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Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad 
az utolsó halat, rádöbbensz hogy a pénz nem ehető.                   (Indián bölcsesség) 

HAVI GONDOLAT 

Kábelnet az év végéig mindössze 
2495 forintért! 

Részletek az 5. oldalon 

Nyárvégi délután az új pályán 
A vadonatúj, tágasabb helyre köl-

töztetett sportpályát szeptember 25-én 
végre birtokba vehették a lakosok, per-
sze leginkább a játékosok örülhettek a 
modernebb és remélhetőleg idő- és idő-
járásálló komplexumnak. Az ünnepé-
lyes átadásra az ifi- és a nagycsapat 
mérkőzései között került sor, amelyet 
vacsora kísért. Számos civil szervezet, 
köztük a Polgárőrség tagjai és lapunk 
képviselője meghívott vendégként vett 
részt az eseményeken. A részben a 
Nagybani Piac Kft. büdzséjéből, részben 
önkormányzati forrásokból felépülő 
sportpálya átadója után elkezdődhet a 
régi lebontása és helyébe a piac új rész-
legének a felhúzása. 

 
A helyszín az új sportpálya a Nyu-

gati soron. Az idő kellemesen langyos. 
A nézőtéren egyre többen jelentek meg, 
mind a megnyitóra várva. Az ificsapat 
meccsének befejezése után szinte telje-
sen megtelt a lelátó. Sajnos a pálya kö-
rüli nedves talaj miatt közelebbről nem 
szemlélhette a közönség a ceremónia-
nyitó majorettes-műsort. Szerencsére – 
a játékosok beszámolói szerint – a pálya 
gyepszőnyege kielégítő állapotban volt, 
nem volt vizes. Miután a műsor alatt 
bemelegítő „nagy” csapat elhagyta a 

pályát, dr. Botka László polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, beszédében 
kihangsúlyozta a közösségi események 
támogatásának fontosságát. Tóth József 
önkormányzati képviselő kommentárjá-
ban azt kívánta, hogy még sok nemze-
dék tudjon ezen a pályán sportolni. A 
sportlétesítményt felszentelő Mádi 
György plébános megáldotta sportolóin-
kat és a szurkolókat, és kérte, a játék 
során a csapatok ellenfeleikre ne ellen-
ségként gondoljanak, hanem testet és 
lelket frissen tartó, kooperatív tevé-
kenységként űzzék a sportot. A szurko-
lóktól vérmérsékletet, és a heves indula-

tok, káromkodások mellőzését kérte. Az 
ünnepi program a létesítmény kulcsá-
nak átadásával végződött, ezt Mezei Ri-
chárd vehette át a Nagybani Piac Kft. 
ügyvezető igazgató asszonyától. 

Mindezek után kezdetét vehette az 
első mérkőzés, amely során a dorozs-
mai csapat fogadta a szőregieket. A lab-
da pedig az égből érkezett – Makra Zol-
tán dobta le a pálya közepére egy sikló-
repülőből. 

Egyébként a mérkőzés végeredmé-
nye 1:1 lett. Gratulálunk, hajrá 
Dorozsma! 

SOMOGYI GÁBOR 

A dorozsmai focisták és a díszvendégek 

Ebzárlat! 
 

Figyelem! 2005. október 1. és 27. között 
Szeged város közigazgatási testülete 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 
el a rókák veszettség elleni repülőgépes 
csalétkes immunizálása miatt. A mun-
kálatokra október 1. és 6. között kerül 
sor. 
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A Polgárőrség közbiztonsági észrevételei 
Közelmúltban megtörtént bűnesete-

ket teszünk közzé, a lakosság okulásá-
nak céljából, abban bízva, hogy hasonló 
esetek a jövőben megelőzhetők lesznek. 

 
– Lezárt kerékpárokat hagytak az 

utcán nyugdíjasok (egész napra elutaz-
va), mire hazaértek, kettő kerékpár el-
tűnt. A kár kb. 60 ezer Ft. Megoldási 
javaslatunk: ha elkerülhetetlen, hogy az 
utcán őrizetlenül hagyjuk a kerékpárun-
kat, akkor több és erősebb lezáró láncot, 
lakatot alkalmazzunk, vagy ismerős 
háznál helyezzük el. 

 
– A Posta környékén a kerékpárt 

toló személytől a bevásárló kosárból az 
irattáskát vagy pénzt tartalmazó kistás-
kát észrevétlenül ellopták az ott nap-
közben „tétlenkedő” személyek. 
Ugyanez az ABC áruházban is megtör-
tént: a bevásárlókocsiban tartott pénzt 
tartalmazó irattáskát ellopták. Javaslat: 
a pénzt és iratokat tartalmazó táskánkat 
rejtve vigyük magunkkal.  

