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Állt a bál Dorozsmán!
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg 

a Kiskundorozsmai Egyházközség a farsangi 
bálat. Az est színhelyéül ismét az Ács Géza 
Sportcsarnok szolgált, ahol több mint 300-an 
szórakoztak – családias légkörben.

Míg a felnőttek a bálteremben szórakoztak, 
a gyerekek a hatalmas termet kétfelé választó 
függöny mögött játszhattak. A bál programja 
szokás szerint énekes műsorszámokkal kez-
dődött. Először a Hozsánna Énekkar adott elő 
egyházi jellegű számokat, majd következett 
Szélpál Szilveszter, aki operett-részleteket éne-
kelt. A talpalávalót ismét a Jaffa Trió (Csajkás 
család) szolgáltatta.

A bőséges és finom svédasztalos vacsorát 
a Szélmalom Vendéglő szolgáltatta. A főztek és 
sültek elfogyasztása után tombolahúzás követ-
kezett. A közönség egészen hajnali kettőig rop-
ta a táncot.

Jövőre veletek ugyanitt!



2 xxiii. évfolyam 2. szám
2012. február 29.

KözérdeKű számoK Képviselői fogadóóráK Nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

 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

 Kosik Dénes fogadóórája:
 2012. március 8., csütörtök, 16.30
 Önkormányzati Kirendeltség

 Mihálffy Béla fogadóórája:
 2012. március 8., csütörtök, 16.30
 Önkormányzati Kirendeltség
 2012. március 14., szerda, 16.30
 Béketelepi Általános Iskola

 Önkormányzati zöld szám:  80 820 302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461 030
 Polgárőrség:  06 30 621 6254

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának nyitva tartása:
 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.
 Szerkesztőségi ülés:  március 9., 16 óra

Szeged 2012. évi költségvetésének ellentmondásai
Bevezetésként – bár úgy gondoljuk, ezzel 

már nagyon sokan tisztában vannak – szeretnénk 
néhány dolgot megvilágítani a költségvetés ké-
szítésének folyamatával kapcsolatban. Tudnunk 
kell, hogy a költségvetés összeállítása és a köz-
gyűlés elé terjesztése kizárólag a polgármester 
feladata és kötelessége. A beterjesztés pillanatá-
tól kezdve azon változtatni csak a főbb keretszá-
mok megtartása mellett lehetséges. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a módosítás során meg 
kell jelölni azt a sort (összeget), ahonnan indok-
lással elveszünk, mintahogyan azt is: az elvett 
összeget a költségvetésen belül hová kívánjuk 
átcsoportosítani.

A médiában megjelent nyilatkozata alapján 
maga Botka László polgármester úr is rossz-
nak minősítette az általa benyújtott idei költ-
ségvetést! Szerintünk is az, bár mi – mint Kis-
kundorozsma egyéni képviselői – nyilván más 
szempontok alapján is nézzük, vizsgáljuk a be-
terjesztett anyagot.

Miért rossz?
Mert a város külső településrészeit – így 

természetesen Kiskundorozsmát is – a korábbi 
bevett szokás szerint, ismét háttérbe próbálja 
szorítani ez a költségvetés.

Bizonyításképpen – a teljesség igénye nélkül 
– kiemelünk néhány pontot:

• Útépítésre és javításra – ahogyan 2011-
ben is – a betervezett összeg: 0 Ft.

• A tavaly létrehozott részönkormányzati 
keret (25 millió Ft volt) az idén már nem szerepel 
a költségvetési sorok között, pedig ebből a keret-
ből az előző évben igen jelentős ügyeket tudtunk 
megoldani. Ezek közé tartozott többek között: a 
templomtorony felújítása, INTERWEST Dorozs-
ma futás támogatása, jelentős kiskundorozsmai 
közösségi rendezvények támogatása, dorozsmai 
sportegyesületek, közösségek, klubok támoga-
tása, aszfaltozás a Jerney utcában, parkoló a 
piactérnél, útburkolat javítása a Vándor közben, 
járdák, játszóterek, közterek, külterületi utak 
javítása, iskolák, óvodák támogatása (pl. Jerney 
Iskola sportpályájának felújítása), térfigyelő rend-
szer megvalósításának támogatása saját erőfor-
rásból.

• A „Kiskerti útkeret” a tavalyi 35 millió Ft-
ról 2012. évre 0 Ft-ra csökken.

• Az elmúlt évi 45 millió Ft-os „Játszóterek 
fejlesztési kerete” 2012-re 0 Ft-ra csökken.

• Az elmúlt évi 17,5 millió Ft-os „Sport de-
centrumok fejlesztési kerete” 0 Ft-ra apadt. (A 

keretekből pályázat útján jelentős összegek ke-
rültek 2011-ben Kiskundorozsmára.)

• A Tisza Volán – minden jel szerint az ön-
kormányzat nyomására – az idén közel 50 000 
km futásteljesítmény csökkentésére készül a do-
rozsmai buszjáratok tekintetében.

• A polgármester – az illetékes iroda ve-
zetője útján szóban – utasította a dorozsmai in-
tézmények (művelődési ház, iskolák, óvodák) 
vezetőit minimum 6%-os költségcsökkentés vég-
rehajtására.

• Még 2011. október 27-én (tehát időben) 
költségvetési javaslatokat nyújtottunk be az al-
polgármesternek, valamint az illetékes iroda 
vezetőinek. A javaslat 12 pontból állt, mely ösz-
szegszerűen 176 millió forintot jelentett volna. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy az előbbi összeg 
Szeged város költségvetésének alig több mint 
kettő ezreléke. Javaslatainkat válaszra sem mél-
tatta a Polgármesteri Hivatal! A polgármester úr 
lépten-nyomon hangoztatott együttműködési 
készségének hiányában a fentiekből mindössze 
néhány jelentéktelenebb tétel került be a költ-
ségvetésbe, csupán 14 millió Ft összeggel. Ez az 
összeg Szeged város költségvetésének mintegy 
kettő tízezreléke!

A polgármester úr szerint ennyit ér Kiskundo-
rozsma 11 000 fős lakossága, illetve ennyit ér az 
önkormányzati képviselők munkája!

Fentiek alapján, önkormányzati képviselők-
ként kötelességünk a következő:

1. Szeged város 2012. évi költségvetését az 
eredetileg beterjesztett formájában nem támo-
gatjuk!

2. A kiskundorozsmaiak érdekeit szem előtt 
tartva mindent elkövetünk, hogy a költségvetést 

– módosító javaslatcsomaggal – a településrész 
további fejlődését biztosító módon elfogadható-
vá alakítsuk.

Szeged, 2012. február 17.

Tisztelettel:
Mihálffy Béla

KosiK Dénes
önkormányzati képviselők

Közlemények
 Köszönjük, hogy ránk gondoltak adójuk 1%-ának 
felajánlásával!
A 2010-ben átutalt (2009 évi) 181 424 Ft összegből 
153 613 Ft-ot játékok, eszközök és 25 db gyermekszék 
vásárlására fordítottuk, a fennmaradó 27 811 Ft-ot pedig 
tartalékoltunk a következő évre.
Várjuk továbbra is felajánlásaikat!
Adószámunk: 18454868-1-06.

a Bölcs Utcai ÓvoDás GyerMeKeKért 
alapítvány KUratÓriUMa

 Tisztelt Szülők, Támogatók!
Iskolánk tanulói és tanárai nevében megköszönöm, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1%-át az Orczy István Általá-
nos Iskola Alapítványának utalták át.
2011-ben 321 000 Ft érkezett az alapítvány számlájára.
Ez az összeg jelentős támogatás iskolánknak, amelyből az 

iskolában folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát 
kiemelten tudjuk támogatni.
Ismét tisztelettel kérem Önöket, hogy 2012. évi adóbe-
vallásuknál az 1% kedvezményezettjeként az Orczy István 
Általános Iskola Alapítványát (adószám: 18455120-1-06) 
jelöljék meg. Köszönettel,

GUBa pálné
az alapítvány elnöke

 Az Alkony Nyugdíjas Klub nevében tisztelettel 
köszönöm Hajdú Géza művelődési ház igazgatónak 
és munkatársainak, a kiskundorozsmai képviselőknek, 
Mihálffy Béla és Kosik Dénes uraknak, a Bölcs utcai 
Óvodának, Ujvári Mihálynak, a Jerney János Általános 
Iskolának, ARO Centernek, Némethné Kati és Tábithné Né-
meth Orsinak (Kínai bolt), a Vadliba Vendéglő dolgozóinak, 
külön Gyuris Istvánnak és Miklós Jánosnénak és a Mardel 
zöldségboltnak. Támogatásukkal sikeresen zártuk az évet, 
remélem, ez évben is hasonló szeretetteljes támogatásban 
részesülünk.

Kovács ferencné klubvezető
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Nagy… hóban vagyunk!
 KeNyeret, cirKuszt...

Annak ellenére, hogy 
egy héttel előtte beharan-
gozták a meteorológusok, 

a térségben tapasztalható 
hóeltakarítási intézkedé-

sek láttán az a kép alakul-
hatott ki a lakosságban, 

hogy felkészületlenül érte 
az illetékeseket a február 

eleji hatalmas mennyiségű 
csapadék.

