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„Nincs nagyobb a világon a fájdalomnál. De ha csakis a fájdalom létezne a földön, 
nem tudnád megkülönböztetni a boldogságtól, mint ahogy az éjszakának sem volna 
neve, ha sohasem kelne fel a nap.”  (Anatole France) 

HAVI GONDOLAT 

Axelero Internet kábeltévén már 6900 forinttól! 
A részletekért lapozzon a 3. 4. és 7. oldalra. 

BUDAI ISTVÁN 
 

Március – 
hívogató 

 
Jöjj el, jöjj el március! 
Mogorva tél messze fuss! 
Jöjj el, jöjj el vidámság! 
Viruljon ki minden ág! 
 
Dalba kezdjen sok kismadár 
S énekeljen, úgy, mintha már 
Nagyon régen tavasz volna 
Szép kikeletről dalolna. 
 
Jöjj el, jöjj el tavasz tündér! 
Ó, de régen messze tűntél 
Téged óhajt, téged vár 
Nyílni vágyón a határ. 
 
Erdőszélen néhány bokor 
A sűrű napfény bele botol 
Mosolyog az ámbitus 
Üdvöz légy, szép március 

 
A Tisza partján 

 
Elém jönnek messziről a tölgyek, 
kecses meghajlással üdvözöl egy fűz, 
elnézek a lágyan rengő víz felett 
és a nap lassan a szemembe tűz. 
 
Kis csónakot ringat a hűs folyam 
hullámok lejtenek fodros táncot, 
halász üldögél moccanatlan pózban, 
viselve a csöndet, mint rab a láncot. 
 
A túlsó parton lovaskocsi zörög, 
rőzsével megrakva az erdőből fordul, 
néhány percre megtörve a csöndet, 
ahogy a kocsikerék nyikordul.  
 
De aztán nem rebben semmi többé, 
alkonyi köd hull a Tiszára halkan, 
a halász is felszedi a batyuját, 
s hazaindul az alkonyatban. 

A lélek megújulása 
Hosszú volt a tél. Hamar eljött a már-

cius 21. utáni holdtöltét követő vasárnap, 
március 27. vagyis Húsvét. 

Talán nem volt véletlen, hogy a Ham-
vazószerdától Húsvétig tartó Nagyböjt 
ennyire hideg, szeles időjárást hozott ma-
gával. Nem csak a hívő emberek várták, 
hogy történjen végre valami, olvassza föl 
valaki a környezetünket. 
Szinte reményünket 
vesztettük, amikor egy-
két hete még havazott. A 
bátran előtörő hóvirágot 
is újra fehér lepel takarta. 
Nem lesz már soha ta-
vasz? 

A borongós ég a han-
gulatunkra is rányomta 
bélyegét. A legapróbb 
konfliktus is kilátástalan 
problémának tűnik. A 
legnagyobb társaságban 
is magányosnak és elha-
gyatottnak érezzük ma-
gunkat. Jézus tanítványa-
inak kétségei ennél is 
hatalmasabbnak tűnhet-
tek. Hogy lehet, hogy 
azt, aki megígérte, hogy 
örökre velük marad, 
egyszerűen elfogják, és 
elítélik azok az emberek, 
akik pár napja virágot 
hintettek a lábai alá? 
Akkor semmi sem igaz, 
amit mondott? Honnan tudta mégis, hogy 
elárulják? Ha őt sem mentette meg a halál-
tól Isten, bennünket ki fog? Mit érezhetett 
Péter, a kőszikla, amikor az ő hűsége is 
megtört? A magába vetett hite ingott meg 
azáltal, hogy megtagadta. János közelről 
látta, Jézus meghalt. 

Nagypénteken vettem le a nagykabá-
tot, pulóverben mentem Szegedre. Talán 
mégis van remény! A hideg templomból 
kilépve langyos levegő simogatta az ar-

cunkat. Volt értelme Jézus halálának. Kel-
lett, hogy értelme legyen! Megváltotta a 
bűneinket, hogyan érdemeltünk meg tőle 
ekkora áldozatot? A Nagyszombat az 
elmélkedés ideje, Ő sírban fekszik. Szoro-
sabbra fogjuk magunkon a kabátot, de 
sapka, sál már nem kell, már készülődik 
valami jó. Miért kell mindig tragédiának 

történni ahhoz, hogy 
felrázza az embereket, 
odafigyeljenek egymás-
ra, segítsenek a rászoru-
lókon?! Ne legyen szük-
ség mindig halálra ah-
hoz, hogy más esélyt 
kapjon egy új életre! 
Jézus példát mutatott 
nekünk, de az életünket 
másképp is felajánlhat-
juk embertársainkért! 

Feltámadás. Csoda. 
Szeretet. Ma sem va-
gyunk képesek felfogni 
ezeket. Az utolsó csoki-
tojásokért is lehet még 
rohangálni, bármennyire 
is az elüzletiesedett éle-
tünket példázza, ha 
azért megyünk, mert 
Neki, meg Neki is adni 
akarunk. A feltámadás 
maga a remény betelje-
sülése, hogy lesz még 
tavasz és nyár. Gondol-
hatjuk, hogy csak azért 

hiszünk a halál utáni életben, mert nem 
vagyunk képesek elfogadni a semmit. 
Jézus azért is támadt fel, hogy ne kelljen 
magyarázkodnunk. Fogd meg a szögek 
helyeit, ez valóság! A semmi nem létezik! 

Csoda a havat áttörő virág, és csoda az 
érzés, hogy nem vagy többé egyedül. Ha 
más nem is, Valaki ott fenn, vagy ott benn, 
vagy ahol érzed, szeret Téged! 

