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Amit az ember nem szeret a felette állókban, ne mutassa ki abban, ahogy az alat-
ta lévőkkel bánik.  (Tsang Sin) 

HAVI GONDOLAT 

Tamási Lajos 
 

Egy körúti sírkeresztre 
 
 
Már holtunkban ki győz le minket? 

Sír az idő, rajtunk tanul, 

s őrzi megdermedt könnyeinket 

hallgatva, mocsoktalanul. 

Nevünkre most a szégyent hordják, 

de tudjuk, boldogtalanul, 

bennünk dobogtál, Magyarország. 

 

Bennünk sugárzott meggyötörve 

de mégis tisztán az a vágy, 

hogy hozzunk kedvet már e földre 

s a munkásnak igaz hazát, 

ahol gondját-gondjába öltve 

a munka boldog templomát 

karunk és elménk fel köszöntse. 

 

Jöhet akárki, jöhet bárki, 

hatalmában csak addig ér, 

amíg sírunknál meg tud állni 

s kezéhez nem tapad e vér. 

Van már időnk szavára várni, 

zúgj csak fölöttünk őszi szél, 

s aludjunk, tavasz katonái. 

 

Lesz-e nyugalmad lenn a sírban, 

zokog-e érted majd virág? 

Én fölemeltem amíg bírtam 

a fájdalom megtépett zászlaját. 

S kik az idő hívását értik 

tudják, hogy ott énekelünk 

a körutakon véges-végig. 

 

 

(Budapest, 1956 november) 

Polgármesteri beszámoló 
Kiskundorozsmán 

Dr. Botka László, SZMJV polgármestere a szegedi önkormányzati képviselő-
körzetben rendezett polgármesteri beszámolókörútja első állomását Kiskun-
dorozsmán tartotta . 

 

(Tudósításunk a 2. oldalon) 

Október 23.: Ünnep vagy 
munkaszüneti nap? 

(Tudósításunk a 3. oldalon) 
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Botka László elsőként tájékoztatta a 
lakosságot, hogy aznap délután írta alá a 
kiskundorozsmai művelődési ház fejlesz-
tésére a tervek megrendelését, valamint 
beszámolt a hallgatóságnak az elmúlt 
félévben elért azon eredményekről, ame-
lyek az egész várost érintik, beszélt a jövő-
beni tervekről, majd részletesen kitért 
Kiskun-dorozsma helyzetére. 

–A Dorozsmát is érintő kérdés a csa-
tornázás, a Mars téri buszpályaudvar és a 
hóeltakarítás volt. Elmondta, hogy a város 
tisztaságára egy év alatt 1,5 milliárd Ft-ot 
költött a város, bár 15 milliárd sem lenne 
elég, de több program beindult. 

–Megduplázták a közhasznú munká-
sok számát, Dorozsmán állandóan 8 dol-
gozik a két önkormányzati képviselő el-
lenőrzése mellett, ha nem elég, bővítik a 
létszámot. 

–Hóeltakarítás a mellékutcákban is 
volt vállalkozók segítségével, a város ka-
pacitása erre az évre másfélszeresére nőtt. 

–A Sziksóstói közlekedést öt újabb 
buszjárat könnyíti. 

–Földgyalu biztosítása történt Subasa-
Sziksóstó-Öreghegy földútjainak egyenle-
tesítéséhez. 

–A Nagybani piac bővítése ügyében 
kialakították a parkolót, tervben van a piac 
további bővítése és centrumának fejlesztése. 

–Faragó téri játszótér felújítása. 
–Streetball-pálya építése. 
–3 millió Ft értékben járdalapok bizto-

sítása. 
–Állatorvosi rendelő kialakítása. 
–Családsegítő Központ áthelyezése. 
–Közösségi Internet-hozzáférés a 

könyvtár területén. 
–Labdarúgópálya felújítása 500 ezer Ft 

értékben. 
–Csapadékelvezető árkok helyreállítása. 
–Szélmalomnál pihenő padok kihelye-

zése. 
–Jövőre szeretné emelni a városrészi 

alapot. 
–Elnevezték az utcákat, és megkezdő-

dött a közműfejlesztés is. 
–A Czékus utcai buszvonal hosszabbí-

tásáról, buszforduló kialakításáról folynak 
a tárgyalások. 

–A képviselők 18 db fedett buszvárót 
is szeretnének a jövőben. 

Ezután a lakosság kérdései következtek: 
–A Bölcs utcai óvoda és szolgálati 

lakás felújítását, bővítését célzó kérdésre 
válaszként elmondta, hogy a felújítások 
elhúzódtak, október végére vagy novem-
ber elejére várhatóak. 

–A csatornázást tavasszal kezdik meg, 
és 2006. szeptember 19-ig be kell fejezni. 

–A közalkalmazottak létszámának 
csökkentésére nincs szükség most, már év 
elején csökkent a pedagógusok száma. 

–Több rendőrt Dorozsmára nem tud-
nak küldeni, mert a rendőrség független 
az önkormányzattól, a polgárőrség szere-
pe fontos. 

–A Subasa külterületén nincs csatorná-
zás, lakosság összefogása fontos, lakossági 
önrész szükséges, de a közvilágítás meg-
építése beindul. 

A többi kérdést személyesen tették fel 
egymás után, a polgármester a végén vála-
szolt összefoglalóan. A legtöbb probléma a 
külterületeken van, ezen kívül szó esett 

Polgármesteri beszámoló Kiskundorozsmán 

Internet a 
könyvtárban 

2003. október 8-án ronda, szeles, esős 
idő volt. A Somogyi-könyvtár dorozsmai 
fiókkönyvtárában mégis mindenki derűs, 
mosolygós és boldog volt. Az ok egysze-
rű, az Internetes-szolgáltatás ünnepélyes 
megnyitóját tartottuk. 

A régóta áhított és várt számítógép 
október eleje óta új lehetőségeket és távla-
tokat nyitott meg a dorozsmai emberek 
számára. Fábián József és Tóth József ön-
kormányzati képviselők ajándékaként egy 
Internet-elérhetőségű számítógép várja a 
könyvtár látogatóit. A két képviselő mel-
lett több vállalkozó és vállalkozás támoga-
tásával jött létre ez a modern tájékoztatási 
rendszer. 

A dorozsmaiaknak ezután nem kell 
bemenni Szegedre egy elektronikus levél 
megírásához, vagy az Interneten egy kis  
„szörfözésre”. A számítógép használata 
ingyenes, előfeltétele – „csak” a fiók-
könyvtári tagság. A könyvtár nyitvatartási 
idejében korlátlanul lehet Internetezni. A 

hosszú, hideg őszi és téli délutánokon 
szeretettel várunk mindenkit. Reméljük 
egyre többen térnek be fiókkönyvtárunk-
ba, s észreveszik a számítógép mellett a 
sok szép, érdekes könyvet is, amit ki lehet 
kölcsönözni. 

Végezetül köszönjük Ballai Ferencnek, 

Fogadóóra 
 
Fábián József önkormányzati képvise-

lő fogadóórái novemberben: 
11-én (kedd) a Jerney Iskolában 16 

órától; 
18-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal 

Kirendeltségén 16 órától. 
Tel.: 06-30-535-0056 

FELHÍVÁS! 
 
Kérjük a subasai kiskertekben élőket, 

hogy az utcákon lévő gyümölcsfák galy-
lyazását minél hamarabb kezdjék el! 
Télen a hókotró nem tudja elvégezni a 
munkáját, ha nem fér be az utcákba. 
Saján érdekükben kérjük, ne feledkezze-
nek meg róla! 

Köszönet az önkormányzati képvi-
selőknek, hogy a MINI ABC előtt a ke-
rékpárutat kijavították. 

még a fürdő fejlesztéséről, vasúti aluljáró 
és körforgalom létesítéséről is. 