 
– Éjszakai órán az udvar felől nyitva 

hagyott bejárati ajtón keresztül behatol-
va a tolvaj ellopta az előszobaasztalon 
hagyott pénzt és a mobiltelefonokat. 
Megoldás: zárjuk be az ajtót éjjel és nap-
pal is, akkor is, ha otthon tartózkodunk, 
és / vagy tartsunk éber házőrző kutyát, 
szereltessünk mozgásérzékelővel ellá-
tott felvillanó lámpát vagy riasztó be-
rendezést. 

 
– A Tas utcában a szúnyoghálón 

keresztül behatolva loptak el lakásból a 

nyáron értékeket, miközben a ház lakói 
az udvarban hátul vagy a kertben tar-
tózkodtak. Megelőzési javaslat: szerel-
tessünk rácsot az utcai ablakokra, ha az 
utca felé szellőztetünk. 

 
– Szaporodnak az idős, egyedül élő 

emberek sérelmére elkövetett bűnese-
tek. Rendszerint házaló árusok formájá-
ban jelennek meg, általában vizet kér-
nek, vagy más ürüggyel igyekeznek be-
jutni a lakásba, majd miután elterelik az 
ember figyelmét, értékeket tulajdoníta-
nak el. Javaslat: ne engedjünk be a lakás-
ba gyanús személyeket. Ha lehet, még az 
utcaajtó kizárása előtt kérdezzük meg, ki 
keres minket és milyen célból. 

 
– Szolgáltató iparosok (pl. esőcsator-

na-szerelő vagy kőműves) olcsó munkát 
ajánlva becsapták ügyfeleiket. Az előre 
jelzett ár a munka végére többszörösére 
emelkedett, amelyet kierőszakoltak a 
károsulttól. Javaslat, hogy ismeretlen 
emberekkel ne kössünk üzletet. Ameny-
nyiben mégis effajta helyzet előfordul, 
hívják a rendvédelmi szerveket. 

 
– A Törő utcában a közelmúltban a 

lezárt Citroen gépkocsi hátsó ajtaját a 
tulajdonos nyitva találta. Kifeszítés nyo-
mai nem látszottak. Ellopták belőle az 
irattáskát és a bélyegzőt. Tanácsunk, 
hogy utcán hagyott kocsiban irattáskát 
és értékes tárgyat látható helyen ne 
hagyjunk. 

 
Ne feledjük, hogy a legjobb védeke-

zés a bűnmegelőzés. Utcán, üzletekben 

ha gyanús egyéneket látunk, akkor tart-
suk szemmel őket és figyelmeztessük 
embertársainkat a rájuk leselkedő ve-
szélyekre. 

Házunk, lakásunk táján a riasztóbe-
rendezésekkel kombinált védelem mel-
lett a leghatásosabb a SZOMSZÉDOK 
EGYMÁSÉRT MOZGALOM (SZEM) 
figyelő- jelző  szolgálata,  amelyet 
Dorozsmán 2003-ban, 31 utcában szer-
veztünk meg. 

 
Ne legyünk egymással szemben kö-

zömbösek. Az észlelt bűneseteket jelent-
sük fel névvel vagy névtelenséget kér-
ve. Amennyiben névtelenségben aka-
runk maradni, akkor hívjuk a TELE-
FONTANÚT a 06-80-555-111 számon. 
Ha bejelentésünk alaposnak látszik, ak-
kor kivizsgálják. 

 
Jelentsük be a rendőrségen vagy pol-

gárőrségen az ittasan vezető és randalí-
rozó egyéneket. A közelmúltban az 
egyik kocsmában rendszeresen italozó, 
jogosítvánnyal nem rendelkező fiatalem-
ber többször vezetett ittasan gépkocsit. 
A Bölcs utcában nemrég villanyoszlop-
nak ütközött. Összetörte magát és autó-
ját is. A környéken emiatt 19-23 óráig 
nem volt villany, kábeltévé és internet. 
Elrontotta sok család vasárnap esti pihe-
nését és szórakozását felelőtlenségével. 

