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Mindenki ballag 
 
Hát ez a nap is eljött. Egy szomba-

ti, verőfényes, de mégsem túl forró 
délelőttön elballagtam az iskolából. 
Szép volt maga az ünnepi ceremónia, 
megható volt látni, hogy az összes lány 
papírzsebkendőjét majszolva sír, mint-
ha valami hatalmas nagy szerencsét-
lenség történt volna, de legalábbis egy 
halottja lenne az eseményeknek. 

Oly nagy vízválasztó az ember 
életében a ballagás? Hisz nem köthet-
jük le magunkat örökké egy életmód-
hoz, nem csinálhatjuk ugyanazt me-
chanikusan egész életen keresztül. 
Viszont az is igaz, hogy mennél hosz-
szabb ideig kötődtünk egy intézmény-
hez, barátokhoz, esetleg kedvenc taná-
rainkhoz és tantárgyaikhoz, annál 
jobban emészt bennünket az, ha mind-
ezeknek búcsút kell mondanunk. 

Már nem vagyok szakközépiskolás. 
Már nem vagyok szakközépiskolás. 
Már nem vagyok „tizenkettő cés”. Nem 
kell háromszor egy héten a nulladik 
órák közepén az osztályterembe beesni, 
és nem kell ezek után még végigülni 
nyolc, esetleg kilenc órákat, majdnem 
egyhuzamban. Nem kell egy dolgozatra 
az adott óra előtt lázasan készülni, nem 
kell felelni, nem kell a „púp a hátamon 
házi feladatot” elkészítenem. 

De ezentúl nem lesz alkalom na-
ponta találkozni ismerősökkel, bará-
tokkal, nem lesz alkalom a számonké-
rés okozta izgalom kollektív átélésére, 
nem tudjuk egymás között kibeszélni 
egy tanár igazságtalan osztályzatait, 
allűrjeit; nem feleselhetünk vissza 
osztálytársainknak, ha esetleg nem 
értünk egyet valamilyen egész osztályt 
érintő kérdésben; nem oszthatjuk meg 
egymás között legújabb informatikai 
tapasztalatainkat, nem bújhatjuk 
együtt az újonnan kijött árlistákat, 
nem kárörvendhetünk egymáson 
azért, mert az ő dolgozata rosszabbul 
sikerült, mint az enyém… 

De azért még egyszer, utoljára 
szoríthatunk egymásnak június 17-
én vagy 18-án, a szóbeli érettségik 
alatt kint a folyosón vagy bent a 
vizsgateremben… és még egyszer 
tanúbizonyságot tehetünk arról, 
hogy mégis ragadt ránk valami ke-
véske tudás az iskolában eltöltött 
négy év alatt. És végül együtt sóhaj-
tunk fel, amikor kihirdetik előttünk 
a vizsgák jegyeit… És addig is gyűjt-
jük az élményeket, a tapasztalatokat, 
emlékeket, hogy legyen mit kibeszélni 
magunkból, egymás között az osztály-
találkozókon…  Somogyi Gábor 

Gyermeknap, kérdőjelekkel 
Szemünk fénye, a gyermekünk. 

Jövőnk záloga: a megszületett, becsü-
letben növekedő, egészségben, család-
ban felcseperedő gyermek. Május utol-
só napjait - sok-sok nappallal és átvir-
rasztott éjszakával együtt - nekik 
szenteljük. Örömüket, önfeledt szóra-
kozásukat, játékukat szolgálják a hét-
végi programok, közlekedésbiztonsági 
előadások, vetélkedők, családi ünnep-
ségek. 

Talán ismerős Szabó Lőrinc: Lóci 
óriás lesz című verse. A költő lekupo-
rodik gyermeke mellé és megérti, 
megérteti gyönyörű versében: milyen 
nagy és félelmetes is - onnan lentről - 
a felnőttek világa, milyen törékeny is 
az a kis virág, amelyet olyan féltve 
őrzünk és vigyázunk. 

Május 22-én - csak néhány nappal 
a gyerekek várva-várt ünnepe előtt - a 
Széksósi út — Északi sor keresztező-
désétől alig pár méterre megszűnt 
dobogni egy kisgyermek szíve, elhalt 
egy kis virág. 

Tragédia történt az úton. Egy hat-
éves kisfiú egy teherautó elé gurult 
kerékpárjával. Az ütközés következté-
ben a gyermek azonnal meghalt. A 
sofőr felelősségét szakértők vizsgálják 
- írja a rettenetes hírt a megye napi-
lapja. 

Mi, akik a szülőkkel, hozzátarto-
zókkal együtt sírva, döbbenten áll-
tunk a baleset színhelyén már csak az 
elmúlást láthattuk. 

A Dorozsmai Napló és e sorok írója 
már több esetben emelte fel szavát a 
közlekedés szereplőinek felelőssége 

kapcsán, az egymásrautaltság fontos-
ságát a tanulás a tanítás fontosságát 
hangsúlyozva. 

Vajon mi szülők, nagyszülők, test-
vérek, barátok, vigyázunk-e eléggé 
örökmozgó gyermekeinkre, unokáink-
ra? Egyáltalán tudunk-e jól vigyázni 
rájuk, hiszen a szakemberek az óvo-
dákban, iskolákban is sokszor hibáz-
nak! 

Csak az újságot kell kinyitni: étel-
mérgezés, patkányméreg az óvoda 
udvarán, focikapu dől a tanulóra stb. 

Nincs nap, hogy ne érne baleset 
ártatlan - még tudatlan, veszélyt még 
nem (fel) ismerő - gyermeket az úton, 
vizeinkben, lakásban. Mennyit aggód-
tunk a súlyos égési sérülést szenve-
dett gyerekekért, miféle megyei, sőt 
országos összefogást szült a tragikus 
eset. 

Itt a vakáció, a szabadság ideje. 
Vigyázzunk rájuk! Óvjuk, tanítsuk, 
neveljük - példamutatásunkkal is - 
őket okos szóval, hogy ne a haláluk, 
csonkulásuk, csonttörésük árán le-
gyünk bölcsebbek. 

Adjon megnyugvást, a tragédiát 
szenvedett családoknak az a tudat, 
hogy megfogadjuk: a szomszéd gyere-
kére is rászólunk, ha vét a közlekedé-
si, viselkedési, együttélési szabályok 
ellen. 