 
ZSÓFIA 

 Phil Bosmans 
Mélyedj el magadban! 
 
Ha autód mosására órákat szánsz, 
ruhavásárlásra is jut elég időd, 
a frizurád kedvéért 
idegesség nélkül bújsz búra alá, 
miért szentelsz oly kevés időt 
a szíved „táplálékainak”? 
 
Ha kizárólag csak a felszínen élsz, 
ha csupán a külsőd érdekel, 
a felhajtás, a tetszés, a tekintélyed, 
boldogságod szeszélyes ingaként 
jelzi: 
ma boldog, holnap boldogtalan, 
ma jókedvű, holnap kétségbeesett. 
 
Mélyedj el magadban! 
Tégy valamit a bensőd érdekében 
„rendezd be” a szívedet. 
Hisz itt fészkel mindaz a hangulat s 
ösztönző erő, 
mely összezavar, 
vagy túláradó boldogsággal tölt el. 
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Röviden 
 

■ A nagymértékű csapadéknak és a hir-
telen olvadásnak köszönhetően utcákat 
és házakat zárt körül foltokban a belvíz 
Sziksósfürdőn. A mély fekvésű területen 
nemhogy csatorna, de még vizesárok 
sincs. A kiosztott telkeken emeletes csa-
ládi házak is épültek, amelyeket most 
csak kerülő úton lehet megközelíteni. 
Fábián József, a terület képviselője levél-
ben kért segítséget az Önkormányzattól. 
 
■ Sporteredmények 

 
Megyei NB 1/B-s kézilabda 

Szeged-Kiskundorozsma–Csömör: 
30–16 (14–10) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 
néző, vezette: Nagy F., Túróczy. 

Bugyi SE–Szeged-Kiskundorozsma 
KSE: 21–25 (8–9) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Dabas, 100 néző, vezette: Éles, Szentesi. 

Szeged-Kiskundorozsma KSE–
Derecske: 29–27 (15–14) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 150 
néző. Vezette: Bakos, Holmann. 

Miskolci Honvéd–Dorozsma KSE: 
21–24(10–13) 

NB I/B-s női kézilabda-mérkőzés. 
Miskolc, 150 néző. Vezette: Major, 
Medgyesy. 

Orosháza–Szeged-Dorozsma: 28–25 
(11–10) 

NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 
Orosháza, 400 néző, vezette: Medve, 
Tóth. 

A Dorozsma–Kiskunhalas találkozó 
elmaradt, mert a Bács-Kiskun megyeiek 
visszaléptek a bajnokságtól. 

Békési FKC–Szeged-Dorozsma: 39–
27 (17–14) 

NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 
Békés, 200 néző. Vezette: Babiczky, 
Skriba. 

Dorozsma–Ózdi KC: 20–31 (11–13) 
NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 

Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 
250 néző. Vezette: Hargitai, Markó. 

 
Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 
Kiskundorozsma–Kiszombor 1–0 (0–0) 
Kkdorozsma, 200 néző. Vezette: Szeles. 
Ifjúságiak: Kiskundorozsma–Kiszombor 
0–2 

 
■ Hagyományteremtő céllal hívta életre 
az Orczy István Általános Iskola a Kis-
kundorozsmai Olimpiai kupa elnevezé-
sű versenysorozatot. Ennek keretében az 
iskolások és óvodások mindkét iskolából 
osztályonként mérik össze felkészültsé-
güket labdarúgásban, kézilabdázásban, 
asztaliteniszben és terematlétikában. A 
szervezők a zárónapon a helyi felnőtte-
ket is szeretnék bevonni a testedzésbe. 

A cenzúra 
szabadsága 
 

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 

se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm. 

(József Attila: Tiszta szívvel) 
 

…Szegeden 
Eltanácsolt az egyetem 

fura 
ura. 

 
Intelme gyorsan, nyersen ért 

a „Nincsen apám” versemért… 
(József Attila: Születésnapomra) 

 
Az állami cenzúra története 

sok-sok évszázadokra nyúl vissza. 
Az el nem fogadottságtól, a gondo-
latok szabad terjesztését tiltó cen-
zúra elől nemcsak itthonról mene-
kültek más, liberálisabb országokba 
(Angliába, Svájcba stb.) a nem tűrt 
gondolkodók, írók, költők. 

A ’48-as forradalom által elsö-
pört állami cenzúrát még II. József 
vezette be 1781. június 11-én. Eme 
cenzúrarendelete teljes szabadságot 
ad a könyv- és lapkiadásnak, csak az 
erkölcstelenséget hirdető művekkel 
szemben követel szigort. Mindenki 
bírálható, maga az uralkodó is – a 
kifejezett gúnyiratoknak azonban 
nem jár védettség. 1787-től azon-
ban kényszermunka jár annak, aki az 
uralkodót nyilvános beszédben vagy 
írásban szidalmazza. 

A szocialista alkotmány habár 
nem cenzúráztat, az egyes lapok 
szerkesztőinek öncenzúrája sokszor 
élet-halál kérdése. A burkolt cenzúra 
viszont rosszabb még a nyíltnál is. 

1990-ben, nem sokkal az új, 
demokratikus alkotmány kihirdeté-
se után március 15-ét nemcsak az 
1848-49-es eseményeket, hanem a 
sajtószabadságot is ünnepeljük. 