Mind a belvárosi, mind a dorozsmai és a tanyavilági 
közúti és közterületi hóeltakarítások sok kívánnivalót 
hagytak maguk után. A dorozsmai emberekre igazán nem 
lehetett panasz; a külvárosi utcákat járva – a viszonyokhoz 
képest – eltakarított, rendben tartott járdákra léphettünk 
még a kisebb, eldugottabb helyeken is. Természetesen 
azért sok kivétel akadt; a többség jól teljesített, a maradék 
egy szem hópelyhet sem takarított el portája előtt. Az éjjel-
nappal szállingózó hó miatt egy nap többször is újra kellett 
söpörni a házak előtt a havat, a sokaság ezt kötelességtudó-
an meg is tette. Ahogy egy civilizált közösséghez illik.

A közutak takarítása, amely az állami és önkormányza-
ti illetékesek dolga lett volna, már egyáltalán nem nevezhe-
tő civilizáltnak és minden igényt kielégítőnek. Csak néhány 
észrevétel:

1. Sokkal hamarabb is elkezdhették volna a legforgal-
masabb utak tisztítását, és akkor el lehetett volna kerülni, 
hogy a belvárosi közlekedés a megbénulás határáig jusson.

2. Február 6-án délután és este, amikor ideiglenesen 
szünetelt a hóesés, egy hókotró járművet sem lehetett lát-
ni a fontosabb utakon, pedig egy hókotrás, még ha nem is 
teljesen az aszfalt felszínéig, ráfért volna az utakra, mert a 

„hócsend” ellenére vastagon állt a lucskos, barnás hódara a 
felszínen.

3. Február 9-én, amikor több mint egy napja nem esett 
már a hó, a városi buszok még mindig ideiglenesen, önké-

nyesen kijelölt megállóhely-
ben, az úton álltak meg. A 
havat rengeteg helyütt még 
mindig nem hordták el, a bu-
szok még mindig nem tudtak 
a villamosokkal közös sávon 
közlekedni.

4. A hókotrók által a buszmegállóöblökbe lökött havat 
nagy sokára és nem mindenhol sikerült továbbkotorni, 
emiatt néhány busz nem tudott kifordulni a megállóból. Az 
öblökben magasabban állt a hó, mint a busz utasterének a 
padlója. Az elakadt buszokat vontatók húzták és az utasok 
tolták. Rendkívüli látvány volt, ahogy az utasok nekifeszül-
nek a több tonnás gépjárműnek.

5. A Czékus utca végén lévő buszforduló körforgalom-
ban az igénytelenül takarított úttest miatt egy busz ke-
resztbeállt és a közeli póznának csúszott.

6. A nagy hóban a tömegközlekedési járművek sofőrje-
inek már eleve nem volt könnyű dolguk. A hideg miatt sok 
járművön meghibásodott az elektronika, nem működtek 
az indexlámpák, az ajtókat működtető elektronika csődöt 
mondott és számos busz egyszerűen „lefagyott”. Sok he-
lyütt a sínekre túrták a havat, megnehezítve ezzel a villa-
mosok közlekedését.

7. A tömegközlekedést igénybe vevő utasokra is rájárt a 
rúd. Sok buszmegállóból késve, vagy egyáltalán nem hány-
ták el a havat, ezért a le- és felszálló utasoknak a térdig érő 
hóban kellett átgázolniuk. Az olyan feltűnő helyeken, mint 
a templomhoz közeli megállók, minden rendbe volt téve, 
de például a Jerney Iskola előtti megállókban is az égig ért 
a hórakás. Ezek után válassza az ember autó helyett a tö-
megközlekedést?

A kialakult helyzet miatt február 6-ra és 7-re B. Nagy 
László, a Csongrád megyei kormányhivatal vezetője tanítási 
szünetet rendelt el. Mivel a későbbiekben is további csapa-
dékra kellett számolni, a hószünetet meghosszabbították.

Következzen néhány olvasói vélemény, amelyeket sze-
gedi internetes híroldalakon tettek közzé (helyesírásilag 
javítva): „Ez a hét már kiadható lenne... értelmetlen a be-
menetel... ilyen szépen rendbe rakott és hótlanított utcá-

kon gyerekekkel rohangáló szülők csak káoszt okoznának... 
egyébként szégyen, ami van... DE JÓL MINŐSÍTI ÉS TÜKRÖ-
ZI A MAI hunniai HELYZETET... nevetséges ország, ebben is 
röhej tárgya csak!” „… a ’Felkészültünk a havazásra!’ nyilat-
kozatok után ledöbbentő, hogy még mindig milyen állapot-
ban vannak az utcák. Persze tudom, lélekben készültünk fel, 
mert pénz az nincs elegendő üzemanyagra...” „Ilyen meny-
nyiségű [hó] általában 20-25 évente van, nem értem, hogy 
mit csináltak [t. i. a Szegedi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft.] ez idő alatt. Arról nem is beszélve, hogy pl. Do-
rozsmáról, Gyálról, Tápéról is be kéne járni, és ahogy az el-
múlt évek gyakorlatát nézem, ott biza csak akkor nem lesz 
hó, ha majd elolvad… egyszerűen NEVETSÉGES AZ EGÉSZ! 
KÖZRÖHEJ!” „Az csak nekem szúrja a szemem, hogy mint fő 
(tömeg)közlekedési útvonal, sem a Nagykörút, vagy a Mó-
ravárosi–Rókusi–Budapesti körút–Kereszttöltés u.–Etelka 
sor útvonal, sem a Felső–Tiszapart nem lesz komolyabban 
letakarítva? (Hogy csak a fontosabbakat említsem, amerre 
a tömegközlekedés nagy része, vagy a munkába járók köz-
lekednek.)” „Tél van, havazik, ez most miért lep meg bár-
kit?! Kíváncsi vagyok, hogy a hisztiző fórumozók hányszor 
vettek kézbe hólapátot. Szombaton kb. ötször mentem ki 
havat lapátolni, de mivel folyamatosan havazott, valahogy 
nem döbbentem le rajta, hogy egy óra alatt újabb 10 centi 
hó volt a járdán. Az autómat letettem, villamossal közleke-
dek, eddig valahogy túléltem... Miért kell mindenen sírni, 
panaszkodni, gyűlölködni és hibáztatni mindenkit a hó mi-
att?! Ez van, vegyetek inkább hótaposót!...”

Az útkereszteződések, -torkolatok letakarítása még 
február 14-én sem történt meg. Evidens, hogy több élet-
képes közmunkás és rendkívüli hómunkás kellett volna 
alkalmazni, irányítani, és ami talán a legfontosabb, ellen-
őrizni. Ismét bebizonyosodott, hogy a széttagolt, elkényel-
mesedett önkormányzati szervezetek nem álltak a helyzet 
magaslatán.

Még egy észrevétel: február 14-én még sok, főleg a 
külterületeken nehezen járható utak maradtak. A bérelt 
hóeltakarító gépek – megrendelés hiányában – nem dol-
goztak. Tudni kell, hogy Szeged városnak még nincs elfoga-
dott 2012-es költségvetése. A Délmagyarország megírta, a 
város vezetése a katasztrófaalapból összeget nem biztosí-
tott a környezetgazdálkodási cégnek, emiatt az nem tudta 
munkáját kellőképp elvégezni.

Nos, tél van, hó van. Még csak nem is nevezhető ext-
rémnek az a mennyiségű hó, amely leesett. De elnézve a 
felkészültséget, amelyet az illetékesek produkáltak, elgon-
dolkodom, ha ennél kétszer, háromszor több hó esett volna, 
mi lett volna? Egy biztos: nagy-nagy… hóban lettünk volna!

„ Ismét bebizonyosodott, hogy a széttagolt, 
elkényelmesedett önkormányzati szervezetek 

nem álltak a helyzet magaslatán. ”

 havi goNdolat

„Amikor a rossz emberek össze-
állnak, a jóknak társulniuk kell, 
különben egyenként elbuknak, 
cseppet sem sajnált áldozatként 
egy hitvány küzdelemben.”

(eDMUnD BUrKe) – Engem ugyan el nem mozdítasz a helyemről!
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Hóhelyzet: mit tett a Polgárőrség?
A polgárőrség a családsegítő szolgálattal való 

tíz éves jó együttműködés alapján szociális jelző 
és karitatív tevékenysége keretében foglalkozik 
a hajléktalanokkal, egyedül álló idős emberek-
kel és szociálisan rászoruló emberekkel. Eddigi 
tevékenységünk nyomán hosszú évek óta Do-
rozsmán – utcán – hajléktalan ember nincsen. 
Életvezetési támogatás keretében albérletbe vagy 
szociális otthonba irányította a polgárőrség őket.

Február 3–4-én, az előre jelzettek szerint, 
szokatlan mennyiségű hó esett és hideg idő ala-
kult ki, amely tartósan meg is maradt. A kataszt-
rófavédelem, a rendőrség és az önkormányzati 
szociális szolgálat együttműködése, intézkedé-
sei nyomán a Kiskundorozsmai Polgárőrség a 
postai kézbesítőkkel, mint jelzőrendszer ele-
meivel, felmértük azokat az idős, egyedülálló és 
szociálisan nehéz helyzetben lévő személyeket, 
akiknek élelemre és tüzelőre, gyógyszerre vagy 
más segítségre volt szükségük. Az adatgyűjtést a 
szociális munkások által való azonnali helyszíni 
felmérés és környezettanulmány követte.