Hiszem, hogy az összefogás erejé-
vel mindenkinek boldog gyermeknap-
ja lehet, hiszen a harang intő és fi-
gyelmeztető jele mindenkinek és min-
denkiért szól! 

Szentes Bíró Ferenc 

Amikor gyermek voltam, a felnőttekre igyekeztem hasonlítani, azóta pedig, hogy 
nem vagyok többé az, gyakran gyermekhez kívánnék hasonló lenni. 

(Lev Tolsztoj) 
* 

Óvónéni: Miért jó gyereknek lenni? 
- Mert vannak barátaim! 
- Mert lehet számítógépezni! 
- Mert nem kell dolgozni! 

 

…az ember örök időktől fogva szereti minél tovább nyújtani a búcsúzkodást. 
(Anatole France) 

Havi gondolat 
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A Polgárőrség bűnmegelőzési tájékoztatója 
Ezúton tájékoztatjuk az Öreghegy-

dűlőben és tanyavilágban élőket, hogy 
az Országos Bűnmegelőzési Tanács 
pályázatán elnyert támogatással meg-
kezdtük a CIVIL HÍRLÁNC kiépíté-
sét. Ennek keretében járőr szolgálata-
ink alkalmával rendszeresen járőrö-
zünk ezeken a területeken. 

A CIVIL HÍRLÁNC felépítéséhez 
várjuk a tanyavilágban élők jelentkezé-
sét, akik tanyacsoport bizalmi, - HÍR-
LÁNC információ továbbító- összekötői 
feladatok ellátását vállalnák. Elsősor-
ban azok jelentkezését várjuk, akik ren-
delkeznek MOBIL telefonnal. Indokolt 
esetben feltöltő kártyás MOBIL telefont 
tudunk biztosítani. A HÍRLÁNC első-
sorban a közbiztonság, biztonságérzet 
fokozását és vész vagy veszélyhelyzet 
esetén való SEGÉLY kérést célozza. De 
szolgálhatja az életvitel minden terüle-
tén jelentkező problémák megoldását. 
Ilyenek lehetnek, (rendőr, mentő, tűzol-
tó, orvosok, védőnő, szociális gondozó, 
polgárőrség stb.) hívása. 

Folyamatban van a SUBASA és 
Sziksóstói üdülő területen egy kihe-
lyezett polgárőr csoport létrehozása, 
melynek működéséhez technikai felté-
teleket (Gk. mobiltelefon) biztosítunk.  

Jelentkezni lehet Tímár Lajosnál a 
Kábeltévé Irodájában és a Polgárőrség  

06-70-248-9001 számon. 
Fontos tudnivalók: 
Vagyonvédelmi szempontból, laká-

sunk értékeinek védelmére lehetőség 
szerint szereltessünk fel riasztó be-
rendezést. Ennek hiányában mozgás-
érzékelő lámpát, mely éjjeli behatolás 
esetén felgyullad, jelzést ad és rend-
szerint elriasztja az betolakodót. 

Éjszaka –amikor alszik a család - 
tartsuk zárva a lakás ajtaját, ablakát, 
mert több lakásból akkor vittek el 
értékeket, miközben otthon aludtak.  

Óvatosan fogadjuk a házaló áruso-
kat, ne engedjük be őket az udvarba, 
vagy a lakásba.  Több helyen előfor-
dult, hogy vizet kértek, vagy bemutat-
ták árujukat és közben a figyelmet 
elterelve, meglopták a ház lakóit.  

Jelentsük be a 107-es telefonra az 
erőszakos házaló árusokat. 

Amennyiben tartósan elhagyjuk 
házunkat, lakásunkat (lakodalom, 
üdülés, báli szezon) gondoskodjunk 
házpásztorról, vagy kérjük meg 
szomszédainkat fokozott odafigyelés-
re. Előfordult több esetben, hogy kira-
bolták a lakodalomban, vagy bálon 
lévő őrizetlenül hagyott házakat, la-
kásokat. 

A temetőbe egyedül menő idős 
hölgyet a közelmúltban a ligetben 
kirabolták, elvették táskáját értékei-

vel együtt. Ebből okulva a temető felé 
a ligetben közlekedők várják össze 
egymást – vagy ha egyedül vannak - 
kerülő úton közlekedjenek. 

A Jerney Iskola és Óvoda környé-
kén, udvarában hétvégeken, késő esti 
órákban rendetlenül viselkedő fiata-
lok szüleinek felhívjuk a figyelmét, 
hogy nagyobb felelősséget tanúsítsa-
nak gyermekeik iránt, mert rossz tár-
saságba és bűncselekménybe kevered-
hetnek. Ezért rendszeresen ellenőriz-
zék hollétüket, társaságukat.  Ezen a 
területen fokozott ellenőrzés van fo-
lyamatban. 

Közlekedés biztonsági tudnivalók. 
Dorozsmán a Dobos, Jerney u 

környékén rendszeresen a reggeli 
és esti órákban is felnőttek kis-
gyermekekkel és iskolás gyerme-
kek csoportosan (nem a gyalog-
járdán) hanem az úttesten közle-
kednek. Ez fokozott balesetve-
szélyt rejt magában a közlekedés 
minden résztvevőjére nézve.  

Főként fiatalok a hétvégeken 
az esti órákban kismotorokkal 
szabálytalanul a járdán, bukósisak 
nélkül, több személyt szállítva, a 
környéken lakók zavarásával mo-
toroznak. Kérjük a szülőket, hogy 
fokozottan figyeljenek oda gyerme-
keik viselkedésére mindannyiunk 
testi épségének megóvása érdeké-
ben. 

Amennyiben olyan bűneset 
jut a lakosság tudomására, mely-
nek bejelentéséhez nevét, tele-
fonszámát nem kívánja adni, 
hívja a TELEFONTANÚT a 06-
80-555-111-es számon. Bejelenté-
süket magnetofon rögzíti. 

Amennyiben az alapos, elrendelik az 
ügyben a nyomozást, vagy vizsgálatot, 
a bejelentő személye titokban marad. 