A dologban az a felháborító, hogy a 
baleset helyszínén legalább tizenöten 
mondták el, hogy a szabálytalankodó-
val rendszeresen együtt szórakoztak, 
tudtak arról, hogy rendszeresen ittasan 
vezet, mégsem tettek ellene semmit. 
Úgy látszik, hogy egyesek szemében 
jópofa, vagány dolog a felelőtlen visel-
kedés és mások testi épségének veszé-
lyeztetése. Vagy csak egyszerűen közö-
nyösek? 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

Polgárőrség lehetőségeihez mérten, a 
szociális védőháló foltozgatása során 
segíteni próbál hajléktalanokon, szociá-
lisan nehéz helyzetbe került embertár-
sainkon. Célunk a normális életbe való 
visszavezetésen felül az, hogy megóv-
juk őket a bűnözés útjára való lépésük-
től. Csak azokon tudunk segíteni, akik 
magukon is segíteni akarnak. Együtt-
működünk a részönkormányzattal, a 
helyi Családsegítő Házzal és a házior-
vosokkal. Partnereink a kórházak és a 
szociális munkásaik is. Több hajléktala-
non segítettünk egészségügyi igazoló 
iratok beszerzésével, átmeneti lakást, 
segélyt, továbbá ruházatot és élelmet 
keríteni. Köszönettel tartozunk Bindics 
István orvosnak, aki kötelességén felül 
segíti munkánkat. 

TÍMÁR L. 

Apropó… 
szélmalom! 

Fábián József fogadóórái október-
ben: 

– 18-án 16 órakor a Jerney János 
Általános Iskolában, 

– 25-én 16 órakor a Kirendeltségen. 
 

* 
A Közterület Felügyelet tájékoztat-

ja a lakosokat, hogy fokozottan ellen-
őrzi a szennyvíz utcára való, árkokba 
történő kivezetését. 

 
* 

Kézilabda NB I/B 
Szeged-Dorozsma–Vác 29–19 (14–8) 

NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. 
Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: 
Kiss, Kóbor. 
Szeged-Kiskundorozsma KSE – Bőcs 
29–17 (15–7) 

NB I/B-s női találkozó. Kiskundo-
rozsma, 100 néző. Vezette: Szikszay, 
Szilágyi. 

Ifjúságiak: Szeged-Kiskundorozs-
ma–Bőcs 31–26 

Avagy egy kis adalék szélmalmunk 
kálváriájához: 

Az elmúlt évtizedben alakult egy 
alapítvány, amely igazán tenni akart az 
építmény megóvásáért. A Szélmalomért 
Alapítvány a felelősen gondolkodó lo-
kálpatrióták adományaiból másfél mil-
lió forint tőkét halmozott fel. A karban-
tartás és működtetés azonban sosem 
valósult meg. Habár az Államkincstár, 
az ingatlan tulajdonosa nem határoló-
dott volna el az átadásától, az egyetlen 
lehetőség malmunk rendbetétele helyi 
lakosok ellenkezése miatt hiúsult meg. 
Az alapítványt fel kellett oszlatni, a be-
fizetett támogatást pedig mindenkinek 
visszaadni. 

Ennyit arról, hogy közös erővel, egy 
nemes célért összefogva mennyi min-
dent érhet el Dorozsma népe. 
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A Nagybani Piac háza tájékáról 

Megkérdeztük a Nagybani Piac Kft. 
ügyvezető igazgatóját, Törökné Dr. Szán-
tó Katalint az aktuális piaci helyzetről. 

– Igazgatónő, a nyári csúcsforgalom 
kezdetén a piacra való beléptetési rend 
és a vásárok utáni piac nyitási rend 
megváltoztatásával az elmúlt félévben 
érezhetően megszűnt a Kettőshatári 
úton a várakozás, ezzel az úton közle-
kedők és a környező lakosság zavarása 
is. Több sajtóforrásból értesültek a do-
rozsmai lakosok a piac területén épülő 
3200 négyzetméter nagyságú csarno-
kokról (raktárak, hűtőház). Elkészülése 
mikorra várható? 

– Bizonyára a lakosság előtt az is-
mert, hogy a megszűnő sportpálya he-
lyén fog felépülni a két, összesen 3200 
nm-es csarnok épülete. Előzetes tervek 
szerint 2005. decemberére kellett volna 
elkészülnie. Mivel azonban az új sport-
pálya elkészülésének időpontja a rossz 
időjárási viszonyok miatt először 2005. 
márciusáról júniusra, majd végül szep-
temberre módosult, ennek következté-
ben a régi pálya létesítményeinek elbon-
tása is 2005. őszére elhúzódott.  

Elkezdődtek a csarnok építését meg-
előző tereprendezési munkálatok, hátra 
van még a régi szertár, öltöző bontási 
munkáinak elvégzése. Ez a féléves idő-
eltolódás és a tél közeledtével az új csar-
nok elkészülésének időpontja ez idő 
szerint nem látható még. 

