
csapatversenyen 3. (ft.: Dudás József, Havai Zoltán, Udvarhelyi Csaba), megyei 
angol nyelvi olvasóversenyen 1. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), megyei „Var-
ga Tamás”  matematika versenyen 1. (ft.: Lovai Károly), megyei angol nyelvi 
versenyen 2. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), megyei „Zrínyi Ilona” matemati-
ka csapatversenyen 2., megyei „Zrínyi Ilona” egyéni matematika versenyen 6., 
regionális „Bonifert  Domonkos” matematika versenyen 2., regionális „Bolyai” 
matematika csapatversenyen 4. (ft.: Lovai Károly), regionális „Bolyai” anyanyel-
vi csapatversenyen 8. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika); Saracer Denizhan: 
regionális „Görgey Artúr” történelem versenyen 6. (ft.: Bajdik Zoltán); Simon 
Balázs: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 
2. (ft.: Lovai Ágota); Simon Dávid: városi „Simonyi Zsigmond” helyesírási ver-
senyen 3. (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), városi természettudományos csapat-
versenyen 3. (ft.: Dudás József, Havai Zoltán, Udvarhelyi Csaba), városi történe-
lem csapatversenyen 3. (ft.: Bajdik Zoltán), megyei „Zrínyi Ilona” matematika 
csapatversenyen 2., megyei „Makkosházi” matematika versenyen 3., megyei „Zrí-
nyi Ilona” egyéni matematika versenyen 5., regionális „Bolyai” matematika csa-
patversenyen 4. (ft.: Lovai Károly), regionális „Görgey Artúr” történelem verse-
nyen 6. (ft.: Bajdik Zoltán), regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 8., 
országos „Gyöngyök és gyémántok” műveltségi csapatversenyen 2., országos 
„Lotz János” szövegértési és helyesírási versenyen 4. (ft.: Keresztesné Molnár 
Mónika), országos „Mozaik” számítástechnikai versenyen 15. (ft: Dudás József); 
Simon Gábor: megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Simon 

Zsófia: megyei „Zrínyi Ilona” matematika csapatversenyen 1., megyei nyelvtan 
és helyesírási versenyen 1., megyei „Kalmár László” matematika versenyen 3., 
regionális „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen 1., regionális „Bolyai” matemati-
ka csapatversenyen 2., regionális „Bonifert Domonkos” matematika versenyen 3., 
országos „Mozaik” matematika versenyen 1., országos „Arany János” anyanyelvi 
versenyen 2., országos „XXII. Bátaszéki” matematika versenyen 4., országos „Bo-
lyai” anyanyelvi csapatversenyen 12., országos „Mozaik” anyanyelvi versenyen 
16., országos „Kis Nyelvész” anyanyelvi versenyen 18. (ft.: Dobó Imréné); Sisák 
Annamária: városi kézilabda diákolimpián 3. (ft.: Szabó Péter); Sós Levente: 
városi történelem csapatversenyen 3. (ft.: Bajdik Zoltán); Szabó Tamara: megyei 
színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Szekeres Erik: megyei színját-
szó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Szép Katalin: megyei mesemondó 
versenyen 3. (ft.: Bakai Edit); Szilágyi Viktor: megyei matematika versenyen 6. (ft.: 
Farkas Áronné); Szkenderovics Ádám: városi mesemondó versenyen 2., megyei 
színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Szögi Tímea: megyei színjátszó 
csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Tajti Luca: városi színjátszó csapatversenyen 
2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Tajti Sándor: városi 
színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota), 
regionális „Bolyai” matematika csapatversenyen 4. (ft.: Czékusné Démus Gabriella); 
Turzó Gábor: városi színjátszó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatverse-
nyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Ujvári Bernadett: városi színjátszó csapatversenyen 2., 
megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Ujvári Janina: városi színját-
szó csapatversenyen 2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Var-
ga Ádám: városi mesemondó versenyen 1., megyei mesemondó versenyen 1. (ft.: 
Kujundzicné G.eiszt  Zsuzsanna); Vass Balázs: városi szavalóversenyen 1., megyei 
színjátszó csapatversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Veres Leila: megyei színjátszó csa-
patversenyen 1. (ft.: Lovai Ágota); Zádori Bálint: városi színjátszó csapatversenyen 
2., megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota); Zádori Zsófia: városi 
színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: Lovai Ágota), városi „Móra Ferenc” olvasásverse-
nyen 3. (ft.: Czékusné Démus Gabriella), megyei színjátszó csapatversenyen 2. (ft.: 
Lovai Ágota), megyei helyesírási versenyen 2., regionális „Bolyai” anyanyelvi csapat-
versenyen 4. (ft.: Czékusné Démus Gabriella).    Lázár Zoltán 
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Kiskundorozsma lesz a megye focicentruma 

A Kiskundorozsmai ESK labdarú-

gó csapatának elnökével, Tanács 

Attilával beszélgettünk a Dorozs-

mán kialakult változásokról. Azt 

tudjuk, hogy Makóval létrejött a 

fúzió, tehát van NB-II-es és me-

gye I-es indulási jogunk. Közben 

Szegeden megalakult a Szeged 

2011 Labdarúgó Szakosztály, mely 

szakosztály anyagi és erkölcsi tá-

mogatója Kiss–Rigó László me-

gyés püspök és Bozóki úr, egyko-

ri MLSZ elnök. Kérésére a Kis-

kundorozsma ESK átadta az NB-

II-es indulási jogot a Szeged 2011 

csapatának. Bevezetőnek ennyit. 

 
– Pontosítok – kezdi Tanács At-

tila elnök. – Tehát az NB-II-es indu-
lási jogot a Makó csapata adta át az 
újonnan alakult Szeged 2011. csapa-
tának, miután fuzionált a Dorozsmá-
val. Mi egy teljesen új megye I-es 
csapat építésébe kezdtünk. Összevá-
logattunk eddig 18+3 játékost, a plusz 
3 játékos Keller József, Horváth Pé-
ter, Adam Kapičs. A múlt idénybeli 
csapatból 4 játékos maradt. Vissza-
csábítottunk, olyan játékosokat, akik 
dorozsmai identitásúak, helyi kötődé-
sűek. Takács Gábor, Takács András, 
Pintér Sándor jött vissza és maradt 
Marjonuez. Igazoltunk 3 kapust, Ko-
rom Tamást Balástyából, Cserháti Dá-
nielt az UTC-ből, Kiss Jánost az egy-
kori KITE-csapatából. Visszacsábítot-
tuk a lassan legendásnak számító Ott-
lik Rolandot, aki jelenleg sérült, de el-
vállalta az U16-os csapat irányítását, 
és a fiatal tehetségek toborzását. Fel-
gyógyulása után a felnőtt csapatban a 
megye egyik legrutinosabb gólvágó-
jaként fogja segíteni a Kiskundorozs-
ma csapatát. 