Számos törvényünk garantálja és 
egyben szabályozza a sajtószabadsá-
got. A cenzúrát és az öncenzúrát a 
tudatos, megfontolt és felelősségtel-
jes szerkesztői munka váltja fel. 
Ugyanis a sajtószabadság nem azt 
jelenti, hogy mindenki azt ír, amit 
akar, mindenféle következmény 
nélkül – a sajtószabadság a véle-
ménynyilvánítás és gondolataink 
szabad kifejezésének a szabadsága – 
nem pedig rágalmazásoké, becsület-
sértéseké és tények hamis színben 
való feltüntetéséé. Manapság sokan 
elfelejtik ezt. 

Somogyi Gábor 

Forint-
milliárdokról 

döntöttek 
 
Lapunk tudomására jutott, hogy a 

Szegedi Önkormányzat a 2005. évi költ-
ségvetést megtárgyalta és jóváhagyta. 
Fábián József kérésünkre elmondta, hogy 
Kiskundorozsmán folytatódik a csatorna-
építés, és a kivitelező a munkálatoknak 
még ezévben való befejezését tervezi. 
2006-ra az esetlegesen elhúzódó aszfalto-
zások is befejeződnek. Folytatódik a 
Nagybani Piac bővítésével összefüggés-
ben az új futballpálya építése is. A műve-
lődési ház építése elkezdődik, befejezése 
ezévben várható. A Maróthy Gergely téri 
játszóteret bővítik, és újat építenek ki a 
Jerney ABC melletti területen – a fiatalok 
igényeinek figyelembevételével, 1 millió 
forint költségráfordítással. 

Az autóbusz-közlekedés előkészítésé-
re és alkalmassá tételére elkezdődik az 
útépítés a Dobos utcában. Dorozsmán hat 
darab új buszváró telepítésére is sor kerül. 
Folytatódik a Jerney János Általános Isko-
lának a felújítási munkálata, és elkezdik a 
Jerney utcai óvoda korszerűsítését egy 
nyaktag kialakításával. 

A Családsegítő Házban rövidesen 
internetezési lehetőségük lesz a nyugdíja-
soknak. Dorozsma főutcáin fásítási mun-
kálatok kezdődnek. Elkezdődik Sziksós-
tón a fürdőhöz tartozó erdőterületek terv-
szerű rendbetétele is. 

A fenti témák terveinek részletes ki-
dolgozása még folyamatban van. 

T. L. 

Fészekrakás… 
hol? 

 
Előző számunkban közölt Építkez-

zünk, de hol? című írásunkban felvetett 
problémákkal kapcsolatban lapunk képvi-
selője egy építész szakemberrel (aki 
Kiskundorozsmán társasházak építését 
tervezi) felkereste Fábián József soros 
elnököt fogadóóráján. Képviselő úrnak 
felvetettük, hogy ismereteink szerint 
Dorozsmának nincs hosszú távú építési-
rendezési terve. Kértük és javasoltuk, 
hogy az arra illetékesek egy 15-20 éves 
távú részletes rendezési, beépítési tervet 
dolgozzanak ki. Határozzák meg, hogy 
Dorozsmán az egyes területeken milyen 
beépítési módot kell alkalmazni – hol 
épülhetnek társasházak, mennyi legyen a 
beépítési magasság, illetve hol kerüljön 
sor új telkek osztására. 

Képviselő úr ígéretet tett egy olyan 
szakemberekből álló konstruktív testület 
felállítására, amely kidolgozná a fentiekre 
vonatkozó előzetes javaslatait a döntésho-
zók részére. 



2005. április 1. 3. oldal 

Dorozsmai vállalkozóink 
Miklós Sándor, a Szélmalom vendéglő vezetője 

Községünk központjának régóta 
szerves része a ma Szélmalom vendéglő 
névre hallgató étterem. A helyiség törté-
netéről vezetőjével, Miklós Sándorral 
beszélgettem. 

 
Régi formája ennek a vendéglőnek a 

múlt század elejére tehető, akkor még az 
alsó rész működött, meg a túloldalon is, 
ami most az önkormányzaté. Az államosí-
tás után lett ez a rész kibővítve és átalakít-
va ezzel a fönti területtel. A hatvanas évek 
közepén nyílt meg ebben az állapotában a 
helyiség. Ez egy modern étterem volt a 
hatvanas években, fel volt szőnyegezve, 
gyönyörűen meg volt csinálva. Utána 
egészen az ezredfordulóig nem fordított 
rá egy fillért sem az ÁFÉSZ, csak romlott, 
romlott, romlott úgy az étterem, a kiszol-
gálóhelyiségek, a konyha és a többi része. 
1998.-ban magántulajdonba került, 2001.-
ben kezdődött a felújítása, és mint bérlő 
dolgozunk benne. Azóta próbáljuk alakít-
gatni, szépítgetni, renoválni, hogy a mai 
követelményeknek megfeleljen. Köztu-
dott, hogy ezek igen magasak, nehéz telje-
síteni, de igyekszünk. Valamint rendelke-
zünk egy belső lakodalmi sátorral. 

 
Hány munkatárssal dolgozik? 
 
Jelenleg hét fővel dolgozunk. Minden 

dolgozónk szakképzett, mert azt hiszem, 
hogy a vendéglátásban csak szakképzett 
dolgozókkal érdemes dolgozni. 

 
Úgy tudom, bálokat is tartanak. 
 
Igen, szeretünk rendezvényekkel elő-

rukkolni, elég jól is sikerülnek, a legutóbbi 
nőnapi rendezvényünk, valamint a közép-
kori esték; e kettő rendezvényünket évi 
rendszerességgel szeretnénk megtartani. 

Hány lakodalmat szerveznek egy 
évben? 

 
Ez még most van kialakulóban, tavaly 

öt vagy hat ilyen rendezvényünk volt. 
Bízom benne, hogy ebben az évben már 
sokkal több lesz. 