 
* 

A Megyei Polgárőr Szövetség má-
jus 18-i közgyűlésén a Kiskun-
dorozsmai Polgárőr Szervezet részére 
a településen működő posta biztonsá-
ga érdekében kifejtett kiemelkedő 
munka elismeréseként Széllné Tóth 
Ibolya postaigazgató ezt az oklevelet 
adta át. 

 
Polgárőrség vezetősége 

Közérdekű 
közlemények 

 
Az utoljára 1983-ban felújított 

Dorozsmai Sütőüzem előreláthatólag 
2002. június közepétől a nyári hóna-
pokra újabb felújítás miatt leáll. Kér-
jük Vásárlóink szíves türelmét! 

Ábrahámné Erzsike  
sütőüzem vezető 

 
* 

A IV. Dorozsmai Napok keretében 
a Somogyi-könyvtár dorozsmai fiók-
könyvtára kiállítást rendez, melyhez a 
dorozsmai lakosok segítségét kérjük. 

A kiállítás címe: „Régi könyvek 
és nyomtatványok”. 

Várjuk mindazok jelentkezését, 
akiknek tulajdonában régi kiadású 
könyv, illetve egyéb aprónyomtatvány 

(plakát, moziműsor, meghívó stb. van, 
melyeket a kiállítás idejére kölcsönad-
na a könyvtárnak. A dokumentumo-
kat június 20-ig kérjük a könyvtárba 
behozni. A könyveket és a nyomtatvá-
nyokat megőrizzük, a kiállítás után 
azokat visszaadjuk. 

Közreműködésüket előre is kö-
szönjük! 

Farkas Lászlóné 
könyvtáros 

 
* 

Barta András szobrász kiállítása 
az Impala-házban: 

A kiállítást megnyitja: KALMÁR 
MÁRTON szobrászművész, a Tömör-
kény István Művészeti Szakközépis-
kola igazgatóhelyettese június 14-én 
17 órakor. Az alkotások hétfő kivételé-
vel naponta 10 és 17 óra közt tekint-
hetők meg. 
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Májusi és júniusi hagyományok 

Pünkösd 
 
Pünkösd a moldvai csángóknál 

román jövevényszóval ruszáli. Minden 
népnél megtalálható valamilyen for-
mában a tavasz megünneplése, előva-
rázsolása: a telet jelképező szalmabá-
bot vízbe dobják, esetleg elégetik. 
Mégis legjellegzetesebb talán a pün-
kösdi király és pünkösdi királyné vá-
lasztása, akik a tavasz eljövetelét, a 
termést, szaporodást akarják titokza-
tos, részben már értelmükvesztett 
szertartásokkal biztosítani. Ezek az 
ősi tavaszi ünnepek az európai népek 
megkeresztelkedésével leginkább pün-
kösdhöz tapadtak. Az Egyház, ha nem 
is tudta teljesen kiirtani, keresztény 
tartalommal iparkodott megtölteni 
őket. A tavaszi virágzásban mintegy a 
Szentlélek ajándékát hirdette a hívek-
nek. 

Csepreg városkában a versenynek 
az volt a föltétele, hogy minden legény 
a tulajdon lován nyereg és kengyel 
nélkül egymásután háromszor futott 
és kifeszített kötélakadályokat ugrott 
át. A győztes lett a pünkösdi király, 
akinek tilosba tévedt lovát, jószágát 
büntetés nem érhette. Ha kocsmába 
tért, koronaformára font virágkoszo-
rút kapott a lányoktól, és azt az egész 
mulatság alatt a fején hordta. Enge-
delme nélkül táncot nem rendezhet-
tek. Más helyeken még az is a kivált-
ságai közé tartozott, hogy minden 
lakodalomra, mulatságra hivatalos 
volt. A község rovására minden kocs-
mában ingyen ihatott. Jószágát in-
gyen őrizték. Büntetést nem szabhat-
tak rá. A dicsőség egy álló esztendeig 
tartott, és nyilván beletartozott a haj-
dani legénycéhek hagyományvilágába 
is. Megemlíthetjük még itt, hogy a 
pünkösdi királyságért tartott lóverse-
nyek színes, költői leírása olvasható 
Jókai Mórnak Egy magyar nábob cí-
mű regényében. 

A pünkösdi királyné archaikus 
alakja a pünkösdölés néven ország-
szerte ismert ünnepi rekordációban 
manapság is él, sőt Kodály Zoltán 
kóruskompozíciója révén már az urbá-
nus magyarság tudatába is beleke-
rült. Egyes részletei a Cantus 
Catholici (1651) pünkösdi énekével 
egyeznek. Tudjuk, hogy ez az ének-
gyűjtemény ősi élőszavas népi gyakor-
latot is rögzített. Így föltételezhetjük, 
hogy a hagyomány már a magyar kö-
zépkorban élt. Kardos Tibor szerint a 
pünkösdölés emlékeztet a májusi gróf-
nő ünneplésére, amely Bologna város-
ában már a XIII. században virágzott. 
A szokás a vándordiákok révén onnan 

terjedhetett el az Alpokon túli orszá-
gokba, így hazánkba is. Meghonosodá-
sát tanúsíthatja, hogy a tavasz király-
nője ünnepe Nagy Lajos udvarában 
már ismeretes. Természetesen nem-
csak a tavasz természetes emberi örö-
me, hanem az egyházi ünnep liturgiá-
ja is tükröződik benne. 

A liturgia szavaival: a Szentlélek 
hét ajándékával megújítja a föld szí-
nét és betölti híveinek szívét. Lángra 
lobbantja bennük a fervor caritatis 
tüzét, a felebaráti szeretetszolgálat 
készségét, minden rászorulónak önfel-
áldozó gondozását. 

A középkori ispotályok különös 
bizalommal helyezték magukat a 
Szentlélek oltalma alá. Titulusukat 
közvetlenül vagy közvetve a római 
Szentlélek-társulat ösztönző hatására 
választották. Ehhez azonban tudnunk 
kell, hogy a XII. század végén 
Montpellier városában egy Guido ne-
vű gazdag francia nemes olyan társu-
latot alapított, és helyezett a Szentlé-
lek oltalma alá, amely fő feladatának 
a szegények és betegek kórházban, 
ispotályban való gondozását tekintet-
te. 