– Tudom, hogy vannak még ki-
szemeltek, de szeretnék egy névsort 

az eddigi igazolt játékosokról. 
– Mórocz Zsolt, Dr. Bálint Dáni-

el, Szélpál Attila, Kreizler Károly, 
Bálint Tamás, Erhard Szilárd, Simon 
Attila, Péter Sándor, Zámbori Gábor, 
Takács Gábor, Takács András, Ónódi 
Ferenc, Adam Kapičs, Ottlik Roland, 
Völgyi Roland, hozzájuk jön Fődi és 
Marjanucz. Ezzel a kerettel már ki le-
het alakítani játszó, közönséget szó-
rakoztató csapatot. 

– Decemberben közgyűlés. Ha 
felkérnek, vállalod tovább az elnöki 
posztot? 

– Bízom benne, hogy elégedett a 
vezetőség a munkámmal, és folytat-
hatom a több évre megtervezett mun-
kámat. Itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy megkérjem a Dorozsmai 
Naplót arra, hogy szervezzen egy szur-
kolói ankétot szeptemberben, ahol 
megnyugtathatom a szurkolókat ar-
ról, hogy ezt a csapatot Dorozsmának 
építjük. 

– Örömmel olvastam, hogy Sze-
ged környékén, a mi pályánk felel 
meg az NB-II-es követelményeknek, 
persze el kell végezni egy-két rövid 
idő alatt elkészíthető beruházást. 

– A Makóval való fuzionálás 
után volt egy NB-II-es, és egy megye 
I-es indulási jogunk. Az NB-II-es jo-
got apportáltuk, átruháztuk a Szeged 
2011 csapatába, ezzel 2%-os örökös 
tagságot nyert a dorozsmai klub, Sze-
ged mindenkori reprezentáns foci csa-
patába. Mivel a Szeged 2011 célja az 
NB-I, ennek megvalósulása esetén a 
dorozsmai csapat lenne az NB-I-es 
csapat fiók csapata. Ez nagyban meg-
könnyítené a mi költségvetésünket is. 

– Apropó, költségvetés! A szeged 
2011, NB-II-es csapata itt Dorozs-
mán fogadja az ellenfeleit a korai 
mérkőzéseken, kértétek-e a sorsolás-
nál, hogy ne ütközzenek a Dorozsma 

meccseinek időpontjai a Szeged 2011 
mérkőzésének időpontjával? 

– Igen kértük, de nem vették fi-
gyelembe. A sorsolás szerint a Sze-
ged 2011 szombatonként játszik Do-
rozsmán, a Kiskundorozsmai ESK pe-
dig vasárnap. Örvendetes módon ezt 
az elképzelést a helyi és a városi kép-
viselők párthovatartozástól függetle-
nül egyhangúlag támogatták. Kiss–
Rigó püspök úr és Bozóki úr kérésé-
re, közel 17 millió forintot különített 
el az önkormányzat, a még hiányzó 
infrastrukturális hiányosságok pótlá-
sára. Ezek: a vendégszurkolóknak kü-
lön bejárat, lelátó, büfé, szociális he-
lyiség, az őszi hónapok előtt villany-
világítás kiépítése. Ezek a beruházá-
sok a későbbiekben mind itt marad-
nak Dorozsmán. A lelátót a szabadté-
ri befejezése után hozzák ide, és elő-
reláthatólag 1500 néző fér majd el a 
pályán szombatonként. Persze kérjük 
a szurkolókat, hogy vasárnap is jöjje-
nek szurkolni. 

– Most hogy is van a játékosok 
szerződése? Tehát a Szeged 2011 csa-
pat játékosai a Kiskundorozsmai ESK 
szerződött labdarúgói? Kissé bonyolult. 

– Erre lenne jó egy szurkolói an-
két, ahol hiteles tájékoztatót kapná-
nak a szurkolók. Amit mondtál, igaz, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az NB II-
es indulási joggal kölcsön adjuk a 
játékosokat is. Ez azért jó, mert ha a 
két csapatnál komoly sérülések van-
nak, akkor ki tudjuk segíteni egymást 
játékosokkal. 

– A decemberi közgyűlés után 
diplomatikusan nyilatkoztál az előző 
vezetőségről. Én pletykaszinten telje-
sen más tudtam meg. Történetesen 
arról van szó, hogy igen nagy hiány-
nyal vette át az új vezetés a kasszát. 
Akarsz erről beszélni, vagy terjedje-
nek tovább a rosszindulatú mende-

mondák? 
– Sajnos a mendemonda igaz. 

Számlák, gazdálkodási jelentések és 
éves beszámolók hiányoztak az át-
adásnál. Ígéretet kaptunk, hogy 2011 
májusáig ez pótolva lesz. Most au-
gusztus végén járunk, és még telefo-
non sem kerestek. Én hívtam őket, de 
nem vették fel a telefont. Sorra kap-
juk a felszólítást az APEH-tól, a TB-
től, a hiányzó számlák bemutatására. 

– Megtudhatjuk, mekkora ösz-
szegről van szó? 

– Nyolcszáznegyvenezer forint, 
amit nekünk egy összegben le kellett 
tudni, hogy a 2011-es gazdálkodást 
elkezdhessük. Jelenleg jogi úton pró-
báljuk rendezni az elszámolást, egy 
teljes körű átvilágítást kérünk az el-
múlt évről, ami a klub életében tör-
tént. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
tisztán és átláthatóan dolgozzunk. 
Mint említettem, tisztelet és becsület 
Kiss Tóninak, azért, amit tett a do-
rozsmai labdarúgásért, de ezt az 
APEH és a TB nem fogadja el. 

– Két kérdés a végére. A belépő-
jegyárak és az öregfiúk csapata? 