A beszámoló teltház előtt, jó hangulat-
ban és a közönség aktív részvételével zaj-
lott, a városvezetés és a lakosság közti 
kommunikáció eredményes volt, a felszó-
lalók kérdéseikre kielégítő választ kaptak. 
A polgármester megígérte, hogy fél év 
múlva újra jön a szokásos beszámolóra. 

(A fórumot a Kiskundorozsmai Kábel-
tévé rendszeresen sugározza.) 

ZSÓFIA 

Fábián Józsefnek, Maróti Gábornak, Süli 
Jánosnak és Tóth Józsefnek támogatásukat 
és segítségüket, mert nélkülük ez a mo-
dern berendezés a közeljövőben nem ke-
rült volna be a fiókkönyvtárba. 

 
FARKAS LÁSZLÓNÉ könyvtáros 
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Tisztelt Szülők! 
 

Iskolánk kilencedik alkalommal 
rendezi meg az 

 

ORCZY-bált 
 

E bál sikere is azt bizonyítja, hogy a 
szülők örömmel fogadták a segítség-

nyújtásnak ezt a szórakoztató formáját. 
Ezúton szeretnénk meghívni minden 

kedves szülőt, barátot, ismerőst a 
 

2003. november 22-én 19 órakor 
tartandó rendezvényünkre 

 
A jó hangulatot a 

DOMINO együttes 
szolgáltatja 

 
A menü: 

 

pezsgő, pulykamell tejszínes gombamár-
tás, csirke felsőcombfilé töltve, vegyes 

köret, savanyúság. 
 

A belépőjegy ára: 2800 Ft 
 

Jegyek megvásárolhatók: 
 

-Az osztályok szülői munkaközösségének 
képviselőinél 

-Az iskola gazdasági irodájában 
 

A bál bevételét a tantermekben a 
padok cseréjére, számítástechnikai 
gépek vásárlására, a tanulók jutal-
mazására, az iskolai sport támoga-

tására használnánk fel! 

A megemlékezés az 1956-os forrada-
lomra a 9 órás szentmisén kezdődött. Bár 
az egyházi évben ez Kapisztráni János 
ünnepe, a közelmúlt eseményeit sem lehet 
szó nélkül hagyni. 10 órától az 1956-os 
kopjafánál gyűltek össze az emberek. A 
művelődési ház igazgatója, Révész Ferenc 
Andrásné köszöntötte a megjelenteket, 
majd az Orczy István Általános Iskola 8. 
osztályos tanulói műsorát tekinthettük 
meg. Felkészítő tanáraik: Kiss Mónika, 
Hegyi Gabriella, Kiss Györgyi, Fodor Csa-
ba. Dr. Géczi József Alajos országgyűlési 
képviselő, a Nagy Imre Társaság elnöke 
beszédében többek között felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a forradalom október 
16-án kezdődött Szegeden, ahol a fiatalok 
megfogalmaztak egy dokumentumot, 
amelyet október 22-én a Műszaki Egyete-
men országos programnak fogadtak el. 
Rámutatott arra, hogy bár gyászoljuk az 
elhunyt forradalmárokat, október 23. még-

is örömünnep, hiszen eredményeket értek 
el, megdöntötték a rendszert, még akkor 
is, ha csak ideiglenesen. 

Koszorút helyezett el dr. Géczi József 
Alajos országgyűlési képviselő, a koszorút 
Ladányi János általános iskolai tanuló 
vitte; Tóth József önkormányzati képvise-
lő, Fábián József önkormányzati képviselő 
és Papp István, a dorozsmai kirendeltség 
vezetője; A KDNP dorozsmai csoportja 
nevében Tímár Lajos; az Alkony Nyugdí-
jas Klub nevében Kovács Ferencné, Peták 
Kálmánné és Balogh Ferencné; a Vöröske-
reszt nevében Turcsányi Imréné, Szabó 
Pálné és Dr. Bihari Lajosné; a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház nevében Szvéteczné 
Sallai Laura, Szitás Istvánné a művelődési 
ház munkatársai, Mészáros Mária művé-
szeti vezető és Vass József. 

Nagy Imre szobrának avatása délután 
3 órakor volt Szegeden a Megyeháza 
előtt, ünnepi beszédet mondott dr. Botka 

László Szeged Megyei Jogú Város polgár-
mestere. 

A címben szereplő kérdést sajnos bár-
melyik állami ünnep kapcsán feltehetném. 
Az ünnepnap nem arra való, hogy ünnepel-
jünk? A résztvevők száma nem ezt mutatja. 
Az otthonmaradottak sem valószínű, hogy 
a tévében követik az országszerte zajló 
megemlékezéseket, és ezért nem látogatnak 
ki a helyire. Tehát ne csak annak örüljünk, 
hogy van egy plusz szabadnapunk, amikor 
nem kell munkába sietni, hanem azon is 
gondolkodjunk el, hogy miért. 

1956. számomra már történelem, de 
még sokak számára nagyon is életük egy 
része, hiszen már éltek akkor. Mindenki-
nek mást jelent, és lehet, hogy még sok 
évnek el kell telnie, hogy olyan tisztán 
tekintsünk rá, mint például az 1848-as 
forradalomra. Ha lehet egyáltalán egy 
forradalomra tisztán tekinteni. 

ZSÓFIA 

Október 23.: Ünnep vagy munkaszüneti nap? 

22 éves a Kiskundorozsmai Vöröskereszt 
A jubileum alkalmából október 18-án 

vacsorával egybekötött zenés ünnepséget 
tartottak. 

Korom István, a Magyar Vöröskereszt 
Szeged Területi Szervezetének a vezetője 
köszöntötte az egybegyűlteket a jeles év-
forduló alkalmából. Külön köszöntötte a 
Dorozsmai Vöröskeresztes Alapszervezet 
és Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub jelenlé-
vő tagjait, és vezetőjét Turcsányi Imrénét, 
Dr. Bihariné Lajosnét, a Dorozsmai Vörös-
keresztes Alapszervezet elnökét, Papp 
István urat, a Polgármesteri Hivatal kiren-
deltségének vezetőjét, Tóth József  és Fábi-
án József önkormányzati képviselőket, a 
Dorozsmai Nyugdíjas Klub megjelent 
tagjait, a Szőregi Nyugdíjas Klub jelenlévő 
tagjait, a Röszkei Nyugdíjas Klub megje-
lent tagjait, az Életet az Éveknek Országos 
Szövetség Csongrád megyei Szervezet 
elnökét, Dr. Juhász Máriát, az Algyői 

Nyugdíjas Klub jelenlévő tagjait, Mészá-
ros Máriát, a Székivirág Népdal és Citera-
zenekar vezetőjét, Révész Ferenc 
Andrásnét, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház igazgatóját. 

Röviden ismertette a Dorozsmai Vö-
röskeresztes Alapszervezet eddigi kiemel-
kedő tevékenységét, amit már 22 éve, a 
kezdetektől Turcsányi Imréné vezet, aki-
nek háromszor ítéltek aranykitüntetést 
munkájáért, és az első Dorozsmai Napo-
kon megkapta a Dorozsmáért Emlékérmet 
is. Sokan köszöntötték személyesen is az 
ünnep alkalmából. 

A pohárköszöntőt vacsora követte, a 
résztvevők pedig még sokáig mulattak, 
táncoltak és szórakoztak. 

(A Kiskundorozsmai Kábeltévében 
megtekinthetik az ünnepségről készült 
összeállítást.) 