 
Legutóbb a Katolikus Bálra ki is szál-

lítottak vacsorát. 
 
Igen, próbálunk ilyen kitelepülésekkel 

is foglalkozni. 
 
Úgy tudom, előfizetni, rendelni is 

lehet itt ebédet. 
 
Igen, menüétkeztetéssel is foglalko-

zunk. A, B és C menü van, a C menü főleg 
főzelékek, valamint most indítottuk febru-
árban a fittnesz menüt, ez a fogyni vágyó 
és egyéb követelménynek megfelelőnek 
kilokalóriában van feltüntetve. Egyre töb-
ben választják, nemcsak hölgyek, hanem 
újabban már a férfiak is, úgyhogy ezek 
szerint mindenki szeretné a karcsúságát 
megtartani, ennek az elvárásnak is próbá-
lunk megfelelni. 

 
Köszönöm a beszélgetést. 

 
ZSÓFIA 

BUDAI ISTVÁN 
 

Pillanatkép 
 

Sötét, gőgös terebéllyel 
Palástot vet rám az éjjel, 
És az esti harangszóra 
Nyolcat üt a toronyóra 

Óvodai, iskolai 
tájékoztatók 

 
Az Orczy István Általános Iskola Ala-

pítványa nevében köszönetem fejezem ki 
azoknak, akik részt vettek alapítványi 
bálunkon, támogatói jegyet vásároltak, 
tombola tárgyakkal támogatták rendezvé-
nyünket. 

A 2004. évi bál tiszta bevétele 140 700 
forint. 

Iskolánk tanulói és tanárai nevében 
köszönjük, hogy SZJA-juk 1%-át alapítvá-
nyunknak utalták át. Bevételünk összesen 
394 500 forint, amellyel az oktatói-nevelői 
munkát kiemelten tudjuk támogatni. Az 
összegeket tantermek berendezéseinek 
cseréjére, székek vásárlására, erdei iskolai 
táborok és tanulmányi versenyek támoga-
tására fordítjuk. Továbbá támogatunk 
minden olyan tevékenységet, amely öreg-
bíti iskolánk hírnevét. 

Ezúttal tisztelettel kérjük önöket, hogy 
2004. évi adóbevallásuknál az 1%-os ked-
vezményezettként az Orczy Iskola Általá-
nos Iskola Alapítványát jelöljék meg. Adó-
szám: 18455120-1-6. Az önök által felaján-
lott összegből szeretnénk a gyerekek kul-
turált, otthonos környezetben való tanulá-
sát elősegíteni. 

GUBA PÁLNÉ 
alapítvány elnöke 

 
* 

Az óvodai beiratkozások időpontjai a 
2005-2006-os nevelési évre: 

április 13. 8-17 óra, ill. 
április 14. 8-17 óra. 
 

* 
A Negyvennyolcas utcai óvoda várja a 

„Szemünk Fénye Alapítvány” részére az 
adó 1%-ának felajánlását. 

Adószám: 18456482-1-06. 
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Forradalom a dísztéren 
Nem kell megijedni, csak az 1848-as 

forradalom és szabadságharc megemléke-
zésére gyűlt össze a tömeg első alkalom-
mal a Petőfi Sándor Művelődési Ház előtti 
dísztéren. 

A zene már kora reggel fel-felcsendült, 
átszűrődött az utcákon, be a templomba, 
ahol az ünnepi misén a szentbeszédben 
Mádi György plébános arról beszélt, hogy 
miért jó, hogy nagyböjtben történt a forra-
dalom. Összehasonlította az eseményt a 
nagy francia forradalommal is, ahol a 
kántált jelszavak sárbatiprásával anarchiá-
ba torkollott a változtatásra vágyó tömeg-
megmozdulást. A mi itthoni, vér nélküli 
forradalmunkra a hármas jelszó jobban 
illik. A tizenkét pontban felsorolt követe-
lések is mind a békés rendezést kívánják. 
Kimondták, hogy győzött a forradalom, 
akkor még nem gondoltak szabadságharc-
ra, vagyis március 15. tényleg ünnep. 

A templomból a térre mentünk, ahol a 
műsor elején Jakus Edina köszöntötte 
Nógrádi Zoltán és dr. Géczi József Alajos 
országgyűlési képviselő urat, Fábián Jó-
zsef, Tóth József és Kohári Nándor önkor-
mányzati képviselő urat, valamint Kádár 
Mihálynét, az Orczy István Általános Is-
kola igazgatónőjét, aki az ünnepi köszön-
tőjét mondta el. Kiemelte, hogy bár a kö-
rülmények eltérőek voltak Európában, 
mindenhol az idejét múlt rendszer ellen 
fogtak össze egy új világ reményében, 
életüket áldozták a célért, mert hitték, 
hogy lesz olyan nemzedék, akik élhetik az 

általuk megálmodott jövőt. Természetesen 
a műsor szereplői között is megtalálhattuk 
az Orczy István Általános Iskola diákjait, 
tanáraik Vassné Borbás Andrea, Kónya 
Zoltánné és Bajdik Zoltán. Összeállításuk-

ba beágyazva hallhattunk Galkó Bence 
színművésztől két Petőfi-verset. Ezután a 
Székivirág népdalkör énekelt Mészáros 
Mária vezetésével. 