– Az új csarnok elkészülésével mi 
fog a piacon megváltozni, és ez hogyan 
érinti a környéken élő lakosságot? 

– Lényeges változások fognak bekö-
vetkezni azáltal, hogy a csarnok a meg-
szűnt sportpálya helyére épül. Mögötte 
lesz a háromsávos kamionparkoló, vá-
rakozó és rakodósáv a megszűnt ben-
zinkút határterületén. Ezek motorzaja 
kellő távolságra lesz a lakóházaktól. 
Továbbá nem lesz szükség a hűtést vég-
ző motorok állandó járatására, mert hű-
tött raktárból rakodhatnak és utána el-
távoznak, lerövidül a rakodási, várako-
zási idő. 

A csarnok felépültével a Kettőshatá-
ri utat szegélyező bódék lebontásra ke-

rülnek, itt megszűnnek a rakodások, 
ezáltal a lakosság zavarása is. 

Nekünk az építési hatóság előírta, 
hogyan kell építenünk, és a környezet-
védelmi előírásokat be fogjuk tartani. A 
beruházás ütemekre van bontva, de an-
nak befejezése időpontjára a zajvédő fal 
is el fog készülni.  

Az új létesítmény és területrendezés 
elkészültével úgy gondolom, hogy lé-
nyegesen csökken a környezet por, zaj 
és egyéb szennyezettsége. 

– Az új csarnok építésének elhúzó-
dása miatt legközelebb mikor lesznek 
ismét vásárok? 

– A vásárok ismételt megtartására 
egyrészt a polgármester úr tett a lakos-
ság felé ígéretet. Másrészről ebben a 
kérdésben a kft. taggyűlésének van 
döntési hatásköre, ezért jelenleg erről 
nyilatkozni nem áll módomban. 

– Mint ismeretes, megemelték az 
augusztusi vásárra a helypénzeket. Mi-
vel indokolják ezt a döntést? 

– Ezt megelőzően a vásári helypénz 
2003-ban lett 200 Ft/nm díjban megálla-
pítva. 2004-ben a termelők és nagybani 
vásárlók helypénze emelésre került, de 
a vásározóké nem. Ezért ebben az évben 
az infláció mértékéhez igazítottuk a vá-
sári helypénzt is, amelyet 300 Ft/nm 
díjazásban állapított meg a Kft. taggyű-
lése. 

– Szeptember 25-én az új sportpálya 
létesítményei ünnepélyes körülmények 
között is átadásra kerülnek. A Nagyba-
ni Piac Kft. beruházásában mennyibe 
került, és milyen minőségben lett kivite-
lezve? 

– A beruhá-
zás 150 millió Ft-
ba került. Gond 
nélkül lezajlott a 
műszaki átadás. 
Tartalmaz az 
építés pótmun-
kákat annak ér-
dekében, hogy 
optimális legyen 
a pályáról a csa-
padékvíz elveze-

Elment… 
 
Elment egy gondozónő, gyermek-

ápolónő, szakképzett szakember, aki 
harminc évet dolgozott a dorozsmai 
bölcsődében, negyven évet az egész-
ségügyben. 

Tette a dolgát, már a második ge-
nerációt nevelte – tanította az önálló-
ságra, játékra, beszédre, szobatiszta-
ságra a reá bízott apróságokat. Mint a 
bölcsődevezető helyettese segítette a 
bölcsőde életének irányítását. 

Példamutató, áldozatos munkájá-
val sok kolléganőjének példaképévé 
vált. 

Elragadta a szörnyű és értelmet-
len betegség. Hihetetlen számunkra, 
hogy még augusztus 30-án dolgozott, 
és szeptember 19-én örökre elment 
közülünk. 

 
Drága Nagygyörgyné Icu, szívünk-

ben örökké élni fogsz. 
 

Szeretettel a bölcsőde dolgozói 

tése. Reméljük, hogy olyan sportpályát 
adunk Dorozsmának, ami hosszútávon 
megfelel igényeiknek. 

– Pozitívumként említem meg, hogy 
Dorozsma kulturális és sportrendezvé-
nyein rendszeresen tapasztalom szpon-
zoráló tevékenységüket. 

– A Kft. lehetőségeihez képest vég-
zünk szponzori tevékenységet helyi 
civil, kulturális és sportrendezvények 
támogatására. Így volt ez ebben az év-
ben is. 