A rászorulók részére a szociális irodának 
szakmai igazgatója, Király Endréné Tímár La-

jossal már február 5-én vasárnap Öreghegybe 
egy terepjáróval élelmiszert, gyógyszert és tüze-
lőt szállítottak azokhoz a családokhoz, ahol nagy 
volt a szükség. A postai kézbesítők útján működő 
jelzőrendszeren keresztül további 11 rászoruló, 
nehéz helyzetben lévő személy jutott tudomá-
sunkra, akik részére február 8-án, szerdán szin-
tén terepjáróval élelmiszer került kiszállításra.

Évek óta a polgárőrség látókörében van egy 
egyedül élő, mentálisan sérült, beteg ember, akit 
a szociális munkásokkal meglátogatva megálla-
pítottuk, hogy nem fűt a házában, és nem fogadta 
el a felajánlott meleg ételt és tüzelőt segítségül. 
Bezárkózott otthonába. Félő volt, hogy a kö-
vetkező (–20 fokos) éjszakán kikül, ha elalszik. 
Újabb rendőri segítséggel való behatolás, orvosi 
ügyelet és mentő segítségével (kényszerintéz-
kedést alkalmazva) a kórház számára megfelelő 
osztályára éjjel beszállításra került, ahol más-
nap a polgárőrség képviselője meglátogatta. Az 
ellátott a jó melegben jól érezte magát, és már 
nem neheztelt a kórházba való beszállításáért. 
Ugyanezen a napon a subasai területen élő idős 
ember került nehéz helyzetbe. A polgárőrség se-

gítségével és gépkocsijával került a postára be-
szállításra, hogy számlájáról pénzt vehessen ki 
ellátására. A cikk írása idejében (február 14-én) 
még tombol a tél, de reméljük, hogy a megfelelő 
figyelő- és jelzőrendszer működtetésével sike-
rül elejét venni a nehéz helyzetbe került embe-
rek esetében egy esetleges tragédia, fagyás vagy 
más katasztrófa bekövetkezésének.

Elgondolkodtató, hogy szegénységgel, ki-
szolgáltatottsággal és némely esetben felelőtlen-
séggel és életre valóság hiányával találkoztunk 
néhány esetben. Nekivágtak emberek a télnek 
tüzelő nélkül, hiszen nagyon kevés pénzből él-
nek. Jogosan merül fel a kérdés, hogyan lehet 
ilyen kevés pénzből egyáltalán megélni?

A rokkantnyugdíj-rendszer radikális vissza-
szorítása kapcsán biztosított rendkívül alacsony 
munkahelypótló és szociális ellátások jövedel-
mek (munkalehetőség hiánya miatt) sok ember 
kiszolgáltatott és emberileg megalázó helyzetbe 
kerültek, egyesek önhibájukon kívül, míg mások 
felelőtlen korábbi döntéseik következményeként.

polGárőrséG

Közmeghallgatás Dorozsmán
A Petőfi Sándor Művelődési Házban január 

26-án Nógrádi Zoltán, a 2. sz. körzet országgyű-
lési képviselője, Mihálffy Béla és Kosik Dénes helyi 
képviselők fogadóórát tartottak. Rendhagyó mó-
don elmaradt a politikai tájékoztató, beszámoló. 
A hallgatóság kérdéseit, javaslatait az alábbiak-
ban adjuk közre.

G. P.: A közüzemi díjak, víz, gáz és szemét-
szállítási díjak növekvő drágulását kifogásolta. 
Elmondta, hogy a gázszámla, mint ismeretes, 
nem köbmétereket, hanem hőmennyiséget (MJ) 
tartalmaz, ezért a lakosság részéről érthetetlen, 
ellenőrizhetetlen, nincs is bizalom hozzá. A víz- 
és csatornadíj együttesen magas, országunk ter-
mészeti kincséért irreálisan magas díjat szed a 
szolgáltató. A szemétszállítás esetében, mint 
ismeretes, kinyerik belőle a papírt, fémeket, te-
hát van visszanyert hasznos hulladék, melynek 
értéke, ára van. Hihetetlen, hogy ennek ellenére 
ilyen magasak a költségek. Egyedül a DÉMÁSZ 
számlájával kapcsolatban nem merült fel kifogása.

Nógrádi Zoltán képviselő úr válaszában el-
mondta, hogy a kormány elkötelezte magát, hogy 
a közüzemi szolgáltatóknál a rezsiköltségeket 
kordában tartja. 2011 decemberében törvényt 
hoztak, hogy a vízdíj emelkedése maximum 2% 
lehet, kivéve ott, ahol helyi szolgáltató működik 
és az Önkormányzat állapítja meg a díjat. 2014-
től a hulladékgazdálkodás és a víz szolgáltatása 
állami monopólium lesz, visszakerül állami 
vagy önkormányzati tulajdonba. A szükséges 
törvényeket még meg kell hozni. Törvény írja 
majd elő, hogy a vízszolgáltatásnál költségalapú 
árkalkulációt kell az árak kidolgozásánál alkal-
mazni és egyszerűsített számlát kell kibocsátani.

Szegeden februárban tárgyalja a közgyűlés 
az éves költségvetést, akkor kerülnek az önkor-
mányzati hatáskörbe tartozó közüzemi szolgál-
tatási díjak is elfogadásra. A Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 2011 decemberben 

készített egy árkalkulációt 2012-re és januárban 
az éves előrefizetések érdekében a csekkeket ki-
küldték, hogy bevételhez jusson a cég. Amennyi-
ben a közgyűlés az előzetesen kalkulált ártól el-
térőt állapít meg, akkor a már befizetett díjakat, 
utólag rendezni fogják valamilyen módon.

A gázszámla fogyasztók által való értelmez-
hetetlenségére vonatkozó panaszokra Nógrádi 
Zoltán képviselő úr elmondta, hogy a Fogyasztó-
védelemmel a gázszolgáltatónál ellenőrzést vé-
geztek, mely a kalóriaértékre is kiterjedt, akkor 
az rendben is volt. Visszamenőleg viszont nem 
tudták ellenőrizni, mert a szabvány időközben 
változott, a korábbi adatokat pedig iparpolitikai 
titokként kezelik. (A törvény nem a fogyasztókat, 
hanem a multikat preferálja. Évekkel ezelőtt új-
sághír volt, hogy az orosz GASPROM alelnöke 
megkérdezte, hogy Magyarország miért nem 
közvetlenül tőlük veszi a gázt, ugyanis francia 
közvetítéssel jut el hozzánk, 30%-kal drágábban 

– a szerk.)
Ny. I.: Hozzászólásában elmondta, hogy a 

mezőgazdaságban 2011. év jó év volt, mégis a 
termelőknek gondjaik voltak az értékesítéssel 
és az árakkal is. A kormány milyen intézkedése-
ket tervez a mezőgazdasági termelők értékesíté-
si és árbiztonságára?

Nógrádi úr válaszában elmondta, hogy való-
ban jó termés volt. A monokultúrás nagyüzemi 
termelésnek van prioritása. Sajnos a falusi em-
berek egy része is a városi multi áruházakban 
vásárol, kimegy az országból a haszon, elmarad 
a belső bér és annak járulékai. A nyugati orszá-
gok lakossága elsősorban saját, hazai termékét 
vásárolja. A multik érdekképviselete erősebb 
és nyomást gyakorolnak a minőségellenőrzés 
rendszerére is. A TESCO-nak olyan bonyolult 
minőségtanúsítási, ellenőrzési rendszere van, 
hogy a magyar beszállítók csak nehezen tudják 
azt teljesíteni, ezért is a külföldit preferálják. A 

Darányi Ignác tervre a mezőgazdasági támoga-
tások sajnos elfogytak, újabb források, támoga-
tások csak 2014-től állnak rendelkezésre.

C. Gy. Balabás utcai lakos elmondta, hogy ut-
cájukban a zöld sávokat is többen fákkal beültet-
ték, amelyek az úttest űrszelvényébe belógnak, a 
gépkocsik ponyváját rongálják. Javasolta, hogy a 
Közterület-felügyelet ellenőrizzen és követeljék 
meg a rendet.

Mihálffy Béla képviselő úr válaszában elmond-
ta, hogy minden fa ültetése és kivágása enge-
délyköteles. 

K. G. elmondta, hogy a gépjármű rendszámcse-
re pénzes, drága dolog lesz. Megkérdezte továbbá, 
hogy Sziksóstó és a volt Bezzeg-tanya közötti terü-
leten a belvízelvezető csatorna mikor épül meg, és 
mikor épül ki a kerékpárút Bordányig.

Kosik Dénes képviselő úr válaszában el-
mondta, hogy a csapadékvíz elvezetése érde-
kében a Vereshomok út és Bezzeg Kovácsnál a 
Bordányi utat 3 méter mélyen átsajtolták, a víz 
lefolyásának utat biztosítottak. Az árokrendszer 
elkészítése a jövő feladata lesz.

Nógrádi úr válaszában elmondta, hogy Bor-
dány pályázatot nyert a kerékpárútra, viszont 
Szeged nem is pályázott, pedig Bordánnyal kö-
zösen lehetett volna, ezért Sziksóstó és Bordány 
között nem lesz kerékpárút, csak Bordánytól 
Dorozsma határáig épülhet meg.