A hagyományos koszorúzáson elhe-
lyezték koszorúikat a kopjafánál: Tóth 
József és Fábián József önkormányzati 
képviselő és Papp István, a dorozsmai 

kirendeltség vezetője; Kádár Mihályné és 
a diákok az Orczy István Általános Iskola 
nevében; dr. Géczi József Alajos ország-
gyűlési képviselő, Miklósné Gyémánt 
Mária és Hornyák István az MSZP helyi 
alapszervezete nevében; Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő és Kohári Nándor 
önkormányzati képviselő a FIDESZ nevé-
ben; Tímár Lajos, Bényi Mihály és Bényi 
Mihályné a KDNP nevében; Mészáros 
Mária, Gyapjas Mihály és Nagy Zoltán a 
Székivirág népdalkör nevében; Turcsányi 
Imréné, Szabó Pálné és Maróti Károlyné a 
Vöröskeresztes alapszervezet és a klub 
nevében; Pusztai Lajos és ifj. Miksi István 
a Dorozsma Kézilabda Sportegyesület 
nevében; Máté Mária, a művelődési ház 
munkatársa, Kovács Ferencné, az Alkony 
nyugdíjas klub vezetője, Vass József és 
Lukovics Gabriella a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház nevében. 

Az ünnepség után az érdeklődők a 
Művelődési Ház kiállításait is megtekint-
hették. 

Jó jelnek tűnik, hogy ezen a megemlé-
kezésen jóval többen jelentek meg, mint 
legutóbb, október 23-án, talán a készülődő 
tavasz miatt bújtak elő az emberek. 

Az ünnepséget utólag a dorozsmai 
kábeltévé csatornáján is megnézhetik. 
 

ZSÓFIA 

Szólj hozzám… 
Immár ötödik éve, hogy a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia minden 
esztendőben egy-egy konkrét, a társada-
lom számára is fontos keresztény értékre 
összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság 
elé. A kommunikációs programok célja, 
hogy tájékoztassanak a társadalmat a Ka-
tolikus Egyház tevékenységéről, és párbe-
szédet kezdeményezzenek az Egyházhoz 
kevésbé kötődő, jóakaratú emberekkel. 

Az üzenetet óriásplakátokkal, közterü-
leten, sajtóban és intézményekben elhelye-
zett hirdetményekkel, rádió- és tévéspottal 
népszerűsítik. A program témájáról konfe-
renciákat szerveznek, valamint didaktikai 
anyagok készülnek iskolák, hittancsopor-
tok és plébániai közösségek részére. 

A Szólj hozzám… program célja, hogy 
a figyelmet ráirányítsa az igazi kommuni-
káció mibenlétére és fontosságára. 

Az ember teremtettségénél és termé-
szeténél fogva társas lény, ezért elemi 
szükséglete, hogy kapcsolatokat létesítsen. 
Az egymás között és a Teremtővel folyta-
tott kommunikáció minden közösség lété-
nek egyik alapfeltétele. Az Egyház tanítá-
sa szerint a kommunikáció több mint gon-
dolatok közlése és érzelmek jelzése. Leg-
mélyebb szinten saját magunk odaajándé-
kozása a szeretetben. 

Számos egyéni és szociális probléma 

adódik abból, hogy a modern társadalom-
ban az emberek közötti és az Istennel foly-
tatott kommunikáció nem, vagy csak töre-
dékes formában valósul meg. A médiu-
mok világa nem pótolja és nem is pótol-
hatja az ember-ember, ember-Isten közötti 
személyes kapcsolatot. Mindig szüksé-
günk lesz Valakire, akihez szólhatunk, aki 
meghallgat bennünket, akitől választ ka-
punk egzisztenciális kérdéseinkre, akivel 
megosztjuk örömünket, bánatunkat, gon-
dolatainkat, és aki válaszol kérdéseinkre. 
Pilinszky János szerint a beszéd nem más, 
mint „adás és befogadás. Nyitottság. Sze-
retet.” (Néhány szó a szavakról) 

Az Egyház fontosnak tartja, hogy rá-
mutasson az Istennel és embertársainkkal 
folytatott kommunikáció jelentőségére és 
nélkülözhetetlen szerepére. Szeretné fel-
hívni az emberek figyelmét arra, hogy 
kommunikálni kell, mert emberi létünk 
kiteljesedésének alapfeltétele. 

A kommunikációs program központi 
üzenete: keressük az alkalmakat, ragadjuk 
meg a lehetőségeket, hogy szóljunk Isten-
hez és embertársainkhoz egyaránt. Beszél-
jünk, beszélgessünk egymással, mert a 
kommunikáció révén válunk emberré. 
Szólj hozzám… 

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Titkársága Sajtóiroda 
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Mindennapi kenyér, 
zsemle a 

cukorbetegeknek és a 
fogyni kívánóknak 

 
Magyarországon a lakosság 8%-a cu-

korbeteg. Részükre fontos az olyan pék-
áru, amelyet nyugodtan fogyaszthatnak. 

A Gabonatermesztési Kutató Kht. és a 
Novoback Kft szabadalmaként (Magyar-
országon és az EU tagállamaiban is) kifej-
lesztett, orvosilag tesztelt új diabetikus 
zsemle és kenyér fehértermékek kizárólag 
természetes anyagokból készültek, korpás 
összetevőt nem tartalmaznak, ízletesek, 
folyamatosan, jó étvággyal fogyaszthatók.  

A termékben maradó szénhidrát egy 
bizonyos részét lecseréltük guar liszttel, 
amely egy Indiában, Pakisztánban termő 
növény magjából készül. Lényeges tulaj-
donsága, hogy rendkívül nagy a vízmeg-
kötő képessége, ezen alapszik a hatása is. 

Diétás pékáruinkból a beállított nor-
mál termékekkel azonos szénhidrát meny-
nyiség elfogyasztása esetén a három óra 
alatt mért vércukorterhelés átlagosan 40%-
kal kevesebb. Minden szilárd és folyékony 
táplálék, amellyel együtt fogyasztjuk, csak 
részben szívódik fel. 