 
* 

 
Úrnapja 
 
Úrnapja a szegedi eredetű Lá-

nyi-kódexben szentvérnap, a 
Szentháromság vasárnapját köve-
tő csütörtökre eső parancsolt ün-
nep. 

Az Egyház a nagyhéti gyász 
miatt nem ünnepelhette méltókép-
pen az Utolsó Vacsora misztériu-
mát, az Oltáriszentség szerzését. 
Bár csütörtök ősidőktől fogva egé-
szen napjainkig az Oltáriszentség 
emlékezetére rendelt nap, mégis 
sokáig hiányzott a Kenyér és Bor 
kiváltságos ünnepe. 

Kialakulását a kalendáriumi 
megfontolások mellett az Oltári-
szentség sajátos középkori kultu-
sza ihleti. Ugyanis a szentostya 
megszentelő erejéhez, gonosz és 
ártalmas dolgokat elűző hatalmá-
hoz már a kora középkorban szá-
mos jámbor képzet és szokás, oly-
kor babona fűződött, amelyeket az 
Egyház is részben helyeselt, rész-
ben tűrni volt kénytelen. Másfelől 
a középkor utolsó századaiban fel-
bukkanó eretnekségek éppen az 
átlényegülés misztériumát vették 
tagadásba, amelyekre az Egyház 
az eucharistikus hit ünnepélyes 
megvallásával felelt. 

Az előzményekhez az is hozzá-
tartozik, hogy valamikor égihábo-
rú esetén a Szentséggel körüljár-
ták a falut, hogy a földeket megol-
talmazzák vele. Egyébként is álta-
lános szokás volt, hogy az Oltári-
szentséget meghordozták a tavaszi 
vetések között, hogy egyrészt 
távoltartsa tőlük a természeti csa-
pásokat, másrészt pedig, hogy bő-
séges termés járjon a nyomában. 
Ezekből az áldáskérő felvonulások-
ból, theophorikus, azaz Oltári-
szentséggel olykor lovon, sőt hajón 
történő körmenetekből is indítást 
kapott az úrnapi processzió, a Ka-
rancs vidékén gulyibajárás, amely-
nek a négy világtáj felé adott áldá-
sa ma már szimbolikus jellegűvé 
vált, régebben azonban nagyon is 
gyakorlati rendeltetése volt: az 
embernek, földnek, zsendülő vege-
tációnak megáldása. A négy áldás 
egyébként alighanem hazai litur-
gikus fejlemény. 

Az ünnep megkedveltetésére 
közvetlenül sokat tett a XIII. szá-
zadban Szent Julianna lüttichi 
apáca, aki egy látomásában a teli-
holdat látta, amelyből azonban egy 
darabka hiányzott. Mennyei sugal-
lat révén megtudta, hogy a hold az 
egyházi évet jelképezi, hiánya pe-
dig az Oltáriszentség ünnepe. 

Julianna látomása többek kö-
zött Pantaleon Jakab lüttichi pa-
pot is megindította. Jakab később 
IV. Orbán néven pápa lett. Éppen 
Orvietóban nyaralt, amikor hírül 
vitték neki, hogy a közeli Bolsena 
városában az ostya a pap kezében 
átváltozás alatt vérezni kezdett 
(1264). Ismeretes, hogy a csodált 
egyik vatikáni freskón Rafael is 
megörökítette. Orbánt a csoda 
most már arra bírta, hogy úrnap-
jának megünneplését az egész 
Egyházban elrendelje, Aquinói 
Szent Tamást pedig megbízta az 
ünnep miséjének és zsolozsmájá-
nak összeállításával. a filozófus 
Tamás költőként is remekelt: az 
ünnep szekvenciája (Lauda Sion, 
Salvatorem) és körmeneti énekei 
(Pange lingua gloriosi, Sacris 
Sollemniis, Verbum supernum) a 
középkori himnuszköltészet leg-
csodálatosabb alkotásai közé tar-
toznak. Számos szép magyar fordí-
tást ihlettek, köztük a két legna-
gyobbat, Babits Mihályét és Sík 
Sándorét, továbbá Szedő Dénesét. 

 
Pócsai György 
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Mi a helyzet a dorozsmai vágóhídon? 
Megkérdeztük Kovács Mátyást, a 

vágóhíd ügyvezetőjét. 
 
Milyen változások történtek a do-

rozsmai vágóhíd tulajdonosi, illetve 
üzemeltetői körében? 

Mindkét szempontból változás 
történt. Már hónapok óta folytak a 
tárgyalások, több-kevesebb sikerrel. A 
vágóhíd új tulajdonosa, és egyben új 
üzemeltetője az EFES 2000 Kft. 

Melyek a legfontosabb felada-
tok? 

Nagyon fontos lépés a vevők és a 
piac kibővítése. Sok új vevővel sike-
rült kiépítenünk kapcsolatot. Szeret-
nénk minden régi és új vevő megelé-
gedésére dolgozni. 

A termékek minőségének megőrzé-
sét is nagyon fontosnak tartjuk, ezen 
csak javítani szeretnénk. Minden dolgo-
zótól elvárjuk a higiéniai és technológiai 
előírások maradéktalan betartását. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy az üzem 
dolgozóival meg vagyunk elégedve, sze-
mélyükben hozzáértő munkatársakra, 
munkára és együttműködésre kész 
partnerekre találtunk. 

Meghívásunknak eleget téve az 
elmúlt hetekben minden hivatal láto-
gatást tett az üzemben. Minden, úgy-
nevezett bejárásról hivatalos jegyző-
könyv készült. Ezek a jegyzőkönyvek 
tanúskodnak az átvétel állapotáról, és 
megszabták az előttünk álló feladato-
kat. 

A legfontosabb talán az építkezés. 
Építeni kell egy új, az előírásoknak 
maximálisan megfelelő szociális épü-
letet. Rövid időn belül beindítunk egy 

gyártó és csomagoló részleget. 
Az Európai Unióban a termelést 

máshogy nem lehet folytatni, így ezek-
ből az elvekből nem engedhetünk. 

Az árak tekintetében történtek
-e változások? 

Természetesen igen. Örömmel 
mondhatom, hogy minden termék –
ide értve a tőkehús árát is- átlagosan 
10-20 %-al csökkentettük, és szeret-
nénk is ezeket az árakat tartani. Ter-
mészetesen ez alapvetően az élő sertés 
árától függ. 