– A belépőjegyárak a dorozsmai 
vasárnapi meccseken az elmúlt idény 
árai maradnak. Az NB-II-es meccsek 
jegyárait még nem tudom. A másik 
kérdés a szívem csücske. Az öregfiúk 
csapata csütörtökönként játszanak egy-
más ellen, itt a dorozsmai pályán, na-
gyon lelkesen. Terveim közt szere-
pel, hogy meghívom a színészválo-
gatott csapatát, az újságírók csapatát, 
hogy mérkőzzenek meg a dorozsmai 
OLD BOYS csapatával. Nagyon meg-
érdemlik ezek az egykori játékosok a 
velük való törődést. Knézy Jenő sora-
ival élve, minden fociszerető ember-
nek „Jó szurkolást kívánok!” 

– Úgy lesz! 
MILITÁR MIKLÓS  

Válaszlevél egy lakossági bejelentésre 
Többek kérésére kerestem fel fo-

gadóóráján Kosik Dénes önkormány-
zati képviselőt. Dorozsma lakóit meg-
döbbentette a temetőben történt faki-
vágás ténye a ligetes bozótos irtás 
mellett kivágták a több évtizedes ár-
nyékot adó fákat is. 

A Városüzemeltetési Iroda meg-
kereste a Szegedi Testamentum Kft. 
ügyvezető igazgatóját, és az alábbi 
tömör és rövid választ jutatta el a kép-
viselőhöz. 

„A fák kivágását a sírok megkö-
zelíthetetlensége, a személy és va-
gyonvédelem biztosítása valamint az 
új temetkezési helyek kijelölése irán-
ti igény indokolta.” 

Az Iroda mellékelte dr. Balogi 
Dániel ügyvezető igazgató részletező 
pontokba rendezett levelét is. 

Kiderült: 
1. A jelzett helyen többirányú la-

kossági kérésre történt beavatkozás. 

Úgymint: 2. Takarítsák ki az ősbozó-
tos áthatolhatatlan területet, mert a 
hozzátartozók nem tudják megköze-
líteni a sírokat s így alapvető kegye-
leti jogukat sem tudják gyakorolni 3. 
A tisztítást a megfelelő személy és 
vagyonvédelem is indokolja. Hason-
ló történt a Belvárosi és Református 
temetőben is. 4. A temetkezésről szó-
ló törvény 16. §-a értelmében jártak 
el, mely kimondja, a temetési helye-
ket új, még be nem temetett részeken 
lehet biztosítani. 5. Végül, de nem 
utolsó sorban a fenti terület temetke-
zési célú hely, ezért külön engedélyt 
nem kellett kérni, hiszen a temető 
szerves része. 6. Az új táblába az arra 
alkalmas vegetációs időszakban fa-
csemetéket fogunk ültetni. 

Kedves dorozsmaiak! 
Továbbgondolásra tettem közzé 

az alapos, mindenre kiterjedő válasz-
levelet. Ha kérdések merülnek fel 

Önökben megértem, de sajnos a fák 
attól még nem fognak kinőni. 

Vajon mit jelenthet ebben az eset-
ben az „új” és „régi” tábla fogalma? 

Az „ősbozótosba” beletartoznak 
a 30–40 éves fák is? Mikor lesz az 
„arra alkalmas vegetációs időszak”? 
Hány év kell ahhoz, hogy egy fa be-
lombosodjon? Unokáink, reméljük, 
„tudják majd gyakorolni egy árnyas 
gondozott temetőben alapvető kegye-
leti jogukat”! 

„Végül, de nem utolsó sorban”: 
kié a temető? 

Az én egyszerű tanácsom, hogy 
tűző napsütésben ne menjünk teme-
tőbe, vagy egészségünk védelmében 
szerezzünk be napernyőt, szalmaka-
lapot, legyezőt! 

S ne feledjük, hogy minden a mi 
érdekünkben történt. 

 
FEKETE ILONA 

Az elmúlt esős időjárás igencsak 
lerontotta az esővíz elvezető rendsze-
rek, csatornák, árkok működőképes-
ségét. Dorozsmán a Bánomkert sori 
csatorna a Széksósi út és szomszédos 
telkek alatt föld alatti zárt szelvény-
ben helyezkedik el. A Ligetben lévő 
sportcsarnoktól a Kút utca irányában 
nyílt szelvényben halad. Az elmúlt 
évek során szeméttel teledobálták, de 
dögöket, állati tetemeket is dobtak be-
le. Ez a csatorna elvben gravitációs 
lefolyású, de az év nagyobb részében 
pangó víz van benne, amely megbü-
dösödik, ilyenkor ez egy élő baktéri-
umtenyészet, maga a fertő. Ez évben 
kipucolták, de újból kezd szemetes 
lenni. Sajnos ugyanez vonatkozik a 
Dorozsmai úti Maty-csatorna átjáró-
nál való kitakarított részre: ismét kezd 
szemétlerakó hellyé válni. Kérjük a 
lakosságot, hogy óvja környezetét, a 
szemetelőket jelentsék be! 

Közérdekű 
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Az értelmiség(i) árulása II. 
A magyarhoni Benda-recepcióhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik Ba-

bits tanulmánya, amely nem csupán tematikailag, de gondolati mélységében 
és nem utolsósorban retorikájában is messze túlszárnyalja Benda művét. 
„Cselekvés elég volt, több is az elégnél: legalább ahogy a könyv és puska 
szimbólumban értik – mert azt olvasom, hogy ez a gondolat és cselekvés jel-
képe. Cselekedtünk – vagdaltunk, lövöldöztünk – össze-vissza, jobbra és bal-
ra, mindenféle szavakat kiabálva a sötétben. Az a szó sohsem hiányzott, ame-
lyik »tetteket gyújt«. De az, amelyik világosságot!” 

A „század kimondatlan problémája”, ahogy Babits nevezi, erkölcsi jelle-
gű: korunk írástudói már nem hirdetnek állandó és egyértelmű erkölcsi mér-
céket, ahogyan azt elődeik tették évszázadokon keresztül. Tehát: a kor prob-
lémája az írástudók problémája. Milyen megjegyzéseket fűz mindehhez Babits? 