ZSÓFIA 
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A Polgárőrség felhívásai: (SZEM) „Szomszédok 
Egymásért Mozgalom” - Dorozsmai szervezésére 

 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Biztonságos Magyarországért Közalapítvány” anyagi támogatásával folytatjuk 
Dorozsmán és a Subasai, Széksóstói üdülőkörzetben a SZEM mozgalom szervezését. 
 Várjuk az ÖNSZERVEZŐDŐ utcarészek (társasház) közösségek – önkéntes – képviselőinek jelentkezését. 
 A mozgalomról részletes ismertetőfüzetet, szaktanácsot, és szervezési segítséget biztosítunk. 
 Várjuk az érdeklődők – közösségi képviselők jelentkezését a polgárőrség tagjainál és/vagy Tímár Lajosnál a 06-30-621-

6254 telefonon. 
Polgárőrség Vezetősége 

Ősszel a szikeseken 
A szikes talajt soha nem szerették a 

mezőgazdászok. A természetvédelem 
azonban más szemmel néz a szikes terüle-
tekre. Igaz, hogy nem jól terem rajtuk a 
búza, de természetes életközösségeik eu-
rópai szinten is kiemelten értékesek. Több, 
szikeseinken élő növény- és állatfaj csak itt 
nálunk, a Kárpát-medencében fordul elő, 
ezek az ún. endémikus fajok, amelyeket a 
természetvédelem különösen nagy becs-
ben tart. Hazánktól nyugatabbra nincse-
nek szikesek, így EU csatlakozásunkkal 
ezek is „hozományunk” részét képezik, 
gazdagabb lesz általuk az EU természeti 
öröksége! 

Dorozsmának van egy különlegessége. 
Területén kétféle típusú szikes élőhely 
fordul elő. Az egyik elsőnek védetté nyil-
vánított terület a Dorozsmai Nagyszék, 
(amely a kiskunhalasi úttól északra talál-
ható), ún. szoloncsák típusú szikes, ez a 
Duna-Tisza közi területre jellemző. A 
széles, egybefüggő szikes laposokat itt 
szürkészöld, mézpázsitos gyepek borítják, 
és gyakori a hófehér virágú pozsgás zsá-
zsa. Ősszel pedig a sziki őszirózsa hatal-
mas lila foltjai mozaikolnak a haragoszöld 
mézpázsitos foltokkal. Helyenként a csu-
pasz talajfelületen, fehéren válik ki a szik-
só. Valamikor sokan összesöpörték a szik-
sót és eladták a szegedi piacon. Használ-
ták mosásra, szappanfőzésre. Sajnos ma 
már csak mutatóba látunk ilyen igazi vak-
szikes foltokat, mert a talajvízszint csökke-
nése miatt még a kevés eső is képes lemos-
ni a sziksót az alsóbb talajszintekbe. Ez 
nem csak a vakszik eltűnését, de a szikes 
élőhely degradálódását, gyomosodását is 
okozza. A szoloncsák szikesek másik jel-
lemzője a laposokból kiemelkedő nagy, 
magas homokhátak, amelyeken zárt ho-
moki sztyeprétek díszlenek, sok védett 
növénnyel. Itt a Nagyszéken, ősszel, ró-
zsaszín homoki kikericseket találhatunk, 
kora tavasszal tarka sáfrányt, májusban 
pedig  a sárga virágú, érdes csűdfű virág-
zik. Endémikus a magas termetű, lila virá-
gú budai imola, és szépek a kék és fehér 
virágú zsálya fajok is. 

Egy őszi biciklis kiránduláson jöttem 
rá, hogy az előbb jellemzett szoloncsák 
szikes mellett az ún. szolonyec szikes is 
előfordul Dorozsma határában, amely 
egyébként a tiszántúli pusztákra jellemző. 
Nem sok település lehet az országban, 

amelynek területén mindkét típusú szikes 
megtalálható! Ha kimegyünk a jelenlegi 
településhatár északkeleti részén található 
Daruhalom nevű gyepterületre, egészen 
más megjelenésű szikes élőhelyet figyel-
hetünk meg. Itt most ősszel egy csodálatos 
bordó és zöld foltos „szőnyegen” sétálha-
tunk. A bordó foltokat a néhány centimé-
terrel mélyebb szikes laposokat borító, 
erősen pirosló szárú bárányparéj alkotja, 
míg a picit magasabb szikpadkákat a so-
vány csenkesz finom zöld fűcsomói és a 
sziki ürüm szürkészöld, illatos hajtásai 
borítják. Itt nő az ugyancsak endémikus, 
de (még) gyakori, és ezért nem védett 
sziksaláta vagy más néven sóvirág is. En-
nek a növénynek az a különlegessége, 
hogy lila virágai megszáradva is megőrzik 
gyönyörű színüket, ezért sokan szedik 
csokorba nyár végén, ősz elején. Ezt most 
még megtehetjük, a természetvédelmi őr, 
ha arra jár, nem fog megbüntetni, mert 
nem védett a faj, de elégedjünk meg egy-
két szállal, mert a tömeges gyűjtés veszé-
lyeztetheti a helyi populáció fennmaradá-
sát! Megtaláljuk a padkák szegélyében az 
elvirágzott kamilla maradványait, és imitt 
amott a pozsgás zsázsa és a sziki őszirózsa 
is feltűnik, de korántsem olyan tömegben, 
mint a Nagyszéken. 

Íme tehát egy újabb természeti érték, 
amire büszkék lehetünk, amiben gyönyör-
ködhetünk, és amit kötelességünk meg-
őrizni! 

MARGÓCZI KATALIN 

A Polgárőrség 
felhívása 

Ezúton is kérjük a Dorozsmán lakókat, 
hogy minden rendzavarást jelentsenek be 
a rendőrségi ügyelet 107-es számára. Min-
den azonnali, vagy sürgős intézkedést 
igénylő esetet a rendőrségi ügyelet 107-es 
számára kell bejelenteni. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Dorozsmai rendőrség 48-as utcai épületé-
ben a 47 szám alatt KMB MINDEN 
SZERDÁN 17-19.00 óráig fogadó órát 
tart. A dorozsmai KMB rendőreinek tele-
fonszámai, amelyek szolgálati időben 
élnek és hívhatók: 

-Molnár Csaba KMB 06-20-209 5311. 
-Ocskó Károly KMB 06-20-209 5333 
-Fehér Szabolcs KMB 06-20-209 5312 
-Tóth Zoltán KMB 06-20-209-5306 
Egyre több jelzés érkezik a házaló 

árusok erőszakos és gyanúkeltő viselkedé-
séről. Kérjük a lakosságot, hogy a velük 
kapcsolatos tapasztalatokat közöljék a 
rendőrség és polgárőrség illetékeseivel. 

Utólag minden bűnesetről tájékoztas-
sák a polgárőrséget, akkor is ha történt az 
ügyben rendőrségi intézkedés vagy felje-
lentés. A Polgárőrség telefonszáma: 06-30-
621 6254 

Ne feledje! Névtelenül is tehet bűncse-
lekménnyel kapcsolatos bejelentést a TE-
LEFONTANÚ ingyenesen hívható zöld 
06-80-555-111 számán. 

 
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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Sóbarlang a bölcsiben 
Bölcsődénkben ez év májusától „só-

szobát” működtetünk gondozott gyerme-
keink számára. 

A nyolcvanas évek végén született egy 
magyar találmány, melyet 1996. óta szaba-
dalom véd. Ez a szabadalom a légúti be-
tegségben szenvedők közérzetét teszi 
jobbá, életminőségüket javítja jelentősen. 
A szabadalom Somadrin néven vált is-
mertté hazánkban és nemzetközi viszony-
latban. 

Évszázadok óta közismert tény, hogy 
egyes barlangok, illetve sóbarlangok és a 
sós tengeri levegő az emberi szervezetre, 
főként a légzőszervekre jótékony hatást 
gyakorol, amit a napi gyógyászat régóta 
folyamatosan használ. A Somadrin oldat 
egy telített sóoldat, amely csak természe-
tes anyagokat tartalmaz, amiből egy kris-
tályos szerkezetű oldat jön létre, amely 
megközelíti, de bizonyos értelemben felül 
is múlja a természetes barlangok hatását, 
és mindenféle helyhezkötöttség nélkül 
képes megvalósítani, úgymond „helybe 
viszi”, a sóbarlangok klímáját. 