Ezzel magyarázható a másik lényeges 
tulajdonsága, a fogyasztó hatás. Ez a felszí-
vódás gátlás nem csak a szénhidrátokra 
terjed ki. Aki fogyni szeretne, minden étke-
zéshez fogyasszon a diabetikus zsemléből, 
vagy kenyérből. A cukorbetegeknek is aján-
latos úgy beosztani a szénhidrát napi 
mennyiségét, hogy minden étkezésnél bele-
férjen valamennyi diabetikus zsemle, vagy 
kenyér elfogyasztása. Mindkét tulajdonság 
csak úgy érvényesül, ha a terméket folya-
matosan használjuk a táplálkozásunkban, 
és bőségesen fogyasztunk folyadékot is. 

Minden erőteljes fogyókúra nélkül, 
természetes táplálkozás mellett, mintegy 
három hónap alatt 8–10 kiló testsúlycsök-
kenés érhető el, amit követően kialakul 
egy egyensúly. 

A terméket a saját csomagolásában 
szükséges tárolni, ebben lehet lefagyasz-
tani is, csak ki kell venni a fagyasztóból, és 
természetesen kiengedni hagyni, mikró 
nem kell. 

Ezen a területen a termék gyártója: 
Rácz Gyula Sütőüzem, Bordány. 

További információ a gyártótól: 
30/ 985-2622 
 
Megrendelhető, illetve megvásárolható 

az alábbi élelmiszerboltokban:  
Privát Mini ABC (Dorozsmai út 187.), 

Jóker Márket (Széchenyi u.), Király Lász-
ló élelmiszerbolt (Széksósi út 44.), 
Turtrade Kft. (Jernei u. 12.), Takácsné 
élelmiszerbolt (Erdőstarcsa u.1.), Kék 
Market (Erzsébet u. 2.) 

Ugyanezen boltok a teljes kiőrlésű 
bio búzalisztből készült adalékanyag 
mentes kenyerünket is forgalmazzák. 

(x) 

Magyar Posta Részvénytársaság 
 
 

AKCIÓ A POSTÁN 
Hírlap előfizetések 

 
Népszabadság 3 hónapra 5970,- Ft helyett 2985,- Ft előfizethető április 30-ig. 
Diéta és Fitnes 3 hónapra 1338,- Ft helyett 891,- Ft előfizethető május 31-ig. 
Fürge Ujjak: 3 hónapra 1215,- Ft helyett 810,- Ft előfizethető május 31-ig. 
Népszava 3 hónapra 5466,- Ft helyett 3864,- Ft előfizethető május 31-ig. 
Képes Újság 3 hónapra 1581,- Ft helyett 1488,- Ft előfizethető július 31-ig. 
 
Akción kívüli ajánlatunk esetében a biztosítások közül a választhatóság elvét lehet előny-
ként kiemelni a teljes ingatlan és ingóság, illetve csak ingóság biztosítás összegeivel. 
 
 Ingatlan és ingóság Csak ingóság 
41-60 négyzetméter 1038,- Ft/hó 295,- Ft/hó 
61-80 négyzetméter 1397,- Ft/hó 357,- Ft/hó 
81-100 négyzetméter 1748,- Ft/hó 411,- Ft/hó 
101-150 négyzetméter 2362,- Ft/hó 504,- Ft/hó 
 

Kiskundorozsma Posta 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
 

A böjti szelek… 
 
A böjti szelek fújtak zordan, szeszélye-

sen, amikor apám „elment” egy április 
reggelen. 

Emlékszem, kórházi ágya mellett 
roggyantan álltam, s könnyeim üvegfá-
tyolként borították el égi útra készülő 
halványodó arcát. Verejtékes homlokán 
vízcseppek gyöngyöztek küzdelmének 
harcosaiként. 

Munkájától acéllá edzett kezének utol-
só szorítását még most is érzem, ahogyan 
szólni nem tudón, még erőre bíztatott, 
mint mindig, utat mutatva előttem a sze-
retetével, féltésével, vigasztalásával látha-
tatlanul körülölelt. 

Hiányának tényéhez felnőni még ma 
sem tudok, szívemben a bánat, mint há-
borgó orkán, feldúltan kavarog. 

A böjti szelek most is fújnak zordan, 
szeszélyesen, ők vitték el, s hozták vissza 
emlékeimbe ilyenkor áprilisban újra fájón, 
ily gyötrő erővel őt. 

„Baba-farsang 
baba-bál” 

a Negyvennyolcas utcai 
óvodásokkal 

 
A Negyvennyolcas utcai Óvoda már 

negyedik éve rendezi meg farsangi mulat-
ságát a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
Örömmel várják a gyermekek ezt a napot, 
hiszen ilyenkor együtt lehet az óvoda 
apraja-nagyja. Együtt gyönyörködhettünk 
vendégeinkkel a gyermekek ötletes jelme-
zeiben, mely a kreatív szülőket dicséri. A 
jelmezesek felvonulása után kezdetét vette 
a vidám, táncos, játékos mulatság. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítségükkel hozzájá-
rultak e vidám délután sikeréhez. 

Köszönjük a Művelődési Ház igazga-
tójának, hogy helyet biztosított számunk-
ra. Köszönetet mondunk minden szülő-
nek, aki munkájával, felajánlásával segí-
tette a mulatság színvonalának emelését. 
Köszönjük a Chio-Chips Dorozsmai kiren-
deltség igazgatójának ajándékát, amivel a 
versenyjáték győzteseit jutalmazhattuk. 
Köszönjük a Tapody cukrászda remekbe 
szabott bohócos meglepetés-tortáját, ami-
ből minden gyermeket megkínálhattunk. 