Egyrészt: az írástudók ügye nem pártkérdés: az árulás független a pártok-
tól, és nem lehet vele csupán egyes túlsúlyra jutott politikai tömböt vádolni, 
például a militarista vagy nacionalista gondolkodókat. Noha Benda kritikája 
túlnyomórészt baloldali, hiszen elsősorban a francia nacionalizmus teoretiku-
sait éri, ugyanúgy felismeri a veszélyt a modern szocializmus és szindikaliz-
mus elméleteiben is. Másrészt: nagy a veszedelem ott, ahol hibákat és bűnö-
ket erényekké avatnak, azon egyetlen kritérium alapján, hogy azok a haza 
hibái. Harmadrészt: az áruló írástudó nem egyszerűen megalkuvó írástudót 
jelent. Az „írástudók árulása” nem külső nyomás alatt jött létre, hanem ma-
gukból az írástudókból indult ki, gondolataiknak belső fejlődése kapcsán. 
Nem a háború változtatta az eszméket destruktívvá, hiszen egy progresszív, 
békét vágyó civilizáció visszahatása mindez; olyan visszahatásé, amely által 
a civilizált és felvilágosodott ember hajlandó lett ismét állatnak érezni magát, 
és „természetesnek elfogadni a legvadabb barbárságokat és szörnyűségeket. 
Ez a folyamat párhuzamos a modern anti-intellektualista és pragmatista vi-
lágnézetek kialakulásával.” 

Babits azonban továbbszövi a bendai gondolatokat: „amit én mondok, az 
visszahatással bír a kultúra egész mezejére”. A művészeknek sem szabad 
magukat beleártani a politizálásba; a szépség és az igazság szemlélését ne 
változtassák át „cselekvéssé”: szabaduljanak meg a világnézeti béklyóktól, ne 
„pártoskodjanak”. „A régi Írástudó az igazsággal és erkölccsel érvelt; a mai 
a lehetőségekkel és gazdasági összefüggésekkel. Ez pedig semmiképp sem 
tartozik hatáskörébe. Ez a politikusok és közgazdák dolga: a praktikus tudo-
mány és Cselekvés embereié. Nekik kell a Szükséges Rossznak ebben a tenge-
rében, amit Életnek nevezünk, megtalálni a Legkisebb Rossz útját.” 

Babits jól tudta, hogyan hangzik az ellenvetés; azé az örökös ellenvetésé, 
amely a mindig jelenlévő válsághelyzet aktuális manifesztációja ellen tettekre 
sarkall. Legyen bármennyire jogos a felszólítás, szerinte másképp kell küzde-
ni a jelenlévő rossz ellen. Babits számára az értékek posztulátumszerűek, az 
Igazság és az Erkölcs nem igényel külön meghatározást. Eszmei ellenfeleinek 
kritikája e ponton éri a leginkább. A vita irányát alapvetően meghatározta és jelle-
mezte Osvát Ernő Babitshoz intézett levele, amely szintén megjelent a Nyugatban. 

Osvát kritikája így foglalható össze: az írástudók árulásának motívumai 
között Babits lebecsüli az igazságuk és cselekedeteik közötti eltérés erkölcsi 
visszahatásait. Osvát nem hisz az igazság tudatának ebben az általános elho-
mályosodásában. Ráadásul szerinte Babits kétféle írástudót kever össze. Az 
írástudók zömének árulását is azokéra vezeti vissza, akik árulása abban áll, 
hogy meggyőződésük alkalmatlan, ill. alkalmatlanná lett arra, hogy méltón 
helyettesítse azt az egyetemes igazságot és erkölcsöt, amelynek hirdetése az 
igazi írástudók feladata. Babits azt írja, hogy a katolikus igazság kétségkívül 
hasznosabb az emberi kultúrában, mint a pragmatista igazságfelfogás. Vagyis 
Babits csak arról az igazságról mondhatja, hogy nem hirdethető, amely nem 
felel meg az igazságnak az ő számára való kritériumainak. „Az írástudók 
hivatása nem az én igazságom hirdetése, nem a Te igazságod hirdetése, ha-
nem az Igazság hirdetése. (…) [H]a az ember már megtalálta volna azt az 
igazságot, azt az erkölcsöt, melynek megtalálásában való hit nélkül az érte-
lem használata csak egy legnagyobbszabású szórakozás volna, mondhatnád-
e, amit mondasz, hogy az igazság komplikált dolog? De amíg csak keresi, 
elzárhat-e bármily meggyőződést a maga hirdetésétől? (…) Azt hiszem, meg 
kellene mondanod, mit tartasz olyan igazságnak, olyan erkölcsnek, melyet az 
írástudónak hirdetnie kell, hogy ne legyen áruló. Mert ha nem mondod is, 
hogy az írástudó hűségét a régi írástudókkal való szolidaritása jelenti – az ő 
idealizált idealizmusukban tükrözöd a maiak árulását.” 

Osvát a klasszikus liberalizmus irányát követte, amikor az igazsághirde-
tés szabadságát vette védelmébe Babits abszolútnak tekintett igazság-fogal-
mától. Az írástudók feladatának az igazságra törekvést, az igazság szüntelen 
keresését tekintette. Ugyanakkor Babits érvelésének emelkedett tónusára 
utalva az igazi filozófiai megfontolások hiányát, a más módon való gondol-
kodásra és vitára nem képes eltökéltséget rótta fel. 

 
Fejtő Ferenc egy, a Raymond Aron emlékének szentelt nemzetközi kon-

ferencia-előadásában Karl Mannheim azon gondolatát vetette fel, amelyet a 

történész a „szabadon lebegő értelmiség”-ről alkotott, nevezetesen, hogy 
pártatlanul, tárgyilagosan kell elemezni korunk történetét. Baloldali értelmi-
ségiként Aron tisztában volt a hitleri Németország minden veszélyével, de 
ellentétben sok más értelmiségi kollégájával, akik elméjére a kettős mérce 
lila köde ereszkedett le, ha a Szovjetunióról volt szó, gyorsan belátta, a kom-
munista szovjethatalom ugyanolyan emberellenes és totalitárius, mint a fasiz-
mus. Értelmiségi kortársai közül egyedül Aron volt az, aki éles kritikával 
illette a kommunizmust – nem véletlenül, hiszen ő ismerte közülük a legala-
posabban a marxizmus tanait. Számos értelmiségi jobbratolódása figyelhető 
meg e korban. A baloldali és nem baloldali gondolkodók viszont egyaránt 
szálkák a francia kommunisták szemében. Az 1930-as években a Szovjetunió 
irányában a teljes szellemi vakság, naivitás és infantilis bizalom volt tapasz-
talható a nyugati értelmiség köreiben. A nem „baráti” eszméket vallókat ki-
közösítették, ellehetetlenítették, rágalmazták és lefasisztázták. Egy hitlerista 
és egy jobboldali francia közti különbség az ő szemükben megszűnt. Szakítá-
sa Sartre-tal és számos más kommunistabarát értelmiségivel egyenes követ-
kezménye volt annak, hogy Aron nem volt hajlandó többé illúziókat kergetni: 
Az értelmiség ópiuma című könyvében a marxizmus locsi-fecsijét szedi ízekre. 
„»Vajon az én hibám, hogy mindig igazam volt?« – kérdezte egyszer félig 
komolyan, félig tréfálkozva az őt arról a hosszú időszakról faggató újságíró-
tól, amikor befolyása elhomályosult a fiatal értelmiségiek által bálványozott 
Sartre befolyása mellett, aki rendszeresen tévedett, mihelyt az irodalom terü-
letéről, ahol valóban vitathatatlan tekintéllyel rendelkezett, ideológiai vagy 
politikai területekre kalandozott. Aron viszont ritkán tévedett a XX. század 
viszontagságainak megértését célzó nagy vitákban, és amikor elemzései és az 
előrelátásai nem váltak be, mindig önkritikát gyakorolt, ami egyáltalán nem 
volt jellemző Sartre-ra.” 