A Somadrin oldat zárt légtérben, nagy 
párolgási felületű edényekbe öntve, min-
denféle motorizáció nélkül ún. passzív 
módon, szobahőmérsékleten meginduló 
párolgása következtében alakítja ki a mik-
roklímát. A helyiség relatív páratartalma 
növekszik, a magas relatív páratartalom 
finom eloszlású aeroszol formájában van 
jelen. Az aeroszolos cseppekben elemi 
szinten megtalálhatók az egészségre nem 
káros ásványi anyagok, ezek a beszívott 
levegővel a légzőszervek felületére tapad-

va fejtik ki kedvező hatásukat. A levegő-
ben lévő ionok töltése megváltozik, több 
lesz a negatív ion. A negatív ionizációnak 
és a magas párakoncentrációban oldott 
sókristályoknak köszönhetően erősödik a 
légzőszervek csillószőrös hengerhámjának 
aktivitása, ezáltal fokozódik az öntisztu-
lás, aminek következtében enyhülhetnek, 
illetve megszűnhetnek a gyulladásos fo-
lyamatok. A Somadrin oldat párologtatása 
során a levegő abszolút víztartalma lénye-
gesen alacsonyabb, mint a csapvíz esetén. 
A levegő alacsony abszolút víztartalma 
szintén élettani jelentőségű. A viszonylag 
száraz levegő a tüdőjáratokban sok vizet 
tud felvenni a telítettségig. Az emelkedett 
vízleadás csökkenti a nyálkahártyák vála-
dékának mennyiségét. Az így kialakult 
levegő hozzájárul a jó közérzet, a jó egész-
ségi állapot fenntartásához. 

A terápia jótékony hatását már a kez-
deti időszakban is tapasztaltuk. Bízunk 
benne, hogy az őszi-téli hurutosabb idő-
szakban csökken a betegségek okozta 
hiányzás. A kisgyermekes szülők munka-
helyi távolmaradása is kevesebb lesz gyer-
mekük megbetegedése miatt, ezáltal a 
családok segítésében újabb előrelépést 
tudunk felmutatni. 

Nem lényegtelen, hogy a gyerekek 
ingyenesen használhatják. Heti két alka-
lommal, a szülők jóváhagyásával, 4-5 fős 
csoportokban tartózkodnak a sószobában 
20-20 percet, játék lehetőséget nyújtó kö-
rülmények között. 

 
CSÁNYI MIHÁLYNÉ 

Miért kell a csatornázásért már most fizetnünk? 
A Délmagyarországból értesültünk, 

hogy 2003. szeptember 19-én a polgár-
mester aláírta a csatornaépítésre vonat-
kozó kivitelezési szerződést, elindult a 
csatorna beruházás 3 éves programja. A 
szervezés elérte a 67%-ot. 2003. október 
6-án társulati közgyűlés keretében a la-
kosság által választott küldöttek elfogad-
ták a társulat alapszabályát és a társulat-
hoz való csatlakozásukat. Elfogadásra 
került a 2003. évre tervezett ütem pénz-
ügyi számítása valamint a lakossági fize-
tési feltételek. Szegeden a kivitelezés 
elkezdődött.  

 
Kiskundorozsmán a munkálatok 2004 

márciusában kezdődnek el és 2005 végén 
fejeződnek be többségében. A kivitelezési 
ütemtervet – a névre szóló értesítések 
átvételekor az utcák képviselői megkap-
ják, mely tartalmazza a csatornaépítés 
kezdő és befejező időpontját, valamint a 
4,5 méter széles és 5 cm vastag aszfaltút 
építések tervezett időpontját. Minden 
csatornázandó út utólag szilárd burkolatot 
és aszfalt szőnyeget kap. 

2003. októberében azon utcák lakói 
kapták, kaják meg a névre szóló értesíté-
seket a befizetési csekkel, amelyek kivi-
telezése eredetileg 2003-ra volt ütemez-
ve. A 2004-re tervezett utcák lakói is 
2003 végén megkapják az értesítéseket a 
befizetési csekket. A 2005-re ütemezett 
utcák 2004 januárjában kapják meg az 
értesítéseket a befizetési csekk csatolásá-
val. Az értesítések tartalmazzák a Lakás-
kassza, vagy anélküli részletfizetés havi 
összegét és futamidejét. Lehet 2004. júli-
us 31-ig egy összegben is fizetni, ehhez 
csekket kell kérni telefonon, vagy foga-
dóórán. Ez az összeg természetesen ma-
gasabb, mert nem tartalmazza a Lakás-
kasszánál igénybe vehető állami támoga-
tást. Fontos és lényeges, hogy minél töb-
ben kössenek Lakáskassza szerződést, 
mert ez alapján lehet az állami támoga-
tás összegét lehívni. A lakáskassza szer-
ződés esetén a lakosság nem kerül jogi 
kapcsolatba a Lakáskasszával, csak a 
Szegedi Csatornamű Társulat. Ezért ké-
rik, hogy minél többen kössenek lakás-
kassza szerződést. 

A csatorna beruházás finanszírozásá-
nak forrása ISPA támogatás, kormányzati, 
önkormányzati támogatás, Lakáskassza, 
lakossági önerő és hitel. Belátható, hogy 
ezen 6 forrás egyidejű összerendezése a 
bankhitel és kamattámogatás változásai 
miatt is, másrészt a lakossági önerőt egy 
fix futamidőre kellett beállítani. 

Ezért a névre szóló értesítésen sze-
replő időpontokban –így először 2003 
októberében a törlesztő részletek befize-
tését meg kell kezdeni. Erre azért van 
szükség, mert időközben megváltozott a 
banki kamat támogatás mértéke, emiatt 
ne kelljen a Csatornamű Társulatnak 

indokolatlanul hitelt felvenni. A fizetési 
kötelezettség NEM NŐHET, amennyi-
ben mégis bankkamat-változás lenne az 
önkormányzat kezességet vállalt és 
helytáll. 

FONTOS tudni, hogy aki nem lép be 
a rendszerbe, vagy belépett a társulatba, 
szerződött, de nem kezdi meg a meg-
adott időpontban a törlesztő részletek 
fizetését, vagy elkezdi de menet közben 
6000 forintot eléri a lemaradása, tartozá-
sa, akkor ügyét átadják az adóhivatalnak 
és közadók módjára kamattal és kezelési 
költséggel növelve behajtásra kerül. 

A csatorna építése, kivitelezése alatt 
az utcákba gépkocsival nem lehet majd 
bejárni. A tűzoltó, mentő bejárása bizto-
sított lesz. A szemetet, kukát a házak elé 
kell kirakni és az építők fogják a begyűj-
tő autóhoz elszállítani. 

A kivitelezés időszakában a házakba 
való bekötés helyét egyenként egyeztetik 
a lakókkal, igény szerinti helyi eltérések 
megengedettek a többi közműtől való 
szabványos védőtávolság betartásával. 

Méltányossági kérelem előterjeszté-
sére van lehetőség a fizetési kötelezett-
ség mérséklésére, vagy l évre való elen-
gedésére. Ezt a közös képviselőn keresz-
tül kell benyújtani. Helyszíni környezet-
tanulmány alapján kerül az ügy döntésre 
való előterjesztésre. 

Azoknál a személyeknél, családoknál 
van erre lehetőség, akiknek anyagi, szo-
ciális helyzete azt indokolja. Igazolni 
kell az egy családban élők jövedelem 
viszonyait és számlákkal a közös kiadá-
sokat. Az nem működik, hogy az ala-
csony nyugdíjas, vagy keresetű család-
tag  köt szerződést és ő méltányossági 
kérelmet nyújt be, viszont a helyszíni 
környezettanulmány során a telken, 
családban élők anyagi körülményei jobb 
életfeltételekről tanúskodnak.  