Hogyan képzelik el az üzem 
jövőjét? 

Tudjuk, hogy Dorozsma és a do-
rozsmai emberek számára fontos ez az 
üzem. Jelenleg kidolgozás alatt áll az 
üzem rövid-és hosszú távú üzleti és 
fejlesztési terve. Mindenképpen hosz-
szú távra gondolkodunk, de a részle-
tek és a fontossági sorrend még nem 
dőlt el. Ezekben a tervekben szerepel 
a termékkört bővítése, a feljebb leír-
tak alapján az üzem bővítése, a tech-
nológia fejlesztése is. 

Van még esetleg valami, amiről 
nem beszéltünk? 

Igen, szeretnénk ez úton tudatni a 
napló olvasóival, hogy az üzem boltja 
a jövő hónaptól vasárnap is nyitva 
tart, természetesen nem egész nap, 
csak a reggeli órákban. 

Szeretnénk megelégedett vevőket 
látni, akik a termékeink hírét messzi-
re viszik. Mi bízunk az üzem jó híré-
ben, a dorozsmai emberekben, csak a 
segítségükkel tudunk tovább dolgozni, 
fejlődni. 

T. L. 

Tájékoztató a  Részön-
kormányzat üléséről 

A Részönkormányzat egyetlen napi-
rendi pontként a dorozsmai Nagybani 
Zöldség Piac jövőjéről tárgyalt 2002 má-
jus 2-án  Az ülést Thurzó Ferenc soros 
elnök és Tóth József képviselők vezették. 

Bevezetőben a testület áttekintette a piac 
működése körül eddig kialakult áldatlan 
állapotot, és arra a közös megállapításra 
jutottak, hogy a jelenlegi piac kinőtte helyét 
további fejlesztése, működtetése több szem-
pontból nem célszerű. Lényegében ezt céloz-
za Szeged város vezetésének felismerése –
melyet a közgyűlés eddig nem tárgyalt– 
mely szerint a piacot a Széksósi útra tervezik 
áttelepíteni a Szebi Rt és a Zöldesút Kft beru-
házásában és későbbi  üzemeltetésében. Ez a 
konstrukció a városnak mintegy 360 millió 
Ft-os törzstőke befektetést és később a létesí-
téshez  700 millió Ft bankgarancia vállalását 
igényli.  

Ezzel szemben került ismertetésre a 
SÜDFRUCHT Kft szerződéses ajánlata, 
mely szerint a Zsombói  úti volt tehenészet 
telephelyén a SÜDFRUCHT Kft saját 
beruházásban –önkormányzati forrás 
igénybevétele nélkül– megépíti és üzemel-
teti a Nagybani Zöldség és Gyümölcspia-
cot. Az üzemeltetési jog átengedése fejé-
ben –ajánlatuk szerint– a  város kasszájába 
évente befizetnek 20 millió Ft-ot, melyet 
évente az infláció arányában emelnek. 
Vállalják a jelenlegi munkaerő továbbfog-
lalkoztatását  és a kereskedőknek felkínál-
ták már árushelyek, pavilonok bérletét. 
Ígéretük, ajánlatuk szerint kiküszöbölik 
mindazokat a kényelmetlenségeket, zava-
ró körülményeket, melyek a környező 
lakosság mindennapjaiban és közlekedés 
területén eddig tapasztalható volt.    

Az állandó rendőri jelenléthez a szük-
séges elhelyezési és anyagi feltételeket 
biztosítják.. Támogatni tervezik a dorozs-
mai sport- és  civil szervezeteket. Vállalják 
a mázsaház megépítését és működtetését 
az élőállatok mérlegeléséhez. A kivitele-
zés folyamatban van, a nyitást 2002 júniu-
sára tervezik. Amennyiben valamilyen 
oknál fogva piacként nem üzemelhetnek, 
abban az esetben nagybani felvásárlást 
terveznek.  

A Részönkormányzat megvitatás után 
egyhangú szavazással a SÜDFRUCHT 
Kft-vel  való együttműködési megállapo-
dás támogatása mellett voksolt. 

Lapzártakor jutott tudomásunkra, hogy 
május 31-én Szeged Város közgyűlése 
napirendként tárgyalja Thurzó Ferenc és 
Tóth József képviselők indítványát, a 
SÜDFRUCHT Kft és Szeged város kö-
zötti együttműködési megállapodás meg-
kötéséről.           Tímár Lajos 

Az idei nyár biztos más lesz! 
 

Ha a kábeltévé Bővített szolgáltatását választja, nem  
lesznek unalmas hétköznapok és a forró hétvégék is jól 

telnek majd. Lépjen be Ön is a romantika, a mesék, a cso-
dálatos természet vagy éppen az erotika világába!  

 
Döntését most megkönnyítjük.  

Ha a nyár folyamán bármikor megrendeli Bővített  
szolgáltatásunkat, és velünk marad a jövő év végéig, úgy 
a nyár végéig ajándékba kapja a plusz 13 csatornát. 

 
Megrendelési pontok: 
 www. szelmalomktv.hu 
 Ügyfélszolgálatunkon: hétfőn szerdán, pénteken  
 8–12 óráig, kedden, csütörtökön 14–18 óráig 
 Üzletkötőnknél a 06–20–450–5614-es számon 
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Széksósi úti Óvoda (1.) 

Széksósi úti Óvoda (2.) 



6. oldal 2002. május 29. A  ballagó  általános 

Jerney János Általános Iskola - 8. a 
Balán Tibor, Cselédes H. Szandra, Csiszár Nikolett, Domonkos Gábor, Doró Blanka, Gábor Tamás, Hajnács Dávid, Hajnal Ágnes, 
Hegedűs Csaba, Király Csaba, Kormány Dávid, Laukó Krisztina, Maróti Katalin, Maróti Marianna, Molnár Csilla, Nagy András, 

Oltványi Dominika, Rácz Eszter, Sebestyén Bettina, Selmeczi Zsuzsanna, Somogyi Tamás, Tomán Zsuzsanna, Tóth Róbert, Varsás Dániel, 
Vass Orsolya, Videréna Viktória. 