Sartre „kalandja”, ahogyan azt ő egészen sajátos polgári-egzisztencialista 
töltetű fogalomként meghatározta, nyomott hagyott a 20. század polgári és 
marxista eszmetörténetben. Tevékenységének rövid és hosszú távú hatása 
nem maradt a filozófiatörténet berkein belül, hanem kihatott kora és az utó-
kor közéleti-politikai gondolkodására is. Hannah Arendt szerint a modern 
filozófiában mutatkozó problémák is arra sarkallták a francia egzisztencialis-
tákat, hogy a Teória helyett a Cselekvés iránti feltétlen elkötelezettségbe me-
neküljenek. Malrauxra hagyatkozva kifejti: az értelmiség a nyilvánosság szfé-
rájába nem is léphetett volna máskor olyan könnyedséggel, mint a forradalmi 
időkben: „Az egzisztencializmus, a filozófus filozófia elleni lázadása nem akkor 
lépett a színre, amikor kiderült, hogy a filozófia nem képes tulajdon törvénye-
it a politika világára alkalmazni, [hanem] amikor a régi metafizikai kérdések-
ről bebizonyosodott, hogy értelmetlenek (…). Úgy tűnt, hogy ebben a léthely-
zetben a részvételt és az elkötelezettséget, az engagée-t biztosító cselekvés tart-
hatja ébren a reményt, ha nem is azt a reményt, hogy bármely problémát meg 
lehet oldani, de legalább azt, hogy anélkül lehetséges e problémákkal együtt élni, 
hogy az ember, ahogyan Sartre fogalmazott, salaud-vá, gazemberré válna.” 

Az osztályharc felfedezése Sartre számára igazi felfedezés volt. Egzisz-
tencializmusának széthullása azonban korántsem jelentette a társadalmi szin-
ten való aktív cselekvés igényéről való lemondását. Sartre ideális polgára 
„kalandor” (aventurier), a cselekvés embere (homme d’action). A militáns 
képe pedig egy fiatal munkásemberé, aki csatlakozik a marxista forradalmi 
mozgalmakhoz. A militánsnak nincs egyénisége, személyisége: cselekvése 
olyan vállalkozás (enterprise), amelynek értelmét csak a Párt látja. A két em-
bertípus közül csakis a militáns juthat győzelemre, a polgár győzelme a vere-
ségben lehet. Sartre kalandor volt: először létrehozott egy emberközpontú 
filozófiát, amely előtérbe tolja a szubjektumot és felruházza autonómiával. 
Utána a baloldallal és a kommunizmussal szimpatizált, amely során átértékel-
ve nézeteit, hinni kezdett abban, hogy az egzisztencializmus kérdéseire a 
marxizmus lehet a jó válasz, majd mikor az utóbbi kedvéért szakított az előb-
bivel, mert sikertelenséggel járt e szintézis, már „csak” abban bízott, hogy 
van értelme és lehetősége a saját nézetei és a marxizmus egymáshoz való 
közelítésének, a társadalmi cselekvés területén pedig a kommunistákkal való 
együttműködésnek. A valóság azonban az, hogy filozófiai nézetei súlyos ellent-
mondásban álltak politikai elgondolásaival; a helyzetet csak tovább súlyosbí-
totta, hogy Sartre összhangba kívánta hozni a kettőt, de még ezt is követke-
zetlenül tette. Miközben azt hangsúlyozta, hogy az embernek mindig az adott 
körülményekből kell kiindulnia, és az alapján döntenie, amit tud, számos 
politikai írásában úgy minősít bizonyos tetteket erkölcsösnek vagy bűnösnek, 
hogy mindeközben az egyetemes erkölcsi értékekre apellál. Ez az inkonzisz-
tens gondolkodásmód lényegében az egzisztencializmus és a marxizmus 
közti áthidalhatatlan ellentét, valamint a zavaros marxista logika, az úgyneve-
zett dialektikus gondolkodásmód következménye. Az egzisztencialista (ko-
rai) Sartre nem ugyanaz, mint a marxistabarát (késői) Sartre. E két személy 
mégis egy testben, egy név alatt élt, kronológiai értelemben is egymással 
összecsúszva. Az eredmény: egy ellentmondásos, skizofrén életút. (Folyt. köv.) 

SOMOGYI GÁBOR  
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Hogyan tovább? 

Lassan ismét itt az ősz, ami 

egyet jelent a fiataloknak a tan-

évkezdéssel. Az általános iskolá-

ból frissen ballagott diákok mára 

már pontosan tudják, melyik kö-

zépiskolába nyertek felvételt. Va-

jon mi szerint választottak? Mi 

befolyásol egy 13-14 éves fiatalt 

jelentkezéskor, milyen szempon-

tok szerint dönt? 

 
Kérdésünk felvetése jogos, hi-

szen általában egy ilyen korú gyer-
mek még nem feltétlenül gondolko-
zik racionálisan, nem tervez évekkel 
előre, valamint az sem biztos, hogy 
teljesen tudatában van annak, hogy 
valójában mivel is szeretne későbbi 
élete során foglalkozni, amihez az el-
ső lépés a megfelelő középiskola ki-
választása fontos lehet. 