Fogadóórák: hétfőn és szerdán 14-
17,00 óráig a Széchenyi tér 5.szám alatt. 

Érdeklődés telefonon a 425-824 szá-
mon lehet. 

 
TÍMÁR L. 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2003. október 13. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

 Bálint István Bényi Mihály dr. Bihari Lajos Ferencsik Tibor 
 Tas u. 6. Adél köz 35. Erzsébet u. 12. Bethlen G. u. 31. 

 Gabona István Gyuris Gábor Gyuris Mihályné Huszár László 
 Széchenyi u. 52. Erdőstarcsa u. 24. Tas u. 51. Széksósi u. 3. 

 Kiss Zoltán Kószó László Mihálffy Béla Mihálffy Tibor 
 Tas u. 50. Kun u. 3. Tas u. 10. Tas u. 10. 

 Moró András Nyári Imre id. Olajos Imre Pesti Ferenc 
 Alpári Gy. u. 6. Rigómező u. 35. Barátság u. 12. Bethlen G. u. 23. 

Egyházközségi képviselőtestületi választásra a jelölést 
a következők fogadták el: 



2003. október 31. 7. oldal 

Az egyházközösségi képviselőtestület újra-
választására készülünk 

A Katolikus Hírhozó előző (aug. 28.) számá-
ban jeleztük az ötévente esedékes egyházközségi 
képviselőtestületi választással kapcsolatos előké-
szület teendőit. Ennek fontos része a jelöltek, ill. 
a jelölést elfogadók megismertetése az egyház-
község minden tagja előtt a választás megalapo-
zott döntése érdekében. Ezért került a mellékelt 
„arcképcsarnok” a jelen szám írásai közé. Gon-
dolja át minden gyakorló katolikus testvérünk, 
hogy közülük melyik 10 személyről mondható el 
leginkább a tagság feltételeként megszabott jel-
lemző tulajdonság. (Lásd a Püspök atyának az 
előző testülethez intézett köszönő szavaival kap-
csolatos beszámolót ebben a számban.) 

A választásra november 23-án vasárnap 
kerül sor a három szentmisén (7.00, 9.00, 17.30). 
A szentmisék után kiosztjuk a jelöltek nevét 
tartalmazó szavazó lapokat a jelenlévőknek. A 
jelöltek közül a 10 legmegfelelőbbnek ítélt sze-
mélynek neve elé rajzolt kereszttel jelezzük 
véleményünket, majd az összehajtott lapokat a 
bejárat közelében lévő láda-perselybe szíves-
kedjenek elhelyezni. 

Nagyon kérek mindenkit, aki felelősséget 
érez közösségünk életéért, jó működéséért, 
hogy ezen a vasárnapon is vegyenek részt a 
szentmisén! Ne felejtsenek el írótollat és - aki-
nek szükséges - szemüveget hozni magukkal. 

A szavazatok megszámlálására a tiszteletbe-
li képviselőtestületi tagokat kérem fel, akik 70. 
életévüket betöltötték, vagy más személyes ok 
miatt nem szerepelnek a jelöltek között. 

A legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül 
sorrendben az első tizenöt személy lesz az új testü-
let megválasztott tagja. Ezek mellett hivatalból 
tag még a kántor, egy hitoktató és a plébános. 

Az első – alakuló – gyűlést november 29-én 
szombaton este 18.00 órakor tartjuk. Ezen meg-

választja az új testület tagjai közül a tisztségvi-
selőket. Ezek: a világi elnök, jegyző, a pénztá-
ros, az általános gazdasági gondnok, gazdasági 
felügyelő és a két számvizsgáló. Majd a válasz-
tás eredményéről és a gyűlésről készült jegyző-
könyvet felterjesztjük a Püspök atyához jóváha-
gyásra. Ennek megtörténte után válik jogerőssé 
a választás. 

December 21-én vasárnap a 9.00 órai szent-
misét a Püspök atya mutatja be templomunk-
ban. Ezen a szentmisén az új testületi tagok 
ígéretet tesznek a hívek közössége előtt a követ-
kező szavakkal: 

 
Én…. Isten előtti felelősségem tudatában ünne-

pélyesen megígérem, hogy mint a kiskun-dorozsmai 
egyházközségi képviselőtestület tagja életemmel és 
munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, 
erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk 
lelki és anyagi érdekeit figyelembevéve Isten és az 
Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkál-
kodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Ma-
gyarok Nagyasszonyának, egyházmegyénk védő-
szentjének Szent Gellért püspöknek pártfogását, a 
hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását. 
Ámen. 

 
Ez a testület képviselője a dorozsmai kato-

likus hívek közösségének, egyeseknek és csalá-
doknak. Akkor tudja eredményesen szolgálni 
Isten és az egyházközség - és ezen keresztül az 
egész település – ügyét, ha minden dorozsmai 
katolikus cselekvő, felelős módon áll helyt a 
maga területén legjobb lelkiismerete szerint, 
testvéreivel egységben. 

 
MÁDI GYÖRGY 

plébános 

 Szalkai Attila Szabó Józsefné Ocskó Zsuzsa Szabó Zoltánné Fodor Anna Tapodi Péter 
 Kubikos u. 21. Tas u. 25. Nagyszeg u. 32. Rövid u. 2. 

Tímár Lajos 
Hegedű u. 56. 

Veres Antal 
Bölcs u. 12. 

Zádori Tiborné Varga Mária 
Dorozsmai út 144. 

A főpásztor köszönetnyilvánítása 
Szent Gellértnek, a Csanádi Egyházmegye alapítójának és első 

püspökének ünnepe alkalmából Gyulay Endre megyéspüspök úr 
október 5-én vasárnap az esti szentmisére meghívta a szegedi 
Fogadalmi templomba a leköszönő egyházközségi képviselőtestü-
letek tagjait, és így ünnepélyesen lezárta a testületek működésé-
nek öt éves ciklusát. Velük együtt köszönetet mondott Istennek a 
közös munkával elért eredményekért. 

A szentmise után a plébánia épületébe fogadásra invitálta a 

világi elnököket, ahol kötetlen beszélgetés formájában külön-
külön megköszönte az elnököknek és személyükben a testületi 
tagoknak áldozatos, lelkes, odaadó és eredményes munkáját. 

Külön felhívta figyelmüket, hogy a következő testületi válasz-
tásra körültekintő módon hívjanak meg a jelöltek közé hitünk 
szerint élő, fiatal, tettre kész, a közösség minél több rétegét és 
lehetőség szerint a plébánia minden részét képviselő alkalmas 
személyeket. Ehhez a munkához kívánt jó egészséget, sok sikert 
és mielőbbi kezdést. 

BÁLINT ISTVÁN ÉS MORÓ ANDRÁS 
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Erdélyt látni és… 
 
Erdélyi körutazásomon, az üveghe-

gyeken is túl, a természet csodálatos látvá-
nya, hegyek-völgyek, erdők, folyók, pata-
kok birodalmában tágra nyílt szemmel 
nézelődtem. Gondolataim hegyek csúcsai-
ra merészkedtek, s völgyek mezején szár-
nyaltak képzeleteim, vágyaim. 

A főútvonalat olykor szándékosan 
kikerültük, kis magyar falvakon keresztül 
haladtunk, ősrégi házak előtt, kispadokon 
ülve sorstört, beletörődött emberek - ma-
gyarok - buzgó integetéssel, szinte ünne-
peltek minket. Szemükben a hozzánk 
tartozás vágya fénylett, s ajkukon a néma-
ság szavai berekedve kiáltották, - mi is 
magyarok vagyunk, itt, így élve. 