M. G. elmondta, hogy a minimálbérre rakó-
dó közteher 39 ezer Ft sok, ezért sorra szűnnek 
meg vállalkozások.

Nógrádi úr válaszában ismertette, hogy a 
3,2 millió munkavállalóból 1,2 millió nem adó-
zott, ez nem tartható az adóbevételek elmara-
dása szempontjából. A parlament a kormánnyal 
alkut kötött, hogy ez évben kivezetik a szociális 
adójóváírásokat, hogy 2013-tól a járulékok és az 
SZJA csökkenjen, a nettó bér pedig növekedjen.

tíMár l.
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Márciusi programok a művelődési házban
 programajáNló

Dorozsmai Közéleti Kávéház
„Ne sirasd annak végzetét, aki hazájának adta drága 
életét!” Emlékezés Brusznyai Árpád egyetemi tanárra, akit 
1958. január 9-én 33 évesen végeztek ki a Kozma utcai 
fogházban. Dr. Péter László irodalomtörténész beszélget a 
sorstárssal, Fekete Pállal, Brusznyai Árpád cellatársával. 
Időpontja: március 3-án, szombaton 17 órakor
NőNapi üNNepség az Alkony Nyugdíjas Klub szervezé-
sében. Időpontja: március 5-én 16 órától
Dorozsmai Kávéházi estéK
Tóth György: A dorozsmai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 110 
éve című könyvének bemutatója
A rendezvény alatt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
Zenekar relikviáiból kiállítás tekinthető meg.
Beszélgetőtárs: Stojkó károly, ny. tűzoltó alezredes
Közreműködik: a Fricsay Ferenc Fúvószenekar
Időpontja: március 10-én, 17 órakor
FarsaNgi bál a Vöröskeresztes Klub szervezésében
Időpontja: március 12-én, 16 órától
Március 15-i üNNepi MegeMlékezés és 
Koszorúzás
Időpontja: 2012. március 15-én, csütörtökön délelőtt 10 
órakor. Közreműködnek: a Jerney János Általános Iskola 
tanulói, a Dorozsmai Versmondók Baráti Köre. Ünnepi 

beszédet mond: Kosik Dénes, önkormányzati képviselő
A koszorúzási szándékukat kérjük bejelenteni a művelődési 
házban vagy a 463-112-es telefonszámon március 13-ig!
Dorozsmai színházi estéK
Molnár Ferenc: Olimpia (vígjáték)
Molnár Ferenc Népszínház (Algyő)
Belépő: 500 Ft.
Időpontja: március 17-én, 18 órakor
Dorozsmai Közéleti Kávéház
Comenius-est az Orczy István Általános Iskola szervezésében
Időpontja: március 23-án, pénteken 17 órakor
retró DiszKó
Zene: Reiner Péter
Belépőjegy: 500 Ft.
18 éven felülieknek!
Időpontja: március 24-én, szombaton 20 órától
vásár
Március 1-jén 9-12 óráig, 12-én 9-13 óráig.

Gönczné Duda Margit amatőr festőművész kiállítása 
március 9-ig megtekinthető a művelődési ház nyitva 
tartási idejében.

MűvelőDési ház

Farkas Dezső Emlékest
Január bővelkedett kulturális eseményekben. 

Ezek között is a legfigyelemreméltóbb Farkas 
Dezsőre való megemlékezés. Elébb az általános 
iskolák évente megrendezésre kerülő szavaló-
versenyével, majd halálának 20. évfordulójára 
rendezett életpálya visszatekintéssel tiszteleg-
tek az egykori dorozsmai kántor – karnagy – köl-
tő – cserkész vezető munkássága előtt.

Január 27-én Veres Antal, a Hozsanna kórus 
tagja nagyszámú néző – érdeklődő előtt beszél-
getett el azokkal és látták vendégül, akikhez Farkas 
Dezső életpályája során kötődött, s megtisztel-
ték az estet jelenlétükkel. Miként élte meg mély 
vallásossággal átszőtt életének állomásait a pap-
növendékként induló ember, milyen küzdelmek 
próbálták meg őt az ’50-es évek nyomasztó idő-
szakában? Hogyan vált lépésről lépésre Kiskun-
dorozsma köztiszteletben álló polgárává – ezek-
ről az élményekről hallhattunk a szép előadáson. 
Megismerhettük végtelen kötődését a zenéhez, 
a költészethez, törődését az ifjúság hasznos ne-
velésével, a cserkészmozgalom felélesztésében. 
Csapatépítő, szervező tehetségét a Hozsanna kórus 
létrehozásában, irányításában. A barátok, isme-
rősök szavai között betekintést nyerhettünk a 
gondolkodó, természetjáró, közösségi ember és 
példás családapa mindennapjaiba. Az emlékün-
nepélyt a visszaemlékezők tisztelgő szavaikkal, 
apró történeteikkel, Lukovics Gabika gyönyörű 
szavalatával és Pócsai György zenei aláfestésével 
a Hozsanna kórus éneke színesítették.

Farkas Dezsőt nagy nevek kísérték élete során 
a pálya indulásától bezárásáig – a teljesség igé-
nye nélkül: Grősz József kalocsai érsek, Sztriha 
Kálmán kanonok, Bárdos Lajos, Sapszon Ferenc, 
Vaszy Viktor karnagy – akitől nagyon sokat tanult 

– apró történeteket hallhattunk e kapcsolódá-
sokról. E cikknek nem célja, hogy Farkas Dezső 
életrajzát ismertesse, arról ez az emlékest átfo-
gó, méltó képet nyújtott, megtapasztalhatta, aki 
ott volt. Arról azonban szólni kell, milyen nagy 
volumenű ember volt, aki a teljességre törekedett. 
Nem elégedett meg mesterségbeli fogásokkal, 
folyamatosan képezte önmagát, fejlesztette minden 
oldalú tudását, kapcsolatokat épített és hasz-
nált ki annak érdekében, hogy az ebből fakadó 
előnyöket nem önmaga, hanem Kiskundorozsma 
szolgálatába állíthassa, az emberek életének job-
bá, szebbé tételére fordíthassa. Hegedűs Ferenc 
költő, aki jelenlétével megtisztelte az emlékestet, 
a maga által felolvasott versében találóan emlé-
kezett: „Nem zseni voltál, de ember tudtál lenni…”

tGy

Fiaimmal együtt 
hálás köszöne-

tünket fejezzük 
ki mindazoknak, 

akik férjem, Farkas 
Dezső halálának 

20. évfordulójára 
rendezett emlék-

estet jelenlétükkel 
megtisztelték!

farKas
Dezsőné

Kiskundorozsma apró muzsikusai
2012. január 14-én, immár második alka-

lommal rendezték meg a művelődési házban ifjú 
zenészek közreműködésével az újévi koncertet.

Íme ifjú zenészeink, jövőbeli reménységeink 
és az általuk bemutatott zeneművek:

1. Purcell: Menüett (hegedű) Boronkai Csilla
2. Újévi jókívánság (vers) Kovács Vivien 
3. A. Carse: Kis darab (cselló) Bindics Boróka 
4. Mozart: Menüett (trombita) Zádori Bálint 
5. Purcell: Részletek az Artúr király operá-

ból, (hegedű) Zádori Zsófia
6. Haydn: Menüett (trombita) Lajkó Áron
7. Telemann: Ária (furulya) Julinek István
8. Arany János: Alkalmi vers Keresztes Eszter
9. Sugár: Concertino (hegedű) Pécsi Dániel
10. Weber: Keringő (tenorkürt) Lajkó Kálmán 

11. B. Andres: Les Algvas Nr. 2. (hárfa) Kedves Bori 
12. Ph. F. Bach: Hamburgi szonáta (fuvola) 

Bindics Blanka 
13. Lisz Ferenc: Oly bájos és szép (ének) 

Gyuris János 
14. Mozart: C-Dúr rondó (hegedű) Pécsiné 

Pánczél Mária, (zongora) Péterffy Gabriella
Zongorán közreműködtek: Péterffy Gabriel-

la, Szilvási Katalin, Győri Péter.
Felkészítő tanárok: Békefi Laura, Blumen-

schein Gábor, Czéli Ágnes, Gorbumova Natália, 
Greksa László, Juhászné Bodrogközi Eszter, 
Paragi Jenő, Szélné Szőke Mária, Pécsiné Pánczél 
Mária.

A zenei világ a 2012. évet másik zenei óriá-
sunknak, Kodály Zoltánnak szenteli 130. szüle-
tési évfordulója alkalmából.

„Isten, áldd meg a magyart!”
Ez a nemzeti sóhaj egyre gyakrabban tör fel lelkünkből, a 
mai nehéz gazdasági helyzetben főleg.
Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát. Erre emlékezve ezt a napot a kultúra 
napjának szenteljük. Országszerte, sőt határainkon túl 
is verses, zenés műsorokkal emlékezünk, tekintünk a 
jelenből vissza a múltba.
Díjakat osztanak ki azok között, akik példásan, sokat 
tesznek a kultúránk megőrzéséért.