Reméljük, hogy élményekben gazdag 
délutánt töltöttünk együtt, melyre szívesen 
emlékeznek vissza a mulatság résztvevői. 

KOVÁCS MIKLÓSNÉ 
tagóvoda-vezető 

Menetiránnyal szemben 

Biztonságban? 
 

Megszoktuk, hogy ha még egy egyirá-
nyú utca túloldalára is kell átmennünk, 
mindkét irányba szét kell néznünk, mie-
lőtt lelépünk az úttestre. Biztos, ami biz-
tos. Sőt, mostanában nem vall túlzott elő-
vigyázatosságra, ha akkor is széjjelnézünk 
jobbra-balra, ha nekünk zöld a lámpa. 
Biztos, ami biztos. A járdán is úgy kell 
közlekedni, hogy bármikor be tudjunk 
ugorni valami védett helyre, ha egy jármú 
a járdára fut. 

A múltkor egy kéményseprőt ütöttek 
el. Kérdem én, hát már a tetőn sem va-
gyunk biztonságban? 

S. G. 
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Vásártéri Olcsó 
Palackozott Italok Boltja 
(Szeszfőzde épületében 48-as u. 94.) 

 

0,75 Tolnai Olaszrizling  210,- +üveg 
0,75 Tolnai Kékfrankos  230,- + üveg 
0,75 Balatoni Merlot édes 237,- + üveg 
250ml Max energiaital  186,- 
0,5 Gold Fassl sör  109,- + üveg 
3kg mosóporok 3-fajta 715,- tól 

 
Nyári nyitvatartással várjuk kedves 

vevőinket. 
H-P: 7-19, Szo.: 7-17., 

Vasárnap: 8-16 

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

szellőzőberendezés-szerelő és -javító 
mester. 

Vállalom: 
–gázkészülékek javítását 1 év 

garanciával; 
–klímák telepítése és 

forgalmazása; 
–csőtörések javítása 

megfúrásos módszerrel, részleges 
talajfeltárással. 

Szeged, Fölszél u. 12. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 06 20 9533 440 

K
  L

  Í
  M

  A
 S Z E R E L É S 

A  VÁSÁRTÉRI HÚS BT. 
Ajánlata 

Tőkehúsok, pörkölt húsok, 
marha, birka, pacal kapható. 
Igény esetén konyhakészre 

elkészítve. 
 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

DR. BÁCSKAI ISTVÁN 
 

szülész-nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: 

Dorozsma, Tas u. 2. alatt. 
Kedd és csüt.: 15-17-ig, 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
sz. alatt kedd és csüt. 17.30-19-ig. 

Telefon: 06 20 392 8608 

Hirdessen a 
DOROZSMAI NAPLÓBAN! 

 

Még mindig tart 
“négyet fizet, ötöt kap” 

akciónk! 
 

Mobil: 06 20 470-6587, 
06 20 530 4514 

 
Mindennemű ajtók, ablakok 

helyszíni üvegezése, biztosítós 
számlázás. 

 

Szabó Imre 
 

Tel.: 62-463-552 
Mobil: 06 20 328 8957 

 
 

Szeretettel várom régi 
és új ügyfeleimet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
szárzúzást, fűnyírást vállalok! 

Tel.: 62 435-162 
Mobil: 06 70 557-2049 

Profilváltás miatt 
 

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
 

Szeged, Széksósi út 24.  
Tel/Fax.: 62 550-567, 550-568, 30 925 0486 

2005. március 1-jétől üzletünk teljes árukészletét 

25-70%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL KÍNÁLJUK! 
 Kőműves és burkoló Használt Antikvárium 
 szerszámok műszakicikk könyvek 
 25% 30-50% 100-300 Ft 
 árengedmény! árengedmény! áron! 

 

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

KÖKAR Kft. vállal 
személy– és tehergépkocsi 

–javítást, 
–műszaki vizsgára felkészítését, 
–vizsgára elvitelét, vizsgáztatását, 
–karosszéria javítását, 
–forgácsolási munkákat, 
valamint magánszemélyek és vál-
lalkozások részére könyvelést. 

Gépjárműjavítás: 
Kiskundorozsma, Zsombói út 
(a nagybani piactól 400 méterre) 

Tel.: 30/488-0251 
Könyvelés: 

Szeged, Ortutay u. 7., 
Tel.: 30/565-9421 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Dorozsmán ingyen, a 
külterületeken 100 Ft/db. 

 
BAKÓ MIHÁLY 

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 

32/A 
 

Tel.: 62 461-126 
Mobil: 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

Pelenka Kuckó Dorozsma 
 

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

Junior: 38 Ft/db-tól 
 

Őszi-téli ruhák. 
Gyermekruházat. 

 

Cím: Dorozsmai út 178. 
 
 

Nyitva: H, K, Sz: 9-17, 
Cs, P: 9-16, Szo.: 9-12. 

Mobil: 06-30/2782-459 

Dr. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

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

HÁZNÁL. Hatósági igazolások intézése. 
Rendelés: hétköznap 8-9-ig, kedden, pénteken 
16-17-ig is a Kiskundorozsmai Polgármesteri 

Hivatal kirendeltségén. 
Negyvennyolcas u. 12. 

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



2005. április 1. 7. oldal 

OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL ILLETVE RÖVID 

BESZERZÉSSEL.  
ROBOGÓ ALKATRÉSZEK. 

 
Szeged, Dorozsmai út 152. 

Tel.: 62 / 462-180 

 
 
 
 

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. 