A lelket gyógyító, szemet gyönyör-
ködtető táj láttán, szívembe beleszúrt 
mégis a fájdalom nyila értük, erdélyi ma-
gyarokért, akiket egy döntés, egy határvo-
nal választ el hazájuktól. Brassói séta uta-
mon - szállodákon, bankokon… - meg-
döbbenten, haragos tehetetlenséggel ke-
restem a magyar, zászlót feltűzve, hiába. 

Segesváron, Petőfi Sándor szobra előtt 
állva szomorkodtam a sok-sok harcoson, 
akik ott estek el a csatában, s még a tiszte-
letadás-zászlaja sem volt látható a téren. A 
parajdi sóbánya felé haladva, utunkon egy 
kis pásztorfiú adott útbaigazítást, egy 
irányt nem jelző úton, s - nem csak az 
ajándékba kapott kis csokiért - lelkesedés-
sel sokáig integetett utánunk. Elnéztem 
mellettem ülő kisleányomat, aki éppen 
egy nápolyit rágcsált, s aki nemsokára 
hazájában, otthon, magyar iskolában, ma-
gyarul tanulhat. 

Hazafele jövet a hegyeket elhagyva, 
elmélkedtem a „Szent Anna tó” szomorú 
legendáján. A csodálatos fenyves övezte 
tó, melyet láthattam, forrásvízben füröd-
hettem, gyönyörű táj körülöttem, boldo-
gan kirándultam, s mégis különös érzések 
keringtek bennem. Vannak emberek, akik 
itt élnek e tájon, hegyek-völgyek között, s 
szívükben mégis bánatos honvágy (?) 
lakózik. A „Szent Anna tó” környéki ká-
polnában, nemcsak a 12 áldozatul esett 
lány gyötrődése volt érezhető, ők is az 
emberi gyarlóság miatt szenvedtek. 

Romániában jártam, de Erdélyben 
hagytam ott a szívemből egy darabot. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

SZÍNHÁZALÓ 

Kulturális oldalunk a Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alapjának támogatásával készült. 

Hat szerep szerzőt keres egy 
Apatheatrumban 

Két darabot mostam össze a címben, 
bár nincs közük egymáshoz. Vagy mégis? 

A Szegedi Nemzeti Színház idei éva-
dának első bemutatója október 3-án 
Pirandelli Hat szerep szerzőt keres című 
színműve volt. Egyfelvonásos, ezért akár 
kamaradarabnak is gondolhatnánk, ha 
nem kapott volna szerepet szinte az egész 
prózai társulat. A díszlettervezőnek nem 
sok díszletre volt szüksége, hiszen a darab 
egy színház próbáján játszódik, ehhez 
pedig a csupasz színpad egy állvánnyal 
tökéletes. A jelmeztervezőnek sem kellett 
messzire mennie ihletért, a ruhák ötlete-
sek és találóak voltak. A legtöbb színész 
színészt vagy szerepet alakított. A rende-
zőt játszó Szerémi Zoltánnak is van sze-
mélyes gyakorlata e téren. A társulat ép-
pen egy „művészdarabot” próbál annak 
minden érthetetlenségével és nehézségé-
vel együtt. Sajnos egy-két darab elé csak 
tükröt kellett állítaniuk. A színészek a 
darabban másra vágynak. Reméljük ez a 
törekvés az életben is meglátszik majd. A 
„szerepek” ebbe a zilált társaságba csöp-
pennek szerzőt keresve, hiszen ők csak az 
előéletüket ismerik, kitalálójuk ezek után 
magukra hagyta őket. A darab végére a 
színjáték és a valóság összemosódik, már 
senki se tudja, hogy mennyit higgyen el 
belőle. Én az egész mű alatt úgy éreztem, 
hogy egy megtépázott társulat dacos igye-
kezete, hogy megmutassák, hogy ők még 
itt vannak, és érdemes őket nézni. A szín-
mű fejbe kólintja az embert, nincs meg-

könnyebbülés a végén, még sokáig nem 
ébredünk fel a döbbenettől, de ez csak azt 
jelzi, hogy a darab tényleg hatásos. 

A 8. Őszi Kulturális Fesztivál prog-
ramjában találtam rá a következő előadás-
ra október 15-én a Tamási Áron Klubban 
(Boldogasszony sgt. 6. alagsor). A kapcso-
latot az előzővel az adja, hogy míg ott a 
nem annyira szokványos színházi megol-
dásokat eltúlozva, kifigurázva láthatjuk, 
az egyetemi színjátszó csoport megmutat-
ja, hogy lehet ezt jól is csinálni. Az 
Apatheatrum Esterházy Péter Búcsúszim-
fónia című műve alapján készült. Az Apa, 
Seres István a 70. születésnapját ünnepli, a 
lányai pedig az életéről mesélnek, a jelene-
tek pedig megelevenednek a szemünk 
előtt. Az előadás az epikus és a mozgás-
színház keveréke, láthatjuk, hogy jól meg-
férnek egymás mellett, és erősítik is egy-
mást. A szereplők féléves színházi trénin-
gen vettek részt a rendező, Benkő Imola 
irányításával. Az alapos felkészülés meg-
hozta gyümölcsét. A nézők a „szín-
házban” szinte körben ülnek, ők a „ven-
dégsereg”. Pogácsával és pezsgővel kínál-
ják őket, a színészek közöttük járkálnak. 
Én mindig bizalmatlanul tekintettem az 
alternatív színházakra, de örültem, hogy 
meg tudták változtatni a véleményemet. 
Ezt a darabot is láthatjuk még többször a 
Milleniumi Klubban és a Tamási Áron 
Klubban. 

ZSÓFIA 

A végtelen felé? 
 
Hová szaladsz el 
amikor hívlak, 
ha megszólalsz is, 
csak félszavad már: 
egy arcnélküli, 
 
személytelen mondat. 

S. G. C. 

Szívedben élek 
tovább 

 
Eljött a sötétség értem 
Ne bánkódj, mert boldogan éltem 
Mint harmatcseppek a fák levelén 
Gondold azt, hogy egy ilyen csepp 

vagyok én 
 
Szívedben élek ezután 
Érzem dobbanásában vágysz reám 
Majd a reggeli friss záporral jövök 
Arcodról lecsorgó könnyeid közé 

költözök 
 
Jövök majd este, éjjel egy felhőn 
Ködbe burkolva hoz majd szellőm 
Mikor a hold világítja felhőt 
Szemembe nézhetsz, nézd kedve-

sed megjött. 
 

JUDIT 

Nevetnék, de… 
 
Amikor ilyen „viccet” olvasok egy 

újságban, gondolkodóba ejt, - nevetés 
helyett – kíváncsiság tör rám, vajon kinek 
tetszhet egy ilyen, költőket is sértő 
poénkodás? 

 
A NAP VICCE 

Az ismert költő barátnőjével sétál a park-
ban. 

 - Milyen szép a naplemente! – áradozik a 
dekoratív hölgy. 

 - Kuss! – mordul fel a költő. – Nem aka-
rok munkáról beszélni! 

 
S miközben kicsit bosszankodom, a 

(hiábavaló?) harcosokra, tollforgatókra 
gondolok, akik szívből fakadóan, jóérzé-
sűek, szépet írnak, szépről, szépen. 

Hajnalban, napközben, bármikor, 
padon ülve, … bárhol, amikor „csak úgy 
jön” – nem kényszerként – egy gondolat, 
ihlet. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Lada, Wartburg, 
Trabant, Skoda és  

minden nyugati 
típusú autó  
alkatrészei 

raktárról, illetve 
egynapos beszerzéssel.  

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

Sajnálatos… 
Igen sajnálatos, hogy a Bölcs utcában, 

az iskola előtti 30 km/h sebességkorláto-
zást jelző közlekedési táblát valaki (vagy 
valakik) mindkét oldalon 80 km/h-ra 
javította(k)! 