„Csak a gyökér kitartson” – írja Wass Albert költeményé-
ben fohászkodva. „A nemzeti kultúra a beszélt, írott, vizu-
ális nyelvek és viselkedési formák tekintetében a magyar 
ember legmagasabb rendű közös ügye”. (Fekete György)
Büszkén őrizhetjük „Hungarikumainkat – Szegedikumainkat”. 
A teljesség igénye nélkül említve néhányat: herendi 
porcelán, halasi csipke, Pető-módszerek, Pick szalámi, 
Tokaji Aszú, Zwack Unicum, halászlé, fűszerpaprika, 

makói hagyma, gulyás... Emelt fővel, nemzeti öntudattal 
gondolhatunk Nobel-díjas tudósainkra, feltalálóinkra, a 
népművészet mestereire, zenészeinkre, íróinkra, költőinkre, 
akik kutatásaikkal, tehetségükkel, a magyar nyelv szép-
ségét betűvetéseikkel, adják hírül a világnak kultúránkat, 
és bízzák ránk féltő örökségül megőrzésre. Tisza folyónk 
ajándékai, a ponty, a gyékény s még sorolhatnám, a 
nemzeti sajátságaink sokaságát, különleges, egyedi, csak 
Magyarországra jellemző dolgokat.
Szegeden Dankó Pista szobránál meg-megállva fülembe 
csendülnek a páratlan szép dallamok, csárdások...
Kölcsey Ferenc költeményét olvasva: „Hagyd örökül 
ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.” – talán áthevít 
mindannyiunkat a haza szeretete, s már nem is olyan 
hideg ez a fránya tél.

GranDpierre cecília
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Évtizedeken át a köz szolgálatában
Beszélgetés Bálint Vincénével, a Takarék-

szövetkezet volt alkalmazottjával: életükről, 
munkájukról, a néhai Bálint Vince múltjáról, 
buszsofőrként eltöltött éveiről. Erzsikével a la-
kásán beszélgettem, hiszen férjével ők voltak, 
akik évtizedeken át a közt szolgálták a munká-
jukkal. Férje, Bálint Vince már nem él, 1996-ban 
elhalálozott – most ő vall férje életútjáról is.

– Mióta éltek Dorozsmán?
– Születésünk óta mindketten Dorozsmán 

éltünk, most már immár 15 éve élek itt, fiammal.
– Férjed mikor állt sofőrnek?
– Először teherautóval járt, majd 1955 

szeptemberében kerül a még akkor AKÖV-höz. 
1957 novemberétől lett autóbuszvezető. Elő-
ször Üllésre járt egy pár évig, majd Dorozsmá-
ra került, 1960 körül, a helyi járatos buszra. 30 

évig volt Dorozsma egyik buszvezetője, min-
denki szerette őt.

– Milyen kitűntetései voltak?
– 1968-ban, 1976-ban és 1980-ban Kiváló 

Dolgozó címet kapott. 1974-ben megkapta a 
750 000 km balesetmentes közlekedés kitűnte-
tését. 1980-ban a 28 milliós gépkocsi-vezetők 
csoportjának tagja lett, majd miniszteri dicsé-
retben részesült, ugyanekkor a Vállalat Kiváló 
Dolgozója lett. Ezt még négy esetben kapta meg. 
Utolsóként Kiváló Munkáért Kitüntetést is ka-
pott.

– Kikkel dolgozott együtt Vince bácsi?
– Balogh Imrével, aki később a Tisza Volán 

igazgatója lett. Csala Imrével, Kálmán Mátyással, 
Lobozár Antallal, Gyuris Józseffel és Móra Mi-
hállyal. Ők mind dorozsmaiak voltak. Mindenki 
Vince bácsija, Vincuskója volt.

– Mikor ért véget ez a szép karrier?
– Nyugdíjazása után nem sokkal 1996-ban 

hirtelen elhalálozott. Véget ért a házasságunk, 
mely 49 felejthetetlen, szép évig tartott. Így az 
egyedüllét megnehezítette a nyugdíjas éveimet.

Erzsike (Bálint Vincéné) élete is tele volt 
munkával, ő is szép karriert futott be. Bálint 
Vincéné a dorozsmai „kistakarék”-pénztárnál 
töltötte élte munkás éveit.

– Mikor léptél be a Takarékszövetkezetbe dol-
gozni?

– 1963-ban léptem be a pénzintézethez, első 
munkahelyesként. A Tapodi-házban működött 
ez az intézmény. Akkor még ketten voltunk Mu-
csi Péternével, majd később Peski Teri is mun-
katársunk lett. Tóth Pista bácsi volt az ügyve-
zető igazgató. Majd átköltöztünk az OTP mellé. 
Később az újonnan épített Takarék-házba men-
tünk, ahol jelenleg is van Pillér néven. 28 évig 
dolgoztam e pénzintézetnél. 1991-ben mentem 
nyugdíjba. Egy fiúnk van, jelenleg is velem él a 
dorozsmai házunkban. Van egy unokám is, aki a 
Rádió88-nál dolgozik műsorvezetőként.

– Mik a programjaid, kitűntetéseid?
– Kiváló Szövetkezeti Munkáért minisztériumi 

kitüntetést kaptam. Eljárok színházba, tájak, ko-
rok és múzeumok kiállításaira, és a dorozsmai 
rendezvényeket is szívesen látogatom. Minden 
hónapban találkozom azokkal, akikkel együtt 
érettségiztem. Jó kis beszélgetések vannak a TIK 
Klubban. Idén megszerveztük a 60 éves általá-
nos iskolai találkozót is, ahol még 18 voltunk.

Igazán tartalmas munkás életet élt le, él Er-
zsébet. Büszkén tekint vissza a múltjukra. Akik 
ismerték is, kegyelettel és tisztelettel gondolnak 
Vince bácsira. Erzsikére meg úgy, mint életük 
egy szeletére, hiszen egykor ő intézhette ügyes-
bajos pénzügyeiket a „kistakarék”-nál.

Jó egészséget, Erzsike!
MÓra Mihályné

Pillanatkép a Hősök Ligete kiépítéséről
Február elején Hajdú Géza, a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház igazgatója ismét összehívta a 
Liget rendezésében szerepet vállaló grémiumot. 
A tanácskozók a már felépített Kálvária stációk 
képei elkészítésének, a Liget elöregedett fáinak 
ritkítása, a kápolnához vezető út kiképzésének, 
valamint a rendezett terület átadásának kérdé-
seit tűzték napirendre.

Elhangzott, hogy a stáció képek készíté-
sére tett árajánlat tartható, a helyi képviselők 

– Mihálffy Béla és Kosik Dénes urak által támoga-
tott téma. A beépítendő képek küllemi ábrázolá-
sáról, jóváhagyás céljára mintaképet kell készí-
teni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak. Ha 
a költségvonzatát a városi önkormányzat kellő 
indoklás mellett elfogadja, az a költségvetés ré-
szeként lesz beépíthető, amelyre azonban meg 
kell keresni a fedezeti forrásokat. Hírek szerint 
a szegedi Mars tér korábbi, évszázados, de ki-
váló állapotban lévő sárga keramit tégla burko-
latát kapja meg Kiskundorozsma, ebből lesz a 

Kálvária útja kikövezve. Ezt azonban meg kell 
előznie út-, és kertépítési tervnek, amely elké-
szítését szakemberre bízzák. Mivel ez legkoráb-
ban májusra lehet készen, ezután következnek a 
stációképek beépítési műveletei, az ünnepélyes 
átadásra a kápolna védőszentje napjáig – szep-
tember 5-ig – várni kell. Szakértő csoport vizs-
gálta át a Liget fáit. Megállapítást nyert, hogy a 
területen álló fák legalább 75%-os elöregedése, 
olyan mérvű kikorhadása észlelhető, amelyek 

– bár fájó – kivágása, újakkal történő pótlása a 
balesetek megelőzése céljából elengedhetetlen. 
Nincs még azonban végleges megállapodás, csak 
elképzelés a fák fajtájára vonatkozóan. A fásítás 
elvégzése, a zöldövezet minél hamarabb történő 
beültetése céljából intenzív növésű, mégis idő-
álló, nem tájidegen fajták telepítése célszerű. A 
megvalósítás lépéseiről olvasóinkat továbbra is 
folyamatosan tájékoztatjuk.

tÓth GyörGy

Meghívó
2012. március 3-án, szombaton 17 órakor a

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

EMLÉKEZZÜNK a MÁRTÍR
Dr. BRUSZNYAI ÁRPÁD EGYETEMI TANÁRRA! 

Akinek József bátyja 1965-től 1971-ig plébánosként 
csodálatos zenei, közösségi és hitéletet varázsolt körünkbe. 

Dr. Péter László irodalomtörténész beszélget a sorstárssal, 
Fekete Pállal, †Brusznyai Árpád cellatársával.

Közreműködik a KÉSZ SZEGEDI ÉNEKEGYÜTTESE 

Versmondók: Szentes Bíró Ferencné Mária,
Szentes Bíró Ferenc, Vass József

Orgonán kísér: Zimán Ildikó
Vezényel: Blumenschein Hedvig, Gyuris János

Mély gyászunk mellett erőt is merítünk mártíriumából, 
amelyre napjainkban is nagy szüksége van minden igaz 

magyarnak! (Fekete Pál közlése)
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Dorozsmáról Norvégiába
A karácsonyi ünnepek után találkoztam 

Dorozsmán gyermekeim egykori osztálytársai-
val, Tompai Olíviával és Géczi Zsolttal, akikről 
annyit tudtam, hogy Norvégiában dolgoznak már 
öt éve, és ott született 2010 novemberében No-
el nevű gyermekük is. A kölcsönös üdvözlések 
után megbeszéltünk egy időpontot, amikor el-
mesélik az elmúlt öt év Norvégiában eltöltött 
idejük fontosabb eseményeit.