Általánosságban elmondható, hogy 
a tanulók aszerint választják ki leen-
dő középiskolájukat, hogy melyik ta-
lálható lakóhelyükhöz legközelebb. 
Természetesen a szülőnek ilyenkor 
kötelessége beavatkozni, nem ráhagy-
ni a gyerekre a választást. Tehát az el-

ső, és egyik legfőbb szempont a szü-
lő véleménye. Azonban a szülőnek is 
hideg fejjel, józanul kell gondolkod-
nia, hiszen egy jó középiskola remek 
alap lehet a továbbtanuláshoz, szak-
mához, munkához. Lássuk, mikből 
válogathatnak a diákok, illetve szüle-
ik felvételire jelentkezéskor. 

Szorgalmas, jó képességű gyere-
keknek jó döntés lehet egy erős gim-
názium, például nyelvi tagozaton, ahol 
elméjüket tovább csiszolhatják, emelt 
szinten tanulhatnak idegen nyelveket, 
majd az érettségi után továbbtanul-
hatnak főiskolán, egyetemen. Be kell 
azonban látnunk, hogy manapság nem 
feltétlenül előny diplomára tervezni, 
hatalmas a túlképzés, nem szerencsés 
egy esetleges zsákutcába terelnünk 
gyermekünket. Tisztán kell látni, egy 
szakközépiskola, vagy szakmunkás-
képző, egy jól megválasztott szakmá-
val napjainkban sokkal többet érhet, 
mint az éveken át tartó, kemény 
munkával és nem kevés anyagi ráfor-
dítással megszerzett diploma. Sokat 
hallhatunk erről a médiában, televízi-
ós műsorok, rádiós riportok egyre 

többet foglalkoznak ezzel a témával. 
Nehéz a frissen diplomázottak-

nak az elhelyezkedés, telítettek a dip-
lomát megkövetelő szakmák, sokan a 
végzettségükkel köszönő viszonyban 
sem álló munkával kénytelenek ke-
resni kenyerüket. Kivételt képeznek 
ez alól a természettudományos, pénz-
ügyes szakok. Keresettek a matema-
tika, fizika, kémia tanárok, a progra-
mozók, gazdasági szakemberek. Ter-
mészetesen a bölcsészek, társadalom-
kutatók és a divatos vendéglátás, tu-
rizmus, média szakosok közül sem 
lesz mindenki munkanélküli, tény vi-
szont, hogy nekik jóval nehezebb az 
elhelyezkedés szakmán belül. 

Sok szülő a mai napig ezt nem 
hajlandó belátni, a túltelítettség rész-
ben ennek is köszönhető. Féltik a gye-
reket szakközépbe, szakmunkáskép-
zőbe adni, mert ott „elbutulna, elpo-
csékolná képességeit”, pedig ez nincs 
így. Egy szakma rejtelmeit kitanulni, 
elsajátítani csínját-bínját nem egysze-
rű, vagy könnyű dolog. Vannak, akik 
azért nem íratják szakképző intéz-
ménybe a gyereket, mert „a társada-

lom majd lenézi őket, ha kétkezi mun-
kát végeznek”. Ezen gondolatokat el 
kellene felejtenünk, egy víz-gáz sze-
relő épp ugyanannyit „ér”, mint egy 
diplomás jogász. Munkájukat hozzá 
nem értő nem pótolhatja, szükség van 
rájuk, ez tény. Számos megbecsült és 
megfizetett szakma van, mégis betöl-
tetlenek az állások. 

Nyugodtan írassuk tehát gyerme-
künket szakközépbe, nem fog keve-
sebbet érni, mint egy gimnazista, sőt 
a lehetősége is meglesz a továbbta-
nulásra, egy megfogható, használha-
tó szakma mellett. Ne féljünk a szak-
munkásképzőktől sem, a kormány ter-
vezete szerint növelni fogják a gya-
korlati oktatást, több lesz a szakma 
szempontjából hasznos elméleti óra, 
valamint egységesíteni, rövidíteni fog-
ják a most 5–6 éves képzéseket. 

Válasszunk tehát a gyerek beállí-
tottságához illő reál, vagy humán kö-
zépiskolát, de mindenképp tartsuk sze-
münk előtt a munkaerő-piaci lehetősé-
geket, nem érdemes álmodozni, manap-
ság egy jó szakma mindennél többet ér. 

SERES GÁBOR  

Hittanos Tábor 2011 
Egy év telt el a tavalyi tábor óta, 

de alig vártuk, hogy ismét táborozni 
mehessünk Mórahalomra. Már előre 
elterveztük hittanos társainkkal, hogy 
kivel alszunk egy szobában. Miután 
megérkeztünk, beköltöztünk gyönyö-
rű szobánkba. Ezután megebédeltünk 
és kerékpárral eltekertünk a mórahal-
mi fürdőbe. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Este 8-kor Edit néni olvasott 
nekünk a Szentírásból, a teremtés tör-
ténetet olvasta és ezzel kapcsolatban 
voltak az esti játékok. Az egész hét a 
világban Istentől kapott ajándékokról 
szólt. Volt víznapja, földnapja, leve-
gőnapja és tűznapja. Második napon, 
a víznapján vízi akadályversenyt ját-
szottunk és a következő játékok vol-
tak benne: vízi-bowlingozás, sorver-
seny, amelyen málnaszörpöt és a vi-
zet át kellett önteni egy fecskendővel 
egy üres üvegbe, volt még víz-kvíz, 
vízről versírás, és találd ki játék: ami-
kor bekötött szemmel a vízből kivett 
tárgyat meg kellett tapintani, és ki 
kellett találni a nevét. A Bibliából 
azokat a történeteket kellett felsorol-
ni, amelyekben víz szerepelt. Minden 
délután, amikor az időjárás engedte 
kimentünk a fürdőbe. Vacsora után 
kezdődött az esti mozi vetítés és utá-
na a teaház. Szerdán a földnapja volt. 
Ekkor elmentünk kincset keresni két 
csapattal: az egyik csapat a határ felé 
ment, a másik az erdő felé. Útközben 
találkoztunk manókkal, óriásokkal, 
szirénekkel és tündérekkel.  Most jön 
a kedvenc emlékünk, ugyanis az óri-
ásoknál hatalmas csizmában kellett 
futni, nagyon mulatságos volt. A szi-
rénekkel énekelni és táncolni kellett 