– Köszönöm az interjút. 
TÍMÁR L. 

A Csodarét keresztanyja 
Nagy örömmel olvastuk a Dél-

magyarország szeptember elsejei lap-
számában Margóczi Katalinról megjelent 
cikket. A Pro Natura-díjas természetvé-
dő-kutató lapunk hasábjain is már fel-
hívta a figyelmet a lakóhelyünkön meg-
található növényritkaságokra és védel-
mükre, itt is beszámol az őszi fűztekercs 
feltámadásáról, amely a megyében 
egyedül nálunk fordul elő. 

Az SZTE Ökológiai Tanszékének 

docense a Kiskunsági Nemzeti Park 
ásotthalmi részét vállalta keresztgyere-
kének, és nevezte el Csodarétnek. Ezen 
a kis területen számos orchideafaj és 
más védett növény található, a hazai 
orchideákat azonban kosbornak hívják 
és mérsékelt égöviek, talajlakók. A töb-
bi magyar neve sem utal orchideára: 
pókbangó, vitézvirág, szúnyoglábú 
bibircsvirág, mocsári nőszőfű. A Cso-
darét legnagyobb csodájának a magas 

hegységekben növő kornistárnicsot 
tartja, hiszen egyáltalán nem a saját 
környezetében él. Bízik benne, hogy 
idén előkerül a ritkán fellelhető métely-
fű is. 

Gratulálunk a Dorozsmai Napló 
nevében, és kívánjuk, hogy saját kutatá-
sai mellett továbbra is legyen ereje taní-
tani a természetvédelem fontosságát 
diákjainak és a többi embernek – akár 
lapunk hasábjain is. 
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Házaló alapítványok 
Visszatérően hívja a lakosság a pol-

gárőrség 06 30 621-6254-es hívószámát, 
amikor Dorozsmát közérdekű gyűjtés 
céljából alapítványok képviselői keresik 
fel. Vélhetően humánus, jó célok érde-
kében házalnak, de mivel sokan lettek 
már csalók, szélhámosok áldozatai, 
ezért jogos a félelem és a gyanú az em-
berekben. Felmerül a kérdés, hogy a 
gyűjtési jogosultságot igazoló papírok, 
cégiratok másolata, névre szóló megbí-
zások hitelesek-e, vagy mennyire sza-
bad azokat felmutató személyekben 
megbízni? 

 
Több esetben végeztünk a rendőr-

séggel közösen is ellenőrzéseket, igazol-
tatásokat, ahol minden esetben formai-
lag minden rendben lévőnek látszott a 
gyűjtést végző iratokkal való lefedettsé-
ge terén. 

Tapasztalatunk szerint az igazi ve-
szély nem abban rejlik, hogy társadalmi 
vagy bérmunkás adománygyűjtők jó 
célokra gyűjtenek. Ugyanis az ismeret-
len emberben vagy megbízunk, vagy 
nem. A hajléktalan kolduló embernek 
adott pénz is vagy élelemre, italra, ru-
hára fordítódik. Ha már odaadtuk, arra 
költi azt, amire akarja, ne sajnáljuk tőle, 
mert önhibájából, vagy azon kívül ke-
rült nehéz helyzetbe. 

A probléma lényege abban van, 
hogy az összegyűjtött pénzt az alapít-
vány vagy egyesület (a civil szerveze-
tek) vezetősége, kuratóriuma mire is 
fordítja. 

Társadalmi munkában működtetett 
alapítvány vezetősége a gyűjtési támo-
gatással, bál stb. rendezvényeken össze-
gyűjtött pénzt maradéktalanul pályáza-
tok útján rövidebb vagy hosszabb távon 
kiosztja a támogatási céloknak megfele-
lően. Másik szóba jöhető tipikus műkö-
dési forma, amikor megyei vagy orszá-
gos gyűjtést szerveznek. Feltételezhető, 
hogy a gyűjtést végzők bérén felül –ha 
marad pénz, mert jól, eredményesen 
dolgoztak, akkor jut a megjelölt jóté-
kony célra is belőle. De előfordulhat 

szélsőséges esetekben az is, hogy az 
alkalmazottak és vezetők bérezése, java-
dalmazása úgymond feléli az össze-
gyűjtött pénzt, és nem marad semmi 
belőle. Nyilván a valósságban az előbb 
említett két eset között realizálódnak a 
dolgok, jut is, marad is a célokra. 