A megbeszélt időpontban érkeztem, egy 
frissen épített családi ház elé. Csengetésemre 
Olívia nyitott ajtót. Elnézést kért, hogy Zsolti 
még nem ért haza, de ilyenkor gyermekükkel 
ellátogatnak a barátokhoz, és kicsit késni fog-
nak. Javasoltam, hogy addig beszélgessünk arról, 
amiért ellátogattam hozzájuk, azután amikor 
Zsoltiék megérkeznek, akkor ő is kiegészíti az 
Olívia által elmondottakat.

– Mi késztetett benneteket arra, hogy egy 
ilyen távoli országba menjetek dolgozni?

– A jobb megélhetés reménye, és főleg az mo-
tivált, hogy majd az ott keresett pénzből itthon 
tudunk saját lakást venni, építeni, legyen ko-
csink, és szülői segítség vagy magas kölcsönök 
nélkül meg tudjunk állni a saját lábunkon. Saj-
nos erre itthon nincs lehetőség. Amikor befejez-
tem a fogtechnikusi iskolát, volt kollégáim közül 
üzentek, hogy Norvégiában van hely számomra, 
ha úgy gondolom, akkor csomagoljak és menjek. 
Nem sokat gondolkodtunk Zsoltival. Repülővel 
megérkeztünk Trondheim városába, és a bel-
városban béreltünk egy lakást. Trondheim nagy 
kikötőváros, 100 ezer lakossal, 85%-ban norvé-
gok lakják.

– Vannak-e magyarok rajtatok kívül Trond-
heimben, és tartjátok-e velük a kapcsolatot?

– Igen vannak, főleg szakmabeliek. Az elején 
tartottuk velük a kapcsolatot, de időközben, szép 
lassan leépítettük őket. Mi nem vagyunk olyan 
bulizósak, mi azért mentünk ki, hogy takarékos 
életvitellel pénzt keressünk, ők nem ilyenek, ők 
a mának élnek, mi a jövőt terveztük.

– Milyenek az életkörülmények, a pénzkerese-
tek?

– A norvégok tízszeresét keresik a magyar 

fizetéseknek. Nagy a biztonságérzetük a mun-
kahelyen, hisz ott nincs kirúgás, elbocsájtás, fel-
mondás veszélye, ha gond van valakinek a mun-
kájával, akkor inkább többször elbeszélgetnek 
vele, és ez mindig hatásos. Teljesen más a men-
talitása a norvég embereknek. A párom, Zsolti 5 
évvel ezelőtt stresszel, idegeskedéssel, túlórával 
keresett 80 ezer forintot havonta, hibás szerszá-
mokkal dolgozva, elhasznált munkaruhában. Itt 
német szerszámokkal, sűrűn cserélt munkaru-
hában, stresszmentesen, 8 órában 600-700 ezer 
forint körül keres, amikor túlórázik, dupla pénzt 
kap. A munkaadó azoknál a munkáknál, ahol 
nagy a nyeresége, prémiumot oszt szét a dol-
gozók között. Évvégén lefoglal egy éttermet, és 
megvendégeli a dolgozóit. Mivel kevés napfény 
van arrafelé, a decemberi adónak a felét kell fi-
zetni, azért, hogy a dolgozó elmehessen a napfé-
nyes spanyol tengerpartra, aminek a költségeit a 
munkaadó fizeti.

– Említetted az időjárást, sikerült megszokni 
a zord időt, a dorozsmai napfényes éghajlat után?

– Na ez az, amit egyikünk se tudott 5 év alatt 
megszokni, ott mindig borús sötét az idő, itt 
még télen is kellemes napos a hideg.

– A gyermeketek Noel egy éves múlt, és kinn 
született Trondheimben. Az ő felügyeletét hogy 
tudjátok megoldani?

– Zsolti van itthon vele. 120 ezer forintnak 
megfelelő koronát kapunk. Elmúlt 1 éves, és 
már annyira önálló, hogy egy dadaszerű hölgyet 
bízunk meg addig, amíg mi dolgozunk, hogy vi-
gyázzon rá.

– Milyenek a lakásárak Trondheimben, ti meny-
nyit fizettek az albérletért?

– Itt csak a gazdagabb embereknek van több 
saját lakása, ezeket kiadja több évre. Mi a belvá-
rosban jó helyen bérelünk lakást, havi 300 ezer 
forintnak megfelelő koronáért.

– Főztök, vagy étteremben étkeztek?
– Főzünk, főleg magyaros kaját. Azt étkezés 

drága az étteremben, de a főzéskor az alapanyag 
is drága. Egy jó minőségű kenyér kilogrammja 
800 forint.

– Milyen nyelven beszéltek, néztek-e norvég 
műsorokat, és értitek-e?

– Angol, német, és most már egyre jobban a 
norvég nyelvet beszéljük. A televízióban eléggé 
unalmas filmeket látunk, ezért most, amikor 
visszamegyünk, viszünk DVD-n filmeket.

– Hogy éltétek meg a tőletek mindössze 250 
km-re lévő oslói vérengzést?

– Éppen itthon voltunk, amikor a TV-ben 
mutatták, aznap egyszer-kétszer. A norvég em-
bereket nem nagyon érdekelte ez a szomorú 
esemény. Az itthonról kapott információ szerint, 
a magyar média sokkal többet foglalkozott vele. 
A magyar politikai események sem szerepelnek 
a norvég médiában, egyedül az iszapkatasztró-
fáról tettek jelentést.

– Az eddig elmondottakból az derül ki, hogy 
a norvég emberek csendes, visszahúzódó menta-
litásúak. Bulizni se szoktak, nagyon hangos disz-
kók sincsenek?

– Vannak erre is hangos csoportok, akik 
péntektől vasárnapig isznak, hangoskodnak. A 
zenés szórakozóhelyek éjfél után, kettő órakor 
bezárnak.

– A szüleitek hogy viselik azt, hogy ilyen távol 
vagytok, és ritkán látnak benneteket?

– Örülnek, hogy jobban élünk, és jutottunk 
valamire szülői és állami segítség nélkül, viszont 
amióta megszületett Noel, azóta egyre elviselhe-
tetlenebb az unoka hiánya.

– Ha Dorozsmáról szeretné valaki követni a 
ti példátokat, az milyen szakmában próbáljon 
munkát keresni?

– Egy Norvégiában dolgozó segítségével ács, 
villanyszerelő, kőműves.

– Meddig maradtok?
– Valószínű a nyáron hazajövünk. Amit ter-

veztünk, saját ház, kocsi, gyermek megvalósult, 
közben jól éltünk, csak az időjárást nem tudtuk 
megszokni.

Ez a történet két nagyon szimpatikus do-
rozsmai emberről szólt, akik nem vártak a „sült 
galambra”, kezükbe vették saját sorsukat és 
megalapozták saját és gyermekük jövőjét. Itt-
hon szeretnék kamatoztatni a kint szerzett ta-
pasztalatokat, szakmai és emberi mentalitásban. 
Ez lesz a nehezebb.

Militár MiKlÓs

A farsangról
A farsang időszaka vízkereszttel, január 6-

val kezdődik, és a húsvétvasárnapot megelőző 
40 napos böjt kezdetével zárul. A farsangi szo-
kások – többnyire februárban – farsang végére, 
farsang farkára összpontosultak, farsangvasár-
napra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. Az 
előkészületek azonban már a farsangvasárnapot 
megelőző csütörtökön kezdődtek. Kövércsütör-
tökön, másképpen zabálócsütörtökön, Szeged 
vidékén jó zsíros ételeket főztek és sokat ettek 
abban a hitben, hogy így bő lesz a termés, és 
kövérre híznak a disznók. Az Ipoly menti fal-
vakban kövércsütörtökön húst, pogácsát, te-
pertőt, kolbászt, káposztát ettek. A Mura-vidéki 
Radamoson dobozú csütörtöknek nevezik a na-
pot, talán a dobzodó szó elhallásából.

A Mura-vidéki falvakban disznóhús, káposz-

ta, kocsonya, fánk, bor és pálinka bőséges fo-
gyasztásával ünnepelték a farsangot. A farsangi 
ételek maradékát megszárították, porrá törték, 
beteg jószágot gyógyítottak vele. A Szerémség-
ben az első napon fánkot sütöttek, hogy ne vigye 
el a vihar a háztetőt.

Jellegzetes farsangi étel a Tápió menti falvak-
ban is a farsangi fánk, melyet itt többnyire pampus-
kának neveznek. Ezzel kínálják a látogatókat, és a 
köszöntőknek is ebből adnak. A másik jellegzetes 
étel a herőce, a forgácsfánk. Emellett népszerű volt 
ilyenkor a kocsonya, amiből a bálra is vittek.