Szilágyi Antal 
esztergályos 

Járműalkatrészek gyártása, 
felújítása. 

Táncsics u. 14. 
Tel.: 460-945 

Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 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 

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. 

 Számítógépek, perifériák
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

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

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

FFF OOO RRR DDD ÍÍÍ TTT ÁÁÁ SSS    
angol-orosz nyelven 

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

Speciális Bt. Ajánlata 
 

● Iskola– és 
irodaszerek 

● Csomagolók, 
ajándékkísérő 
képeslapok 

● Ajándéktárgyak. 
 

Parkoló– és buszjegy értékesítése. 
Fénymásolás. 

 

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

MENÜ a hét minden napján 
 

1. Leves 
2. A, B, C ill. fittness házias menü-

vel, többféle pizzaválasztékkal 
várjuk kedves vendégeinket! 

 

Továbbra is ingyenes 
házhozszállítással! 

 

Szélmalom Vendéglő 
Tel.: 461-363 

Takarítsa meg tintasugaras 
nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

– HP, Canon, Lexmark, Xerox 
utántöltők 1800 Ft-tól! 
– Canon, Epson kompatíbilis 
tintapatronok 770 Ft-tól! 

 

Nyomtatókellék szaküzlet: 
 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panorána üzletházban) 

 

Tel.: 20 331-8043, 62 462-565 
Web: www.inkmate.hu 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 

 
 
 
 
 
 

• Mindennemű asztalosmunkák 
• Konyhabútorok 
• Belső lépcsők 

 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. Tel: 20 9493-408 
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 F i g  y e  l e  m  
G ép já rm ű  viz sgá zta tás Z som bón  F a rkas F erenc a u tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja:  személy- és  gép kocs ik  F ar ka s F er enc  
 — javítását gép járm ű techn iku s 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgázta tását (helyben) Zsom bó , F elsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatá t. T el./fa x : 2 55-06 3  
 N yitv a tartá s : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-34 70  

Vállalja: személy– és tehergépkocsik 

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
forgalmazása, ellenőrzése, javítása 

 

Tűzoltó Felszereléseket 
Javító Kft. 

 

Szeged, Dorozsmai út 6. 
Nyitva: H-P: 6-14.20-ig 

Tel./Fax: 62 466-916 
Mobil: 20 950 9977 

Műszaki kereskedés 
 

Villanyszerelési anyagok, 
papír porzsákok stb. árusítása 

Háztartási és villamossági gépek 
javítása 

 
Cím: DOROZSMAI ÚT 139. 

Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 30/329-0567 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes körű 

ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
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 62/554-584 telefonszámon. 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

VÉCSINÉ TÓTH ANNA 
I N G A T L A N K Ö Z V ET ÍTŐ  É S  É R TÉ K BE C S LŐ  

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Földhitel és Jelzálogbank Rt. 
hiteltanácsadója 

 

Tel.: 06 30 / 2486-944 
Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 

E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 
Biztosítási ügyeit a belvárosban 

szeretné intézni? 
Várjuk Szeged, Püspök u. 9. (Mérei 

és Püspök u. sarok), valamint 
Kiskundorozsmán a Czékus u. 53. 

szám alatti irodánkban! 
 

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.  
biztosításainak teljes körű ügyintézése! 

 

Pusztai Lajos 
Üzleti iroda: Szeged, Püspök utca 9. 

Tel./Fax: 62/461-578; 420-749 
Mobil: 30/99-59-250 

E-mail: pusztailajos@invitel.hu Közlöm leendő vendégeimmel, hogy 
MEGKEZDTEM női-férfi 
KÉZ-LÁBÁPOLÓ 

MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 
tevékenységemet. 

Apellis Szépségszalon 
Munkaidö: SZE, P: 13.30-18.30; Cs: 9.30-16.30.; 

Szo.: 8.30-11.30 
Jerney u. 6. Tel.: 463-144 

  

MEGNYÍLT 
a FRISURE FODRÁSZAT 

a JERNEY utcában 
(a Kulcsmásoló mellett) 

 

Vállalom: férfi, női, gyermek frizurák 
készítését. 
Folyamatos akciókkal várom minden 

kedves vendégeimet. 
 

Bejelentkezés: 06 70 200-5716 számon. 
Nyitva: H-P: 7-11, 13-19. Szo.: 8-12. 

MOLNÁR ORSOLYA 

A DÉLI-FARM Kft. 
tavaszi 

vetőmagkínálata 
 

Kukorica, napraforgó, tavaszi árpa, 
tavaszi búza, tavaszi zab, szemes cirok, 

siló cirok, szudánifű, lucerna, köles, 
fénymag, csillagfürt, bükköny 

Műtrágyák: ammóniumnitrát (magyar 
és román), karbamid, komplex NPK 

(16:16:16%, 0:10:28% stb.) 
 

Cím: Szeged-Kiskundorozsma, 
Kettőshatári út 6. 

(a Nagybani zöldségpiac mellett) 
Tel.: 62/556-120, 556-130 

Mobil: 30-604-2772 

MEGNYITOTTUNK! 
 

ANTENNA SZAKÜZLET 
Dorozsmai út 143. 

 

Műholdvevők, hagyományos 
antennák és kiegészítők 
Kábeltévés erősítők, csatlakozók 
 

Szerelés, javítás 
UPC Direct előfizetés 
 

Tel.: 421-176 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Időpontegyeztetés telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Szeged, Csongrádi sgt. és Gém u. 
sarkán épülő társasházban laká-
sok eladók. 
 

Bényi Építési Iroda 
Tel.: 461-954 (este) 
Mobil: 20/980-5441 