Tény, hogy az alapítványok gazda-
ságilag cégszerűen működnek, ha van-
nak fizetett alkalmazottaik. A gazdasági 
működés lényege, hogy amennyiben a 
céltevékenység nyereséget termel, azt 
nem lehet felosztani, hanem vissza kell 
forgatni céltevékenységbe, ha marad 
belőle. 

Valószínűleg az alapítványok több-
sége jó célok érdekében szabályosan 
működik, mert közéleti elhivatottsággal 
rendelkező, karitatív célok érdekében 
tevékenykedő emberek hozzák azokat 
létre és működtetik. Nincs viszont ki-
zárva az ügyeskedés lehetősége sem. 

Az a működés lényegeges eleme, 
hogy a céltámogatást nyújtó személy-
nek utólag már nincs beleszólási lehető-
sége abba, hogy a pénzt mire fordítot-
ták. Ez az alapító irat, alapszabály elő-
írásainak becsületes betartóinak lelkiis-
meretére van bízva. 

Felmerül a kérdés ezek után, ho-
gyan járjunk el általában, ha adomány-
kérőkkel találkozunk? Tapasztalatunk 
szerint olyan közadakozást végző szer-
vezet által való adománygyűjtési célt 
célszerű támogatnunk, amelyet szemé-
lyesen ismerünk, vagy valamilyen for-
rásból már referenciával rendelkezünk 
róla. 

Ilyenek általában az országos sajtó-
ban közzétett árvízkárosultak stb segé-
lyezésére létrehozott számlaszámok. 
Ismert, megbízható szervezet a Vörös-
kereszt, az egyházi karitász szervezetek, 
a Máltai Szeretetszolgálat, az Ökomeni-
kus Szeretetszolgálat, szerzetesrendek 
és nem utolsó sorban a helyi alapítvá-
nyok – nálunk a Kiskundorozsmáért 
Alapítvány –, amiket módunkban áll 
megismerni. 

TÍMÁR L. 

DR. KATONA ISTVÁN PÜSPÖK 

Takasi Nagaj 
(2. rész) 

Élete tele van megpróbáltatásokkal, 
szenvedésekkel, de hivatását, az orvosi 
munkát mégis magát nem kímélve végzi. 

A röntgenkészülékek kezdetleges 
állapota miatt röntgensugárzást kapott, 
mely fehérvérűséget idézett elő nála. 
Hallása meggyengült, az asztma is 
kezdte kínozni. 

Egy ilyen asztmaroham után kérik, 
hogy éjszaka látogasson meg egy aszt-

mabeteget. Felesége hiába marasztalja. 
A beteghez eljutott a sötét hegyi ösvé-
nyen, azon segített is az injekcióval, de 
ő halálos fáradtan indult haza. Ereje 
elhagyta, újabb asztmaroham, képtelen 
volt egy lépést is tenni. Felesége találta 
meg, aki viharlámpával keresésére in-
dult. 

Ez a magát nem kímélő hivatástudat 
jellemzi egész életét! 

 
Az igazán nagy megpróbáltatás még 

hátra van, de bekövetkezik 1945. au-
gusztus 9-én, amikor Nagaszakira le-
dobják az atombombát. (Három nappal 
előbb Hirosimára dobták le az első 

atombombát.) A kórházban dolgozott, 
amikor onnan kb. hétszáz méterre fel-
robbant az atombomba. A kórházban 
jelenlévők nyolcvan százaléka meghalt, 
Nagaj doktor súlyosan megsebesül, vér-
zik, de egyik kezével kötést szorít a vér-
ző testrészre, másik kezével a betegeket 
kötözi. Közben a tűz átterjed a kórház-
ra, a közeli dombokra menekülnek. Ott 
már elhagyja ereje, összeesik. Amikor 
segítenek rajta és magához tér, folytatja 
a munkát. 

Csak a harmadik nap tud arra gon-
dolni, hogy hazamenjen… 

Semmi sem maradt a házból, csak a 
romok és hamu… Ezekben találja meg 
feleségének még meleg csontjait és né-
hány rózsafüzérszemet… Az éjszakát 
ott tölti imádkozva, azután eltemeti a 
drága hitves csontjait – s indul vissza 
dolgozni. Két gyermeke szerencsére 
nagyanyjuknál volt egy közeli faluban, 
így megmenekültek. 

Most megint három napig dolgozik, 
de egyre gyengébb, teste megdagad, 
negyven fokos láza van. Kéri és meg is 
kapja a betegek kenetét. Másnapra csodá-
latosan jobban van, egy hét múlva felkel 
és megkezdi az újjáépítés munkáját. 