A Bács megyei Topolyán az első fánkot eltet-
ték, megszárították és porrá törték, majd gyógy-
szerként a beteg állat ételébe keverték. A rétest 
is figyelték, ha jól nyúlt, akkor úgy vélték, hogy 
a család szerencséje biztosítva van a következő 

esztendőre. A farsangi ételekből eltettek egy-egy 
falatot, akárcsak a karácsonyiból, s ezt alkalmas 
gyógyszernek tartották a beteg jószág ételébe 
keverve. Fekete tyúkot vágtak azzal a magyará-
zattal, hogy a mája szerencsét hoz. Nádudvaron 
pedig azért vágtak fekete tyúkot, hogy ne hulljon 
a baromfi, és e célból a fekete tyúk vérét szárítva 
eltették. Mindenütt arra törekedtek, hogy az éte-
leket hamvazószerdáig elfogyasszák, mert akkor 
kezdődik a böjt. A szlavóniai Kórógyon mond-
ják: „Inkább a has fakaggyon, mincsen az a ki-
csi étel megmaraggyon”. Hamvazószerdán, más 
néven szárazszerdán vagy böjtfogadószerdán a 
Szerémségben már csak krumplilevest és boda-
got (lepényféle) készítettek. A hamvazószerda 
utáni napot csonkacsütörtökként említik, mert 
ilyenkor lehetett elfogyasztani a farsangi ételek 
maradékát. Hamvazószerdától húsvétvasárna-
pig (kivéve csonkacsütörtököt) a katolikusok 
sokfelé nem ettek húst és zsíros ételeket.
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Betűvésés
sírkövek
tisztítása

Ekkora hirdetési területen jelentettük volna meg továbbra is azon vállalkozók, cégek hirdetését, 
akik és amelyek mind a mai napig nem fizették ki a hirdetési díjat. Továbbra is állunk mindenki 
rendelkezésére hirdetés megjelentetésével kapcsolatban, és amennyiben a tartozással rendelke-

zők úgy döntenek, kiegyenlítik számlájukat, megtalálnak minket elérhetőségeinken.

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi:
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
- tojó hibrid
- kakas húshibrid (Master)
- brachma (cSAk külön RendeléSRe)
ELŐNEVELTEK:
Baromfi (3 hetesek, kb. 0,4-0,5 kg)
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)

Vágni való fehér csirkék rendelhetők 
március 3-ára!

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

CSÜLÖK HETEK
a Vadliba Vendéglőben!

Széchenyi u. 59.

Asztalfoglalás: 62/460-337
Ballagás és lakodalom esetén 

a vendéglátást bízza ránk!

„Biza por és hamu vagyunk”
Újkori fordítása ez 12. század végén kelet-

kezett Halotti beszéd egyik mondatának. A 26 
soros prédikáció a teremtés könyvéből indul 
ki, a bűnbeesés történetét magyarázza. Mivel 
az első emberpár evett a tiltott fa gyümölcséről, 
az Isten megbüntetni őket, ahogyan a teremtés 
könyve írja (3,19) „Bizony por vagy, és vissza 
fogsz térni a porba!”

Ezzel a bűnbánatra hívással kezdődik a 40 na-
pos böjti idő hamvazószerdán, amikor megken-
ve homlokunkat hamuval, keresztformát rajzol 
rá a pap, emlékeztetve bennünket esendő embe-
ri törékenységünkre.

Ez nem csak valami hamu, hanem az előző 
év virágvasárnapján, amikor együtt örültünk Jé-
zusnak mint királynak, aki bevonul Jeruzsálem-
be, a köszöntéséül lengetett barkaágak elégeté-
séből maradt por. Így múlik el a világ dicsősége. 
Ami ma még virágzik, holnapra elhervad, ami 
ma gyönyörű, holnapra megfonnyad. A mulan-
dóságnak hatalma van minden fölött.

Ha az ember por, akkor, amit alkot, az mi le-
hetne más: szintén por és hamu. Vlagyimir Iljics 
Lenin holtestét mindennap gondozni kell. En-
nek köszönhető, hogy még nem por és hamu. 
A látszat, ami még életben tartja a propaganda, 
a turizmus, a természet azonban már régen le-
mondott róla. Ő is olyan természetellenes, mint 
a kommunizmusa. Tovább szeretne élni és éltet-
ni azt, ami már nem él és nem működik. Mes-

terségesen tartják életben mindkettőt, mert élt, 
bizonyított és elbukott. Egy családban is rögtön 
lehet érezni a halál szagát. Amikor erőlködés a 
beszélgetés, amikor mindennapi ismételt kérdé-
sekkel, mi történt az iskolában a munkahelyen 
próbálják azt a látszatot kelteni, hogy fontos ne-
kem a másik. De ezek csak csendűző vagy unalom-
űző alibi mondatok abban az esetben, ha valami 
közben másra figyelve lettek feltéve. Test még 
van, szó még van, de lélek, a szándék, a figyelem 
már halott. Átértékelődik az életünk, gondolata-
ink más hangsúlyt kapnak, lényegtelen lesz a mi 
eddig fontos volt és fordítva. Egy nagy átjáró ház 
az életünk és a kijárat felé vezet.

Soha nem hittem el a sírfeliratokat, a koszo-
rú szalagokat még inkább nem, hogy szívünkben 
örökké élsz. Azzal vigasztaljuk egymást, amin sír-
ni kellene vagy nagyon szégyellni. Mert ez ellent-
mondás. Hogyan élhetnék valakinek a szívében 
örökké, ha ő is 5 vagy 10 év múlva meg fog halni, 
ha ő sem él örökké? Minden mulandó, a szívünk 
is, az emlékünk is, az emlékező is. Egy állandó van, 
hitünk szerint az Isten. Csak Istennel kapcsolat-
ban beszélhetünk örökről, életről.

A hamunak nagy szája van, de képtelen bármit 
is tenni. Hamvazószerda alázatra, önmagunkhoz ha-
za hív bennünket, akik hamuk vagyunk, hogy bűn-
bánatot tartva felkészülhessünk újjászületésünk és 
magváltásunk legnagyobb ünnepére, húsvétra.

GorDos ferDinánD plébános

Rendkívüli szünet az 
iskolákban!

Azon a napon, mikor leesett az első hó, és az iskolában 
szünetet rendeltek el, mindenki nagyon vidám volt! 
Kihasználtuk a helyzet adta lehetőséget! Az osztálytalál-
kozót az Északi sor mögötti dimbes-dombos helyen tar-
tottuk. Mindenki hozott magával csúszó eszközöket, mint 
például zsákokat, gördeszkákat kerék nélkül, de persze 
nem maradhattak ki a szánkók se. Rengeteget estünk és 
nevettünk. Csak az volt a baj, hogy gyorsan eltelt az idő. 
Késő estig tartott a móka. Azóta is emlegetjük, milyen jó 
volt ez a hirtelen jött szünet…

halKÓ vivien, Kasza DÓra,
tÓth JÓzsef és zsiGa Kata

FARSANG
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig 

tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományo-
san a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, 
hogy nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, 
alapvetően néphagyományokra épül. A farsang 
csúcspontja a karnevál, magyar hagyományos né-
ven „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól hús-
hagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette valójában télbúcsúztató 
is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), 
Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb 
eseményét, a mohácsi busójárást.

A mohácSi buSójáRáS
Az első és legelterjedtebb magyarázat sze-

rint a téltemetés, a télűzés volt a célja. Az em-
berek ilyenkor ijesztő ruhákba bújnak, mert azt 
várják, hogy a tél megijedjen tőlük és elszalad-
jon. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizá-
ló szalmabábu égetése történik. Ettől azt remél-
ték, hogy távol tartja a gonosz szellemeket. Az 
ünnepség fénypontja a főtéri viaskodás a férfi-
ak között, ami régen a férfivá avatást jelentette.

Összeállította:
6.a osztály és GUBa pálné osztályfőnöK

 médiáK
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A kutya az ember legjobb barátja
Ki ne ismerné ezt a mondást? De vajon a kutyáink is elmondhatják ugyanezt rólunk? 
Vajon legjobb barátként valóban megteszünk mindent, amivel könnyebbé és jobbá 
tehetjük az életüket? Vajon igazán felelős gazdaként viselkedünk? Hát nézzük, hogy 
most, a tavasz közeledtével milyen fontos dolgot tehetünk az állatainkért.
Az állatvédelem, a felelős ebtartás alapja többek között az ivartalanítás, ami mind 
a kutya, mind a gazda, mind a környezet szempontjából számos előnnyel jár. Ugye, 
mindenki környezetében előfordult már sikeres fedeztetés akár akarva, akár véletlenül. A 
sikeres fedeztetés időnként nem kívánt kutyaalmot eredményez. A kiskutyák bármeny-
nyire aranyosak is, gyakran senkinek sem kellenek. Ha sikerül is esetleg az elsőket az 
ismerőseinkre rátukmálni, a következő alommal ez már biztosan nem megy. Így marad 