a „lehet zöld az ég és lehet kék a fű” 
című slágert. A tündéreknél mezei vi-
rágokat kellett mondani és ezután 25 
csizmalépésre volt a kincs. Az egyik 
csapat legalább 30 percig ásott, mire 
előkerült, a másik csapat 5 perc alatt 
kiásta. Késő este kifeküdtünk a csil-
lagos ég alá, gyertyák világítottak, és 
Edit néni szavait hallgattuk a földme-
ditáció közben. Közösen imádkoz-
tunk és mentünk aludni. A negyedik 
napon, a levegő napján elmentünk au-
tóbusszal a zákányszéki madárkertbe, 
nagyon szép madarak láttunk. Voltak 
szabadon mászkáló őzikék és nyu-

szik, meg is simogathattuk őket. Az 
ötödik napon a tűz napja volt. Egy 
kis műsorral készültünk a szülök fo-
gadására. Itt a tűzet az égő gyertya 
lángja jelképezte. Gyertyás koreográ-
fiát tanultunk be és utána kézműves 
foglalkozáson vettünk részt. A stran-
dolás után megérkeztek a szüleink, 
beraktuk a bőröndöket az autóba. Ez-
után együtt megnéztük a konferencia 
teremben a héten készült vidám ké-
peket zene kíséretében. Az esti mű-
sor után finom vacsora és vidám be-
szélgetés várt minket, azután elkö-
szöntünk egymástól és csak azt saj-

náltuk, hogy megint egy évet kell vár-
ni a következő hittanos táborig. 

 

NAGY DARINKA ÉS MIHÁLFFY KINCSŐ  

5. osztályos tanulók 
 
 
A hittanos tábor sikeres megren-

dezéséért köszönet illeti Nógrádi Zol-
tán polgármester urat, Mihálffyné 
Turzó Edit hitoktatót, a lebonyolítás-
ban közreműködő szülőket: Tanács-
né Mártit, Tajtiné Mártit, Bozsákné 
Erikát, Gyurisné Ágit és Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselőt.     
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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 

JÓGA! 

Szeptembertől:  

csütörtök 8.30–10.00, 16.30–18.00 

Kedd 18.00–19.30 

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 

Kelet Varázsa 
Ajándéküzlet 

Kínálatunk: 
 Ajándéktárgyak 
 Füstölők 
 Bizsuk, parfümök, illóolajok 

 
Címünk: Szeged–Dorozsma, Szent János tér 1. 

 

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

Mindenkit szeretettel várjuk! 

Figyelem! 
Új VEGYI DISZKONT nyílik szeptember 
1-jén Dorozsmán a Vadliba u. 1. alatt! 

(lángosos mellett) 

AJÁNLATUNK: 

Silan öblítő koncentrátum 1l:  399 Ft 
Jar mosogató 1 l:  349 Ft 
Szindy wc papír 8+2 tek. 3 rét.:  499 Ft 
Dosia mosópor 7 kg 2-féle:  1750 Ft 
Schauma sampon 250 ml:  339 Ft 
Coccolino öblítő 1 l: 449 Ft 

Állandó akciókkal és széles választékkal 
várjuk vásárlóinkat. 

Nézzen be, mert érdemes! 

Köszönetnyilvánítás 
 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány 200–200 

ezer forint összeggel támogatta a Jerney János 
Általános Iskola és az Orczy István Általános 
Iskola „kiváló tanulmányi eredményeket, vala-
mint kiemelkedő versenyeredményeket” elért 
tanulóinak tanév végi jutalmazását. A fenti össze-
get jutalomkönyvek beszerzésére fordítottuk, 
amelyeket az érintett tanulók a tanév végi balla-
gási, valamint tanévzáró ünnepségeken vehettek 
át. 

Hálás köszönetünk a nagyvonalú támogatá-
sért a Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriu-
mának! 

 

KÁDÁR MIHÁLYNÉ ÉS LÁZÁR ZOLTÁN  

iskolaigazgatók 
Zsuzsi Divat 

 

Alkalmi ruhák érkeztek! 
 

Vadliba u. 1. 
 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–18 óráig 
szombaton: 8–12 óráig 

Dorozsmai család 2 gyerekkel 
keres 1,5 szobás, félig 

bútorozott vagy bútorozatlan 
albérletet. 

Tel.: 06 70/644–5964 

Csörög a telefon. A nő felveszi, belehallóz, 
majd hallgatja: 

– Elnézést, hölgyem, a ... bank megbízásából 
felajánlom igen kedvező feltételekkel bíró áruvá-
sárlási kölcsönünket...  

– Köszönöm, de mindent, amire szükségem 
van, meg tudok készpén-
zért venni. 

– Autóvásárláshoz is 
előnyös kölcsönt tudunk 
biztosítani! 

– Köszönöm, de az 
autóm új, és remekül mű-
ködik. 

– Esetleg lakásvásár-
láshoz, vagy felújítás-
hoz?... 

– Köszönöm, de van 
lakásom, és nem régen 
újítattam fel. 

– Férjet nem keres?  

HÓDI PÉTER 

KISÜLT AZ ÜNNEPI KENYÉR. 
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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. 

Rendelje meg Beszélgető díjcsomagunkat 
mindössze 3338 Forint havidíjért, 

és havi 10 óra ingyen beszélgetéssel ajándékozzuk meg Önt!* 
   

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos belépési díj! 

0 Forintért 0 Forintért 0 Forintért telefonálhat hálózaton belül éjjel-nappal! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos kapcsolási díj! 

0 Forintos 0 Forintos 0 Forintos számhordozási díj! 

ELŐFIZETÉSE MELLÉ VÁSÁROLJON VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONT 4500 FORINTÉRT! 

További üzleti csomagjainkról és a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
 
* 62-es körzeten belüli telefonszám hívásakor kedvezményes időszakban. A feltételekről és részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

RENDELJEN TELEFONT MOST! 

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 elérhető 

a 06 30/488–0254 számon 

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 

CALENDULA KFT 
Mezőgazdasági Bolt 

Szeged-Kiskundorozsma, 
Dorozsmai út 141. 