Jerney János Általános Iskola - 8.b 
Bakó Rita, Balog Péter, Csák Péter, Dubay Tamás, Fábián Nikolett, Faragó Csaba, Géczi Tibor, Hegyesi Melinda, Kiss Julianna, 

Kónya Péter, Lugosi Andrea, Nyári Zsolt, Nyerges Tímea, Ocskó Ferenc, Szögi János, Tompai Raffael, Tóth Tünde, Urbán Erika, Utasi Zita, 
Vecsernyés Attila, Vígh Szilvia 
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Orczy István Általános Iskola - 8. a, osztályfőnök: Bozóki Anikó 
Dudás Dolly, Erdődi Noémi, Farkas Győző, Forrai Lujza, Görög Éva, Horváth Éva, Huszár Bettina, Kajdi Gergő, Kéri Krisztina, 

Kiss Adrienn, Kolompár Róbert, Lázár József, Miklós Attila, Nagy Balázs, Nagy-György Helga, Papp Mihály, Sós Erika, 
Szekeres Hajnalka, Szélpál Petra, Sziveri Katalin, Sziveri Marianna, Tahi Norbert, Titz Anita, Tikviczki János, Tóth Róbert, Ungi Réka,  

Veres Dániel 

Orczy István Általános Iskola - 8. b, osztályfőnök: Bálint Katalin 
Almási Edit, Balogh Tibor, Bernáth Zsolt, Burunkai Olívia, Csányi Péter, Deme Brigitta, Fábián Viktorin, Farkas István, Fodor László, 

Gyurcsán Andrea, Hegedűs Vivien, Horváth Szabina, Kocsis Bea, Kovács Krisztián, Lakatos Zoltán, Marosi Márta, Mucsi Krisztina, 
Nagy Tibor, Nátyi Attila, Nógrádi Zsombor, Péter Adrienn, Szentgyörgyi Szabolcs 
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Jerney utcai Óvoda 

Negyvennyolcas utcai Óvoda 
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SZIKI 
kerékpár és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. 
Tel.: 62/460-010 
 

Simson és Babetta alkatrészek. 
Gumiköpenyek, kenőanyagok, 

akkumulátorok, kismotor és kerékpár 
alkatrészek. Kerékpár szerelés! 

 

Nyitva tartás: h-p.: 8-18-ig, 
szo.: 8-13 óráig. 

Csíki vendégek az Orczyban 
Megjött a tavasz, a jó idő és velük 

együtt érkeztek erdélyi vendégeink is, 
testvériskolánkból a csíkszeredai Ady 
Endre Általános Iskolából. 41 diák és 
pedagógus töltött el egy tartalmas, prog-
ramokkal teli hetet velünk együtt. 

—Mivel töltötték el az időt? – kér-
dezem az erdélyi iskola igazgatónőjét, 
Jungel Klárát. 

—Élményekben gazdag hetünk volt. 
Megérkezésünk utáni napon belecsöp-
pentünk egy városi történelem verseny 
közepébe, melyet fogadó iskolánk szer-
vez minden évben. Két csapatunk is 
részt vett ezen a vetélkedőn. Aznap 
megnéztük Dorozsma nevezetességeit: a 
szélmalmot, a kovácsműhelyt, a templo-
mot. Másnap a ligetben tartott majáli-
son voltunk, ahol a színpadon fel is lé-
pett tanulóink egy része. Számunkra a 
legnagyobb élményt a pénteki majsai 
strandolás, és az azt követő napon a 
budapesti kirándulás nyújtotta. 

Büszkék vagyunk arra, hogy azon 

kevés erdélyiek között vagyunk, akik 
megcsodálhattuk a Millenáris park 
kiállításait, Álmok Álmodói Világra-
szóló Magyarok Kiállítást. 

—Hogyan érezték magukat ná-
lunk? 

—Lévén, hogy már negyedik éve 
tart ez a kapcsolat iskoláink között, 
most is úgy érkeztünk, mintha hazajön-
nénk. A négy éve kialakult kapcsolatok 
barátsággá mélyültek azok között a 
családok között, akik évről évre talál-
koznak hol Erdélyben, hol itt. Újból 
megtapasztaltuk a vendégszeretetet, 
melegséget, a tartalmas programokon 
szellemileg is gazdagodtunk. Szórako-
zásra, pihenésre is maradt időnk. Mind-
ezt az Orczy Iskola remek közösségé-
nek, a vendéglátó családoknak és Har-
kai Jánosné igazgatónő kitűnő szervezé-
sének köszönjük. Jövőre mi leszünk a 
vendéglátók Erdélyben. Szeretettel vár-
juk a dorozsmai régi és új barátainkat. 

Nagymihályné Gyuris Anna 

Egészségnap a Jerney utcai Óvodában 
 

A Jerney utcai ovisok és szüleik 
nevében köszönetet mondunk Lőrincz-
né Losoncz Tímeának a színvonalas 
egészségdélután megszervezéséért és 
lebonyolításáért.  

Gyermekeinkkel együtt játékos 
formában ismerkedhettünk meg az 
egészséges táplálkozás ismérveivel és 
fontosságával. Az ügyességi játékok és 
a közösen végzett tornagyakorlatok 
felhívták figyelmünket a mozgás örö-
mére, szeretetére. 

A délután támogatója az UNILE-
VER Kft. volt. 

Az anyukák és az óvónők recept-
verseny formájában megmérettették 
magukat, a cég pedig KNORR termé-
kekkel jutalmazott. 

 
Jerney u. Óvoda 

 szülői közössége 

Diétás ellátásról 
bővebben 

 
2000-ben szülői kérésre szükséges-

sé vált, hogy az ételérzékenységben 
szenvedő, óvodáinkba felvételt nyert 
gyerekek speciális ellátásával foglal-
kozzunk. 

Szeged Város közétkeztetését üze-
meltető SULI-HOST Kft. vállalta, 
hogy a Szemklinika diétás kony-
hájáról kiszállítja a rászoruló 
gyermekek számára az ebédet. 
Ezen megoldás már nagyon üdvözítő 
volt, hiszen ellátási formát tekintve a 
Kiskundorozsmai Óvodai Körzetben 
mindezidáig ez a lehetőség nem kínál-
kozott a gyerekek számára. A megfe-
lelő szervezés után a Jerney utcai 
óvodába tudtuk fogadni az ételallergi-
ás gyermekeket. A szülők a Szemkli-
nika árszabásának megfelelően fizet-
tek az ebédért, ami szerencsére sze-
rény volt, a SULI_HOST Kft. a szállí-
tási költséget nem hárította át a szü-
lőkre. 