Gondolom, gyerekes csínyként indul-
hatott a nem mulatságos gondolat végre-
hajtása, mint ahogy az Újvárosi utcai óvo-
dával szembeni oldalnak, a már hónapok-
kal korábban történt – megismételt – jelző-
tábla elvitele, mely szintén a sebességkor-
látozásra vonatkozott. 

Minden bizonnyal a gyermeteg gon-
dolkodású személy(ek) következtetése 
abból indulhatott ki, hogy a gépjárműve-
zetők zöme úgysem tartja be az óvodásko-
rú és az általános iskolások biztonságát 
védő sebességkorlátozást rendelő jelzőtáb-
lák kötelezettségét. 

Sajnálatos, hogy felelőtlen emberek a 
jogsértő magatartásukkal gyakran szem-
behelyezkednek a jogalkotók akaratával, 
és a meggondolatlan bűnös magatartás, 
agresszív cselekedet sokszor tragédiához 
vezet, melyet minden bizonnyal a közutak 
hiénái nem érzékelnek, - vagy nem is 
akarják – mint akik a következményt meg-
szenvedik! 

Szeretett Dorozsmánkon eléggé sok 

helyen van jobb kéz szabály az utcák ke-
reszteződésében, de ezt a forgalmi szituá-
ciót a gépjárművezetők jelentős része, igen 
sajnálatosan, nem ismeri – vagy nem akar-
ja – mondván; „így szoktunk közlekedni” 
– mely egyáltalán nem a gondos ember 
megnyilvánulása – hanem érzéketlen, 
hanyag emberi magatartás, és Isten ment-
sen attól, hogy agresszivitással párosuljon. 
(Ez sajnos igaz a néhány egyirányú utca 
közlekedésére is.) 

Sajnálatosan tapasztalható, hogy 
mindkét forgalmi jelzőlámpával védett 
helyen igen sok a „színvak” a piros (tilos) 
fényre. 

Bizony, nem ártana a fejekben rendet 
rakni, szűkebb és bővebb pátriánkra vo-
natkozóan is. 

Felül kellene vizsgálni Dorozsma köz-
lekedési helyzetét, és több helyen táblák és 
görbe tükör kihelyezésével segíteni a köz-
lekedésben résztvevőket, bízván, hogy a 
jobbító szándékkal megelőzhető lenne 
néhány tragédia bekövetkezése. 

Igen sajnálatos, hogy a fiatal generáció 
jelentős része vallja: „csak úgy tud a fene-
ke alatt lévő személygépkocsival közle-
kedni, ha maximális hangerővel szól a 
tam-tam zene”! Lehet-e csodálkozni, hogy 
csődöt mond a koncentráció, és semmit 
nem hall a közlekedésből az érintett, más-
ként gondolkozó, túlfűtött gépkocsivezető. 

Igen sajnálatos, hogy Sziksóson – ahol 
egyre többen laknak, munkába, iskolába, 
óvodába járnak – egyáltalán nincs közvilá-
gítás, mely az ott lévő emberek köznyu-
galmát és az általános közbiztonságot is 
erősítené. 

Kérem, hogy az illetékes képviselőink 
vegyék fontolóra; segítsenek, mely - az 
érintett lakosságtól hallva - abszolút idő-
szerűvé vált. 

Nagyon sajnálatos, hogy Dorozsma 
környéke (erdősávok, útszél, árkok) a 
kidobott szeméttől ronduló. Hát nem szé-
gyelli magát a sok szemetelő? 

Amennyiben Önkormányzatunk kom-
petens képviselői igényt tartanak ténysze-
rű javaslatokra, állok rendelkezésükre. 

 
TISZTELETTEL: KISS ANTAL 
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ATi Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16-18. 

Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Autósiskolánk jól felkészült, kiváló 

szakemberek segítségével képzést folytat: 
moped tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxivezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezető szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 Szám ítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalm azása 
 

E G A -T R AD E  K ft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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) 

Bébi és gyermekruházat. 
Őszi cipők érkeztek! 

 

Nyitva: H, K, Sze: 9-17; 
Cs, P: 9-16; Szo: 9-13. 

Tel.: 62/460-345 
Mobil: 06 30 2782-459 

Szeged 15-Kiskundorozsma postán megkötheti  
lakás, élet, baleset, gépjármű felelősség- és utas 

biztosítását. 
Egyszerű, könnyen áttekinthető, kedvező díjú szolgál-
tatásokkal várjuk kedves ügyfeleinket! 

Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága 

A Szélmalom Vendéglőben 
(volt Fényes) 

 

Erzsébet és Katalin bálat 
rendezünk 

 

november 22-én, 18 órakor. 
 

Kedvezményes vacsorával várjuk 
kedves vendégeinket. 

Bográcsos birkapörkölt, 
pacalpörkölt, desszert, 

hölgyeknek 1 szál virág. 
 

Mindez 600 Ft/fő! 
 

Szilveszteri bulira már lehet 
jelentkezni! 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

Bartha László 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
Tel.: 62/463-614 

BABA BAZÁR 
Dorozsma, Szent János tér 1. 

Tel.: 62/427-746 
 

KÍNÁLATUNK: babaruhák, 
babakozmetikumok, darabos pelenkák. 

 

FENYŐ babaágy, pelenkázó, járóka 
igény szerinti készítéssel. 

 

Bizományi értékesítésre átveszünk: 
autósülés, bébihordozó, babakocsi stb. 

 

Nyitva: H-P: 8-12, 13.30-16; 
Szo.: 8-12 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

Haszon– és háziállatok gyógykezelése, védőol-
tása, kisebb műtétek, szaktanácsadás 

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9 óráig a 
Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

Telefon: 463-038, 8-9.30-ig 
Mobil: 06 30 9723 016. Egész nap. 

Általános és középiskolásoknak angol 
nyelvből korrepetálást, középiskolába 

felvételi előkészítést vállalok. 
Ár: 800 Ft/ 60 perc. 

Tel.: 460-324 (Kiskundorozsmán) 

Ruhajavítást vállalok! 
 

Zipzárcsere, méretre igazítás, 
alakítás; függönyvarrás. 

 
Gyalu u. 16. 

Tel.: 62 463-728 

Mérték utáni szabóság 
Minden korosztálynak saját elképzelése, 
stílusa szerint: öltöny, kosztüm, kabát, 
ruha, vőlegényi teljes öltözék méretre ké-
szítését vállaljuk. Nagy méteráru válasz-
tékkal előnyös árakkal állunk mindenki 
rendelkezésére! 

Tóth Gusztáv 
Bordány, Űrhajós u. 11. 

Telefon: 62 288-767; 06 30 854-437 

 F  i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  v iz sg á zta tás Z som bó n  F a rk as F er en c a u tó s zere lő  m űh elyéb en  

 

 V álla lja:  személ y- és  gép k o cs ik  F ar ka s  F er enc  
 — ja vítá sát gép járm ű te ch n iku s 
 — m ű sza k i vizs gá ra  való  felk észí tését au tó s zere lő  m e ster 
 — m űsz a k i vizsgá zta tá sá t (helyb en) Zs o m b ó , F elsza ba d ulá s u . 21 . 
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Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

Akció a PANORÁMA Üzletházban! 
—Telefonok 400 Ft-tól 
—Aljzatok, moduláris csatlakozók, vezetékek NAGYKER ÁRON kaphatóak! 
—Villanyszerelési anyagok: kapcsolók, hosszabbítók, foglalatok, égők stb. kiárusítása 
a készlet erejéig. 