 
Visszatér otthonához, kis kunyhót 

épít és ezzel másokat is bátorít a letele-
pedéshez. Hiába kínálják neki a lehető-
séget, hogy vegyen lakást az egyetemi 
épületben, ahol előadásokat tart: ő ma-
rad! 

 
1947-ben végképp erőt vesz rajta a 

betegsége: ágynak esik, onnan föl sem 
kel többé. 

Semmi jövedelme és semmi lehető-
sége a munkára. Számot vet magával: 
milyen jót tehetne még, amivel családjá-
nak életfenntartását is biztosítani tudja? 

Az egyetlen, amit még mozgatni 
tud: a karja, egyet tehet: ÍRHAT! 

Tizenöt kötet könyvet ír, aki azelőtt 
sohasem volt író. 

Ír, nagyobb részt éjjel, hanyatt fekve, 
rajztáblára feszített papírra. Könyvei 
közül az elsőt: a Kedves gyermekeim 
címűt gyermekeinek és a gyermekeknek 
írta. Egy másik: Rózsafűzér címmel je-
lent meg: ebben elmondja megtérésének 
történetét. Legnevezetesebb könyvének 
címe: a Nagaszaki harangok, alcíme: az 
atombomba története. Célja az volt, 
hogy elmondja tudományos szabatos-
sággal a tényeket és ugyanakkor bemu-
tatván a szörnyűséget: felemelje szavát 
a háború ellen és a béke mellett. Ez a 
könyve tízmillió példányban jelent meg, 
filmre vették, színpadra került. 

 
 
(A cikksorozat az 1945-ben Hirosi-

mára és Nagaszakira irányuló atom-
bombázás évfordulójára készült. A har-
madik, befejező részt következő szá-
munkban olvashatják.) 
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Internet? Rendben! T-Online Kábelnet  
Az év végéig féláron, már havi 2495 Ft-tól!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ajánlatunk kizárólag új Kábelnet előfizetés vásárlása esetén, visszavonásig érvényes Kiskundorozsmán és Szegváron. A havidíjak kétéves hűségnyilatko-
zat mellett, a Szélmalom Kábeltévé Rt 500 Ft-os kábeltévés díjkedvezményével együtt számolva értendők. A kábeltévés díjkedvezményt csak a Szélmalom 
Kábeltévé Rt értékesítési pontjain és ügyfélszolgálatán megkötött szerződések esetében tudjuk biztosítani. A T-Online Magyarország fenntartja a jogot, hogy 
a havi 40 GB letöltött adatforgalmat elérő előfizetők internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részére 128 kbit/s-ra korlátozza. A 
tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon, ahol az egyéves hűségnyilatkozat esetén érvényes árakról is tájékozódhat. 

Az év végéig havi 5595 Ft-ért  2048/196 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj,  5 db email cím, havi 1500 Ft értékű 
zeneutalvány. 2006. január 1-jétől 11890 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 5595 Ft-ért 2048/196 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj, 5 db email cím, WLAN eszközök te-
lepítéssel. 2006. január 1-jétől 11890 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 4445 Ft-ért 1024/128 kbps sebesség, 
forgalomfüggetlen havi díj, 5 db  email  cím, T-Online vírusvéde-
lem,. 2006. január 1-jétől 9490 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 3345 Ft-ért 1024/128 kbps sebesség,  3 GB adatfor-
galom, 1 db email cím, T-Online vírusvédelem, Túlfogyasztás  esetén 
kedvező, 500 Ft/GB-s díj. 2006. január 1-jétől 7190 Ft-os havidíj* 

Az év végéig havi 2495 Ft-ért 512/96 kbps sebesség,  3 GB adat-
forgalom, 1 db email cím. Túlfogyasztás  esetén kedvező, 500 Ft/
GB-os díj. 2006. január 1-jétől 5490 Ft-os havidíj* 

Elege van az év eleji áremelkedésekből? Állítsuk meg a  
kábeltévé díjak növekedését közösen! 

 
Amennyiben Kiskundorozsmán és Szegváron 2005. augusztus 25. és 2005. november 25 . között 
legalább 200-zal nő a szolgáltatásunkat igénybe vevő Előfizetők száma, akkor garantáljuk, hogy 
a KTV Start, KTV Szuper, KTV Hiper és KTV Extra csomagjaink havi díja nem emelkedik . 
 
Önnek már van előfizetése? Beszélje rá szomszédját, ismerősét, hogy rendelje meg szolgáltatá-
sunkat, és élvezzék közösen a létszámnövekedés miatt elmaradó áremelése előnyeit! 
 