A jól működő rendszerben viszont 
újabb probléma vetődött föl. Ezen 
gyermekek a városi közétkeztetés 
rendszerében nem voltak benne, így a 
szülők a normatív díjkedvezményt 
nem tudták igénybe venni. Thurzó 
képviselő Urat kerestem meg, hogy 
segítsen a probléma orvoslásában, 
hiszen a város többi óvodai körzetében 
a probléma hasonló. A képviselő úr az 
ügy mellé állt és javaslatot tett Sze-
ged Megyei Jogú Város közgyűlés-
ének, hogy a fent vázolt problémára a 
fenntartó keressen megoldást. Szeged 
Megyei Jogú Város közgyűlése 2001. 
május 3. napján tartott ülésén kedve-
ző döntést hozott. 2001. szeptember 
1-től felmenő rendszerben 10 óvo-
dai körzet 1-1 óvodájában – benne 
a miénk is – biztosítani kell a dié-
tás ellátást. 

Köszönjük a sok jó szándékú em-
ber közreműködését, jól működik a 
rendszer. 

 
Pappné Sörös Julianna 

Az idő rablókeze 
 
Csak nézem őt, amint alszik. 
Hosszú szempillái takarják arcocs-

kájának egy kis vonalát. Eltűnődöm: 
hogy elteltek az évek! Már nemsokára 
kis teste végigér a heverőn, betölti 
azt. Sóhajtozom: nem is volt oly rég, 
amikor még a karjaimban tartottam, 
dajkáltam őt. Ma már kamaszkori 
válságokkal küzdünk. Bezárkózik a 
szobájába, miközben szabadságra vá-
gyik. 

Ha vásárolni megyünk, gyakran 
kinevet, amikor a fidres-fodros kisle-
ányka ruhákat nézegetem, méregetve 
őt, hogy jó-e reá. 

Egyszerűen nem tudom elhinni, 
hogy az idő rablókeze hogyan tudja 
elvenni tőlem őt napról-napra. Először 
az óvoda, majd az iskola, iskolák. S 
tudom, egy napon eljön érte a „leg-
gonoszabb kezű”, aki elkéri, megkéri 
kisleányom kezét, amely számomra 
egy életen át csak egy kis „kacsócska” 
marad.  

S. Grandpierre Cecília 
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Szabó István 

autóvillamossági műszerész 
 

Széksósi u. — Északi sor sarok 
Telefon: 06-20-9752-926 

 
 

Szeretettel várjuk önt a DOROZSMAI ÚT 145. szám alatt. 
Kibővült választékkal: 

iroda– és játékszerek, játék, ajándék, újság, 
könyv, parkolójegy, buszjegy, fénymásolás. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-17-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

Mini: 35 Ft/db-tól 
Midi: 36 Ft/db-tól 
Maxi: 37 Ft/db-tól 

Junior: 38 Ft/db-tól 
Dorozsma, Széchenyi u. 46. 

(az udvarban) 
Tel.: 62/460-345 
06-30/2782-459 

Nyitva: H, K, Sz: 10-17 
Cs, P: 10-16. 

Ú j d o n s á g ! 
Bébi és gyermekruhák 

kaphatóak! 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Keresse akciós 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

Gázpalack csere (2600 Ft/db) a Negyvennyolcas u. 32/A alatt. 
 

Díjtalan házhozszállítás. Nyitva tartás: 
Tel.: 06 40 630 430 H-P: 8-20 óráig. 
(a hívás díja megegyezik a Szo.: 8-12 óráig. 
helyi hívás díjával. 
Gázpalack rendeléséhez a gépi hang jelentkezése után nyomja meg az 1-

es gombot, majd írja be a 6791-es dorozsmai irányítószámot. 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 600 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. 
 kiárusítása a készlet erejéig. 

HÍR-BOY 2000 Bt. 
Telefon: 461-046, 461-258, 463-203 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. HÚS 
és BAROMFI SZAKBOLT 

ajánlata 
Megkezdődött a bográcsozás 
szezonja. Pörkölthöz húsok 

10 kg felett árkedvezménnyel! 
Nyitva: K-P: 7-16. 

Szo.: 7-12. 
Tel.: 06 30 3059737 

aTi Császárné Bt. 
 

Moped-, motorkerék-
pár-, személy-, teher

-, nehézpót-, autó-
buszvezetői tanfo-

lyamokat indít. 
Részletfizetés, diákkedvezmény, 

korrekt ügyintézés 
Jelentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 

 F  i g  y  e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á z ta tás  Z som bó n  F a rk as  F eren c a u tó szere lő  m űh elyéb en  

 

 V állalja: személy- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er e nc  
 — ja vítá sát gép járm ű tech n iku s  
 — m ű sza k i vizsgá ra  való  felk ész ítését au tó szere lő  m es te r 
 — m ű sza k i vizsgá z ta tá sá t (helyb en) Z so m b ó , F e lsza ba d ulá s  u . 21 . 
 — k ö rnyezetvéd elm i felü lvizsg ála tá t. T el./fa x : 2 5 5 -06 3  
 N yitv a tartá s : h é tfő tő l p én tekig 7-1 7 ó rá ig  0 6  20 /34 7 -34 70  

 Negyvennyolcas utcai 
Papírbolt ajánlata 

• Iskola- és irodaszerek 
• Ajándéktárgyak és 

csomagolók 
• APEH 

nyomtatványok 
széles választéka

Fénymásolás, parkolójegy árusítás 
Szeged, Negyvennyolcas u. 11.
Nyitva: H-P.:8-17,Szo.:8-12 óráig

Telefon: 460-306 

Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

T. Kutyatartók! Kutyák veszettség elleni 
kötelező védőoltását lakásomon, rendelőmben 
vagy tartási helyükön (háznál) minden nap 
(hétvégén is) hatósági áron, és hatósági 
bélyegzővel vállalom. 
Dr. Komáromi János szakállatorvos 

Dorozsmai út 122/B Tel.: 461-750 

2-4 ágyas szobák étkezési 
lehetőség 46 fő részére kiadó. 
Munkásszállásnak oktatási 
célra is kiválóan alkalmas. 
 