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

Mindenszenteki események Dorozsmán 
 

17.30: Mindenszentek ünnepi szentmise a dorozsmai római katolikus templomban 
18.00: Halottak esti ájtatosság az összes megholtakért 
18.30: II. világháborús áldozatokra emlékezés a II. világháborús emlékműnél 
Közreműködik: Hozsánna Kórus, vezényel Pócsai György karnagy 
Vass József és Révész Ferenc Andrásné 
Imádságot mond Mádi György plébános 
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FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

 Láp u. 15.  biroedit@vnet.hu 
 435-762, 30/228-2059

 tárcsázza a 6791-es 

Nyitva tartás (48-as u. 32/A): 
H-P: 7-19; Szo.: 8-12; V: 9-12. 

Vásártéri Olcsó Palackozott 
Italok Boltja 

Szeszfőzde épületében 48-as u. 94. 
 

2l Zalagyöngye száraz 269,- 
2l Rizling Szilváni félédes 269,- 
0,75 Rajnai rizling 169,- + ü. 
Junior pezsgőtabletta 199,- 
0,75 Soproni Kékfrankos 309,- + ü. 
1l Kaiser Vodka 1490,- 
 

Nyitva: H-P: 7-19, Szo.: 7-17. 
Vasárnap: 8-16 

 
 
 
 
 

Bódi Lajosné 
Állateledel Bolt 

Negyvennyolcas u. 8. 
 

Toxinmentes PURINA, 
baromfi tápok! 

Malac, süldő, hízó tápok és 
koncentrátumok kaphatók! 

Nyitva: 7-18 
Kisállat eledelek bőséges választékkal. 

Jelentős mértékű akcióval várom kedves 
régi és új vásárlóimat. 

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.: 7.30-16 óráig. 

 
 
 

Szeged, Széksósi út 24. 
Tel/Fax.: 62 550-567, 30 925 0486 

Használt műszaki cikk kereskedés 
Ébresztős rádió 1 500,- 
Hősugárzók 2 800,- tól 

Porszívók 3 500,- tól 
Kenyérpirító 2 000,- 
Szeletelők 2 200,- tól 
Televíziók 18 500,-tól 

Kéziszerszám-kereskedésünkben 
bevezető áron ø 400-as koronggal 

asztali vizesvágó 285 000-ért, 
ill. Sparky típusú profi 

szerszámgépek kaphatók. 
Nyitva: H-P: 8-16; Szo.: 8-12. 
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CS. G. T. 
Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: Hétfő-Péntek: 9-17 
Szom bat: 9-13 
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CS. G. T. 
 

Táskák — Iskolatáskák — 
Pénztárcák — Övek — 
Játékok kereskedése. 
Dorozsmai út 183. 
Nyitva: hétfő-péntek: 9-18, 
Szombat: 9-13. 

budmil iskolatáskák 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● APEH nyomtatvá-
nyok 

 
● Iroda– és iskola-

szerek 
 
● Parkoló– és busz-

jegy értékesítése. 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17, Szo.: 8-12 
Telefon: 62/460-306 

Villanyszerelés 
Biztonságtechnikai felülvizsgálat. 

DÉMÁSZ engedélyes munkák, 
ügyintézéssel. 

Tel.: 06 30 324 6880 
06 30 580 6029 

Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelő és 

javító mester. 
Vállalom: 

–gázkészülékek javítását 1 év 
garanciával; 

–csőtörések javítása megfúrásos 
módszerrel, részleges 

talajfeltárással. 
Szeged, Fölszél u. 12. 

Tel.: 62/462-005 
06 20 9533 440 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 06 20 9752 926 

 Új épületek építését, 
régi épületek 

felújítási munkáit vállaljuk! 
TISZAÉP 

Szövetkezet 
Szeged, Apáca u. 13. 

Telefon: 425-923, 420-875 

AJÁNLATA: 
Mizo natúr joghurt 150 gr 48,- /db 
Délhús lecsókolbász 419,- /kg 
Pick Diákcsemege 1299,- /kg 
Tchibo Family 2x250gr 559,- /cs. 
Coop margarin kocka 250gr 69,- /cs. 
Coop túró 250gr 179,- /cs. 
Coop műbeles virsli 200gr 119,- /cs. 
Coop tortabevonó 100gr 89,- /cs. 

 
Szeretettel várjuk 

kedves vásárlóinkat! 
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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. 
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Dorozsma, Szent János tér 1. (a templom mellett) Üzenetrögzítő: 460-266 Mobil: 06-30-2486-944  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő és értékbecslő 

 

Ügyfélfogadás:  H de. K Magánházak—lakások—üdülők—kertek—tanyák 
 Sz 9-11 Cs du. adásvétele, értékbecslése 
 Szo: egyeztetés alapján P 16-18 Hitelügyintézés  

Biztosítással kapcsolatban hívja a 
06 30 2077864-es telefonszámot. 

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

 

illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok és házi készítésű 
hentesáruk, sertés, marha és 
bőrös süldő. Disznóvágáshoz 
belsőségek és bélféleségek 

kaphatók. 
 

Nyitva: K-P: 7-16. 
Szo.: 7-12. 

Tel.: 06 30 305-9737 

 

 
ÚJBÓL A RÉGI GÁRDA A RÉGI ÍZEKKEL 

Szakács Tibor és Ráckevei Gyula 
Nyitva: H-Szo: 11-22. 

Szolgáltatásaink: – Kisebb családi rendezvények; – Baráti összejövetelek 40 főig 
Új szolgáltatás! Előfizetéses ebéd 400 Ft/adag. 

– Élelmiszerbolt: Mini ABC 
Tel.: 06-62/449-357, 06-30/429-62-12; Szeged–Sziksóstó (üdülőövezet), Kikirics u. 9. 

ELKÖLTÖZTÜNK! 
 

Új címünk: 
SZEGED, 

PULCZ U. 46. 
 

Tel.: 425-555 

 SSZZIILLÁÁNNKK®®

 ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS

Továbbra is 
INGYENES KISZÁLLÁS 
KISKUNDOROZSMÁN 

U N G I   B t . 
Tel.: 62 460-149 Dorozsmai út 143. 
 
—Háztartási gép alkatrész 
—Csapágy, szimering, szénkefe 
—Villanyszerelési anyag 
—Videó / audió kazetta 
—Negatív film, gombelem 
—Papír porzsák 
—Elem, izzó, asztali elosztó stb. árusítás 

Nárcisz virág-ajándék 
(Takarékkal szemben) 

Alkalmi és egyéb csokrok előrendelése 
esetén 5% kedvezmény. 

Valamint kínálunk még fali és asztali 
díszeket, halottak napi koszorúkat nagy 

választékban élő és művirágból. 
Kiszállítást vállalunk. 

Ugyanitt bálás-, felnőtt és gyermekruha, 
függönyök. Várjuk vásárlóinkat! 

Nyitva tartás: H-P: 8-17; Szo.: 8-12, V: 7-10 
Telefonon előrendelést felveszünk: 06 20 369 1190 
 Eszékiné Gyöngyi 

Rendkívüli akció a Zsuzsi divatban! 
 

Teljes árukészletünkből: gyermek és felnőtt, valamint alsó– és felsőruházati 
termékekből 5-től 50%-os engedményt adunk a hirdetés megjelenésétől 
2 hétig. 

Cím: Vadliba u. 1. (gyógyszertárral szemben) 
Tel.: 62/461-306 

Nyitva: H-P: 8-18-ig; Szo.: 8-12-ig. 

APELLIS Szépségszalon 
Fodrászat  Műköröm 
Kézápolás  Lábápolás 
Masszázs Szauna 

 

Kozmetikai kezelések anyagáron gyakorlati idő alatt december 1-ig. 
ÚJ ! 56/160 W csöves álló szolárium. 

Keresünk fodrászt, aki dorozsmai lakos. 
 

Dorozsma, Jerney u. 6. 
Nyitva: H-P: 8-tól 20-ig; Szo.: 8-tól 12-ig. 

Tel.: 461-602 Mobil: 06 30 540-6895; 06 30 543-7123 