 

– Hazai és import vetőmagok nagy választékban 
– Növényvédő és ápolási termékek, műtrágyák kerti és  
 szobanövényeknek 
– Öntözéstechnikai felszerelések, vízvezetési anyagok 
– Vasanyagok, horganyzott csatornák, szeg– és csavaráruk 
– Festékáruk, festőszerszámok 
 

Várjuk kedves vásárlóinkat: 
H–P: 8.00–17.00-ig 
Sz: 8.00–12.00-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Szeptemberi kínálatunk 
 Egységár Egységár 

Baromfi párizsi (Alföldi) 395,- 395,- /kg Fehér kenyér 1kg (Favorit) 239,- 239,-/kg 
Denis üdítőital 2 l 4 íz 95,- 47,50,- /L Mecom füstölt kolbász csemege, csípős 1029,- 1029,-/kg 
Grof en Kron sör dobozos 0,5 l 119,- 238,- /L Mizse ásványvíz 2 l (mentes,savas) 65,- 32,50,-/L 
Surjány lecsókolbász 555,- 555,- /kg Perdix csirkemáj szív nélkül fagy. 500g 225,- 450,-/kg 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 189,- 189,- /L Triana napraforgó étolaj 1/1 399,- 399,-/L 
Vizes zsemle, tejes kifli 15,- 15,- /db Vita Pasta tészta 500gr (spagetti, orsó) 249,- 498,-/kg 

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

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

 
 
 

Kínálatunk időtartama: 2011. szeptember 1-30-ig illetve a készlet erejéig érvényes! 

A férj és a feleség 
 
1., A feleségem, amikor a tévé előtt ültem, 

megkérdezte: 
– Mit nézel? 
– A port... 
Ezután veszekedni kezdtünk... 
 
2., A feleségem azt mondta, ad egy támpontot, 

hogy mit szeretne születésnapjára: Legyen vörös, 
és menjen 0-ról 100-ra 3 másodperc alatt. 

Ajándékoztam neki egy piros fürdőszoba-mér-

leget. Ezután veszekedni kezdtünk... 
 
3., A feleségem a tükörben magát nézegetve 

azt mondta: Rettenetesen nézek ki, öreg, kövér és 
ráncos vagyok. Most tényleg szükségem volna egy 
bókodra! 

Azt mondtam: De a látásod nagyon jó... 
Ezután veszekedni kezdtünk... 
 
4., Elkísértem a feleségemet egy osztálytalál-

kozójára. Egyik volt osztálytársa egyik poharat a 
másik után ürítette ki, és alaposan berúgott. Meg-

kérdeztem a feleségemet, hogy ismeri-e? Persze, 
felelte. Együtt jártunk, és mikor vége lett, elkez-
dett inni, és azóta nem tudta abbahagyni. 

– És még mindig ünnepli? – kérdeztem. 
Ezután veszekedni kezdtünk... 
 
5., Néhány napja megkérdeztem a felesége-

met, hogy a házassági évfordulónkon hová mehet-
nénk. 

Azt felelte: Valahová, ahol már rég nem vol-
tam. Erre a konyhát ajánlottam. 

Ezután veszekedni kezdtünk...  
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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 ingyenes felméréssel 
 5 kamrás 120x120-as BNY: 27825 Ft 

 5 kamrás 150x150-es BNY: 35400 Ft 

 5 kamrás 90x120-as BNY: 21945 Ft 

Bababazár 
 

Fehér póló, tornacipő, 

tréningruha stb., 

mindent, ami bölcsi, 

ovi, suli kezdéshez 

szükséges, nálunk 

megtalálja! 
 

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 

Kínálatunkból 
 

Teljes értékű kutyaeledel 

135 Ft/kg-tól 

Száraz macskatáp 

259 Ft/kg-tól 

Darling 1250 g, többféle ízben 

375 Ft/db 

Kutya-macska szalámi 

199 Ft 

Szárnyas tak. kev. 

99 Ft/kg 

Rágcsáló eledel 

145 Ft/kg 

Szárított kenyér 99 Ft/kg 

Szerves takarmányok 60 Ft/kg 

(búza, árpa a készlet erejéig) 

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 

Pala 1600x1000: 2750 Ft/db 

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

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! 

F+ Autóklinika Új néven! 

AUTÓGÁZ BESZERELÉS 
GARANCIÁVAL! 

Ajándék motorállapot felméréssel! 
 

Szeged, 
Dorozsmai út 6. 
Tel.: 62/442-221 

Mobil: 06 70/234-2113 

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 

 

Megbízott partner 
 

BÁRÁNYOS JÁNOS 
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere. 
6791 Szeged, Törő u. 31. 

 

Tel.: +36 20/932–7562 
E-mail: 

baranyosj@szelmalomktv.net 
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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 
 

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 

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! ANGOL nyelvtanfolyamot 

szervez a Freya Bt. Dorozsmán. 

Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés. 
Ingyenes szintfelmérés. 

Kis létszámú csoportok (max. 10 fő). 
60 óra – 42 000 Ft (heti 2x2 óra) 

Érdeklődni: freyaenglish72@gmail.com 
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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 
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 

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 TEHER-

GÉPKOCSIK JAVÍTÁSA, 

MŰSZAKI VIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTÉS. 

KÖKAR  
Könyvelő és Karbantartó Kft. 

Könyvelést vállalunk kft-k 
és bt-k részére. 

Kiskundorozsma, Tóth János dűlő 1., 
a Nagybani Piac közelében. 

Tel.: 30/488-0251 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

HASZNÁLT RUHA 
a volt vasbolt helyén 

 

Női cipő 500 Ft/db 
 

Megnyitottuk webáruházunkat: 
www.hasznaltbutik.hu 

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

Tűzifa megrendelhető! 
(Tölgy, bükk, gyertyán) 

Bevezető áron 
 

Kapás-kert Kft. 
Tel.: 06-30-2135638 

06-62-462-811 
E-mail: kapaskert@gmail.com 
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül. Kistételben is, méretre vágva. 
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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 Húsboltok Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

 

Jöjjön a Röfibe, tele lesz a hűtője! 

 

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
 

 

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

Ahány éves, annyi százalék 

kedvezmény szemüvegkeretének árából! 
 

Törés- és ütésálló szemüveg-

lencsék 20% kedvezménnyel! 

Progresszív lencsék erős alap-

anyagból 20% kedvezménnyel 

szeptember 30-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.  

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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ÉRTESÍTJÜK ÖNT, hogy 
 

KEDVEZŐ feltételekkel 
igényelhet Fogyasztási hitelt! 

 

Ráadásul! Most! 

–6% 
kamatkedvezmény! 

 

THM: 24,49-29,97 % 
 

Kérjük érdeklődjön a 
PILLÉR Takarékszövetkezet 

Kiskundorozsmai kirendeltségében! 
Szeged, Dorozsmai út 196. 

Telefon: 62/461-012, 30-378-4319 
 

PILLÉR Kedvezményes 
fogyasztási hitel! 