„megoldásként” jobb esetben a környéken lévő menhely, vagy gyepmesteri telep, vagy az 
altatás.
A menhelyek átlagosan közel 150%-os kihasználtsággal működnek, nagyon nagy gon-
dot jelent a naponta kidobott és megmentett kutyák és macskák ellátása. Nem beszélve 
arról, hogy csak az igazán szerencsés kiválasztottak kerülnek gazdához, hiszen szinte 
mindenkinek ajánlott már egyet sógor-koma-jóbarát a nála véletlenül megszületett 
kölykökből. És itt az ördögi kör bezárul. Éppen ezért a legfontosabb dolog a nem kívánt 
szaporulat elkerülése érdekében az ivartalanítás.
Számos tévhit kering az ivartalanítással kapcsolatban, amit bizonyára mindannyian 
hallottak már. Többek között, hogy a szukáknak legalább egyszer elleniük kell, vagy 
elbutulnak az ivartalanítás után, esetleg elhíznak, vagy csak a fajtatiszta kutyák gazda-
cseréjénél kell chipezni a kölyköket, urambocsá’ a megszületett kiskutyáktól más módon 
is meg lehet szabadulni... (Itt külön felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a „más 
módon való megszabadulás” állatkínzásnak minősül, és 3 évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntethető.)
A tévhitekkel ellentétben azonban valódi előnyei vannak az ivartalanításnak. Az első és 
legfontosabb a nem kívánt szaporulat megelőzése. Nagyon fontos továbbá, hogy meg-
szűnnek a szukáknál a tüzeléssel járó gondok, nem fogja párzási időszakban a szuka 
magához vonzani a környék összes kanját. Egészségügyi szempontból is nagyon fontos, 
hiszen többek között nem alakul ki méhdaganat, emlőgyulladás, nem lesz álvemhesség. 
A kanok esetében is nagyon fontos az ivartalanítás, náluk az esetleges magatartásbeli 
problémák is megoldódnak ezzel az egyszerű művelettel. Az ivartalanított kanok ugyanis 
kevésbé agresszívek, sokkal kezelhetőbbek, szófogadóbbak és jobban kötődhetnek a 
gazdához, mint nem ivartalanított társaik. Nem kóborolnak el a szukák után, és persze 
nem „gyakorolnak” a családtagok vagy a vendégek lábán.
Lassan itt a tavasz, a szuka kutyák egy évben kétszer tüzelnek, döntően tavasszal és 
ősszel. Kérjük, legyen felelős kutyatartó, és már most gondoljon a nem kívánt szaporulat 
megelőzésére és ivartalaníttassa a kutyáját!
Ivartalanítással kapcsolatosan pontos felvilágosítást adnak az állatorvosi rendelőkben, 
de a Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársai is készséggel állnak a felelős kutyatar-
tók rendelkezésére.
És végezetül a Tappancs Tanya kutya és cica lakói gyönyörűek, okosak, szocializáltak. 
Oltva, féreghajtva és ivartalanítva várják a gazdik jelentkezéseit, hiszen nincs más 
vágyuk, mint hogy hűségesen szolgálják az embert – azt, aki megszelídítette, és aki 
felelősséget vállalt érte.

záDory v. zÓra

Inga Szegecs Lujza
8 hónapos vizsla keverék 9 hónapos puli pumi keverék 4 éves fehér pulikeverék

Felhívás
Tisztelt Támogatóink!
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) az SZJA 

1%-ának felajánlásával 2011-ben 30 181 Forinthoz jutott. Ezen össze-
get bűnmegelőzési tevékenységünk működési költségeire (üzemanyag, 
kommunikációs költség) fordítottuk. Ezúton köszönjük támogatásunkat, 
és kérjük, hogy a 2012. évi adóbevallásukon adójuk 1%-át a Polgárőrség 
javára felajánlani szíveskedjenek. Adószámunk: 18458556-1-06.

polGárőrséG
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Lakásfelújításon 
gondolkodik?

- Festés, mázolás, tapétázás
- Laminált parketta
- Kisebb átalakítások
- Felmérés utáni árajánlat
- Tiszta, precíz munka
- Rövid határidővel
- Elérhető áron
- Anyagbeszerzéssel
- Garanciát vállalok!

Érd.: +36 30/9811-858

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

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

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 kedvezményes 

ivartalanítás, mikrochip beültetés és 
kötelező védőoltás AKCIÓ!

Március 15-ig meghosszabbítva!

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt 

megváltozott!
H, Sze, P: 8–9, 17–18;

K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszélés szerint.

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben 
is elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Tel.: 06 30 488-0254

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

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
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  95 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1650 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  278252 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  35400 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  21945 Ft

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 18.00–19.30

Csütörtök: 8.30–10.00, 16.30–19.30
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 
és személyiségelemzés, tarot...

VIRÁGOS LILLA
06 20/509–1792
viragoslilla.5mp.eu

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, 
igény-felmérés, teljes körű 
ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

Angol Piac Outlet

Háztartási elektronikai cikkek
LCD TV-k, állólámpák, számítógépes 
kiegészítők, vízforralók, hi-fi tornyok, 
porszívók, gyermekcipők, -szandálok, 
-zoknik, -harisnyák, környezetbarát 
tisztítószerek, higéniás termékek

(a CBA Malom ABC mellett)

Dorozsmai út 152.
Nyitva: hétfőn:12-18-ig

Keddtől péntekig: 9-18-ig
Szombaton: 8-13-ig

Termékeinkkel kapcsolatos további 
információkért keressen minket a Facebook-on

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

WC-öblítő cserétől hegesztésig!
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

Széksósi utca – Északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– és 
lengéscsillapító-mérés, 
-javítás, -csere
Vezérműszíj-csere, Szélvédő javítás

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés

Téli gumi
Olajcsere

Nyitva: H-P: 8.00–17.00,
Sz.: 8.00–12.00

Cím: Dorozsmai út 74.
Tel.: 543-035, 543-036

Weboldalunk: kovacsgumi.hu

} AKCIÓ!

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

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELY!

DorozsMai csaláD Keres 
inGyen elvihető szoBaBútort. 

tel.: 06 70/644–5964

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

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.

Negyvennyolcas u. 51.
62/462-236, 30/473-7667

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

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

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

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

MASSZÁZS
* Gyógymasszázs * Rehabilitáció
* Frissítő talpmasszázs * Köpölyözés

* „LéLekMASSZÁZS”
Holistic Pulsing terápiás stresszoldás

kispéter Judit Szeged,
gyógymasszőr Kiskundorozsma
HP terapeuta

06 30/817 36 33 
kpjudit71@citromail.hu

Dorozsmai családanya és lánya 
vállalná idős vagy beteg nő(k) házi 
ápolását, gondozását, háztartás ve-

zetését, családias együttműködéssel.

Érd.: 06 30/621–6254-es számon

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

Alakformáló torna
a Jerney János Általános Iskola tükrös 

termében.
Szerdánként fél 6-tól szeretettel várok mindenkit!

Tel.: 30/470-9722 (Adri)Hirdessen a Dorozsmai Naplóban 
már 1800 Forinttól,
és vegye igénybe

4-et fizet, 5-öt kap akciónkat!
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
Udvarias és kedves kiszolgálással 

továbbra is várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1.
Nyitva tartás: H: szünnap, 

K-P: 7-18, Szo-V: 7-12
Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Czeglédi Rita
műköröm építő (Panoráma Üzletház) 

06 70/630 21 05 
Új zselés köröm: 3500 Ft

Zselés töltés: 2500 Ft
Minta megkötés nélkül!

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

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Mindenféle hagyatékot, bélyeg-
gyűjteményt, régi pénzt, 

kitüntetési jelvényt, egyéb 
régiséget vásárolok Dorozsmán.

Tel.: 30/682–0928

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

DOrOZSMAI SZÉpSÉGSZALON
AZ ABC-VEL SZEMBEN

Masszázs:
– Teljes test és részmasszázs 500-2400Ft-ig
Hívásra házhoz megyek!

Zsuzsa: 06 70 709 2272
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Műköröm acryl díszítéssel 3000 Ft-tól
– Pedikűr: 1600 Ft

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

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

Kozmetika február 1-től: Márta: 06 70 5043494
Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Villanyszerelési anyag.

Papírporzsák stb. árusítása.
Villanyszerelést vállalunk.
Szerszámgépek javítása.

Cím: Dorozsmai út 139. 
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30 329-0567

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

DOROZSMAI NAPLÓ
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587

F+ Autóklinika Új néven!

AUTÓGÁZ BESZERELÉS 
GARANCIÁVAL!

Ajándék motorállapot felméréssel!

Szeged, 
Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal
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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: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17,

vagy telefonon egyeztetett időpontban.
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu Tel.: 06 30 / 2486-944

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és 
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és újra 

meg nem váltott  különböző típusú  temetkezési 
helyeket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, 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

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067

Húsvéti sonkának való hús és kolbászhús vásár!
Baromfi húsok óriási választékban kaphatók! 

Csirke, pulyka, kacsa, tyúk, kakas, liba

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

461-067

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!

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.

FIGYELEM!
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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Ahány éves, annyi százalék 
kedvezmény szemüvegkeretének árából!

Kontaktlencse-ápoló folyadék 
kapható!

HOYA progresszív lencsék 
-20% kedvezménnyel március 31-ig

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

JANUÁR, FEBRUÁR… ITT A NYÁR!
LAKÁSFELÚJÍTÁSI,
KORSZERŰSÍTÉSI,

AGRÁR ÉS SZÉCHENYI
KÁRTYAHITELEK,

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ
FOGYASZTÁSI ÉS JELZÁLOG HITELEK

KEDVEZŐ feltételekkel!
- - - -

Számlavezetés forintban és devizában
Bankkártya, interenetbank, betét,
Nyugdíj-előtakarékossági számla

Kérjük érdeklődjön a 
PiLLÉR Takarékszövetkezet

Kiskundorozsmai kirendeltségében!
Szeged, Dorozsmai út 196.

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587