Tóparti Fogadó 
Sziksósfürdő mellett 

Tel.: 62/440-329 

Szekrénysor, ülőgarnitúra, 
színes tévé, szőnyegek, 
gázzsámoly eladó. 

 
Tóparti Fogadó 

Sziksósfürdő mellett. 
Tel.: 62/440-329 
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Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

 

S H O P

CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 

T 
Á 
S 
K 
A

U N G I   B t . 
Háztartási gépszerviz 
Műszaki kereskedés 

 

Alkatrész, csapágy, villanyszerelési 
anyag, vasaló, hajszárító, hangszóró stb. 

Szerszám, elem, izzó. 
Dorozsmai út 143.  
Tel./fax: 62/460-149 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 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.

Tel.: 62/463-614

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

5l-es üdítők 3 ízben 299,- 
0,7l gyümölcslikőr vodkák 665,- 
Üveges Arany ászok 109,-  
 +üveg 
0,5l Rubin Cherry 429,- 
0,5l Dobozos Arany ászok 139,- 
1 zsugor - 24 db - vásárlása esetén  129,- 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 
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 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT.
Vállaljuk: 

—Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

—Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

—Sírgondozást (virágleadás, 
beültetés, locsolás stb.) a 

kiskundorozsmai temetőbe. 
Kínáljuk: 

—A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Tel.: 62/463-035 
Ügyelet éjjel-nappal 

a 30/9455-643 ügyeletes gkv., 
illetve a 62/468-442 telefonon. 

  
M inden előhívás  —  nagyítás  esetén

AJÁNDÉKFILM  
Tas u. 1. Telefon: 460-375 

Kiadja: Dorozsmai Napló Baráti Kör Felelős kiadó: Ballai Ferenc Főszerkesztő: Somogyi Gábor Tördelőszerkesztő: Somogyi Gábor Szerkesztőség: Kiss Zsófia, Kocsisné Lajkó Éva, Miklós Rita, Pappné 
Sörös Julianna, S. Grandpierre Cecilia, Farkas Attila, Mádi György, Pócsai György, Somogyi Gábor, Szentes-Bíró Ferenc, Szilágyi Péter, Tímár Lajos, Varga István Hirdetésszervezők: Tímár Lajos: 
20 543 8236; 20 470-6587 és Nyári Imre: 06 20 512  6943 Megjelenik 3800 példányban Szerkesztőség: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. Terjeszti a Magyar Posta Nyomás: Officina 
Press Kft Szeged, Vadász utca 2/B - 2001-408 Felelős vezető: Dr. Kékes Tiborné ügyvezető 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő  Dorozsma, Jerney u.—Törő u. sarok (ügyvédi iroda) 
Mobil: 06-30-2486-944, üzenetrögzítő: 460-266. Félfogadás: H-Sze, P: 9-12, Cs.: 14-18. 

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

Szolgáltatásaink:  
gépjármű-, élet-, egészség– és vagyonbiztosítások. 

 

Már most gondoljon a 
ballagásra—nagy 

választékkal a Dorozsmai 
Ékszerüzletben. 

ARANY, EZÜST AKCIÓ! 
 

Medálok 880 Ft/db-tól 
Nyakláncok 3950 Ft/db-tól 
Fülbevalók 2680 Ft/db-tól 
Karláncok 2100 Ft/db-tól 
Gyűrűk 2800 Ft/db-tól 
 

Ha nálunk vásárol aranyat 
1600 Ft/gr-on beszámítjuk. 
Felújított arany már 2800  
Ft/gr-tól kapható. Készítést, 
javítást rövid időn belül 
vállalunk. 

Allianz Hungária „Pusztai” 
Biztosítási Tanácsadó Iroda 

Biztosítások tanácsadása, ügyintézése és 
kötése: 

 Lakás, épület és társasház biztosítása, 
 Gépjármű– kötelező és CASCO biztosítás, 
 Életbiztosítások és nyugdíjpénztár, 
 Szakmai és általános felelősségbiztosítások, 
 Vállalkozásbiztosítások, 
 Utazás– és balesetbiztosítások, 
 Gazdálkodó szervek biztosítása. 

Érdeklődni a következő helyen és 
telefonszámon: Szeged-Kiskundorozsma, 

Czékus u. 53. Telefon/Fax: 62/461-578 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztai.lajos@tiszanet.hu 

MOTORKERÉKPÁR-, 
KERÉKPÁR– és MEZŐGAZDA-

SÁGI GÉPEK JAVÍTÁSA 
Perecz László műszerész 

Szeged-Dorozsma, Mester u. 28. 
 62/460-733; Mobil:  06 30 2936470 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 óráig 

Nárcisz virágajándék 
Háztartási műanyag és bálásfüggönyök 

 

—virágládák, tartók, kiskert kerítés, 
—műanyag kaspók nagy választékban 
—ballagásra csokrok rendelése. 

 

Új nyitvatartási idővel várjuk kedves 
vásárlóinkat:  

H-P: 8-17; Szo: 8-12; V: 7-10 
Tel.: 06 20 369 1190; 06 30 364 0026 

Eszékiné Gyöngyi 

EFES 2000 Kft. 
Dorozsmai Vágóhíd és Húsüzem 

 

Várunk minden kedves régi 
és új vendéget a vágóhíd 

boltjában, AKCIÓS árainkkal! 

Csontos karaj 780 Ft/kg-tól 
Csontos tarja 663 Ft/kg 
Csont nélküli tarja 762 Ft/kg 
Comb 717 Ft/kg 
Oldalas 511 Ft/kg 
Dagadó 663 Ft/kg 
Lángolt kolbász 780 Ft/kg 
Füstölt disznósajt 573 Ft/kg 
Füstölt májas 645 Ft/kg 

  

A minőségben biztos lehet!  

Ezt tegye el! 
 

ARPA, BÚZA ARATÁST 
vállalunk Dorozsmán és 

környékén felújított 
E-514-es kombájnnal. 

 
1 kh: 8000,- Ft 

1 ha: 14 000,- Ft 
 

Bejelentés: 06 20 9673515 
62 432-154 