Nincs még előfizetése? Rendelje meg most szolgáltatásunkat és ingyen bekapcsoljuk Önnek a 
kábeltévét, így máris megtakarított 15 000 Ft-ot. 

 

* Ajánlatunk 2007. december 31-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása esetén, egy 
vételi hely kiépítésére vonatkozik. Amennyiben a bekapcsolt előfizetői létszám  
növekedés nem éri el a 200-at, úgy a Szélmalom Kábeltévé Rt fenntartja a jo-
got, hogy a fent említett csomagok díjait 2006. január 1-jétől legfeljebb 50 Ft-tal 
emelje. Amennyiben 2006. január 1-jétől az Előfizető által megrendelt szolgálta-
tás díja 50 Ft-nál nagyobb mértékben nő, úgy Előfizető 2006. január 31-ig az 
Előfizetői szerződését egyoldalúan, további következmények nélkül felmond-
hatja. 
 
Nyitva tartás: HÉTFŐ 8-15, KEDD 14-18, SZERDA 8-15, CSÜTÖRTÖK 14-18, PÉNTEK 8-12 óráig. 
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Koffeinbomba 
Ki tudja, hogy milyen káros 

hatása van a koffeinek? 
 
Általánosan elterjedt élvezeti cikk a 

kávé, a tea, a csoki, a kakaó és a kóla. A 
bennük található koffein, tein és 
teobromin serkentőszerek, melyek fel-
pörgetik az embert, majd hatásuk el-
múltával letompítják. És vajon mit 
okoznak még? 

A kóla kis mennyiségben a hatás 
éberség, fokozott figyelem, 0,15 gramm-
nál több koffein bevitele nyugtalansá-
got, idegességet, még nagyobb dózis 
pedig görcsöket, hányást okozhat. 

A kávé megakadályozza egyes vita-
minok, a vas és a kalcium felszívódá-
sát. A vitaminhiány tovább rontja a kof-
fein által túlterhelt idegrendszer helyze-
tét, a vashiány vérszegénységet, a kalci-
um hiánya pedig csontritkulást eredmé-
nyez. A koffein hatása főként a közpon-
ti idegrendszerben jelentkezik, a kezdeti 
nyugtalanságot, idegességet követi a 
krónikus kimerültség, az energiahiány 
és a tartós álmatlanság. 

 
(Folytatás a 7. oldalon) 

A stressz társadalma 
Olyan korban és társadalmi közeg-

ben élünk, ahol nap mint nap hallani 
lehet stresszes emberekről, depresszió-
ban szenvedők tragédiájáról, öngyilkos-
ságokról, traumákról és fóbiákról. Ha-
bár ezek a lelki betegségek nagyrészt 
nem a harmadik évezred emberi civili-
zációjának átkai, mindenesetre soha a 
történelem során nem került ennyire 
fókuszpontba a stressz mint népbeteg-
ség súlyos problémája. 

Mára az orvostudomány a lelki ere-
detű bajok széles skáláját diagnosztizál-
ta. A szakma egyetért abban, hogy min-
den effajta betegséget komolyan kell 
venni, ennek ellenére számos orvos a 
depressziót és a különféle fóbiákat – 
ahogyan az elmúlt évszázadokban – 
egyszerűen hisztinek tekinti. Az azon-
ban egyértelmű és tényként megállapí-
tott, hogy a külső és belső ingerek által 
kialakult lelki betegségeket az ember 
nem képzeli be, csupán akaratával pedig 
nem tud helyzetéből kilábalni. Ennek leg-
főképpen az az oka, hogy a lelki fájdal-
mak nem olyan természetűek, mint a 
szervi megbetegedések. Ha szerveze-
tünket vírus támadja meg, antibiotiku-
mokat szedünk rá. A lelki betegségeket 
eredetük kézzelfoghatatlansága miatt 
csak nagyon nehezen és eléggé hossza-
dalmas procedúrával lehet enyhíteni, 
vagy akár teljesen megszüntetni. 

Ha a stresszről vagy a depresszióról 
beszélünk, először azt kell megállapíta-
nunk, hogy ezek nem betegségek a szó 
szoros értelmében, és ne is tekintsünk 
rájuk úgy. A pszichiátriatudomány 
olyan viselkedési rendellenességként írja le 
ezeket, amelyek a környezet bizonyos 
stimulusaira adott helytelen reakciókban 
merülnek ki. Nincs szó semmiféle elme-
betegségről, sérült tudatról – a 
lelkibetegek teljes értékű, normális em-
berek, akik a bizonyos helyzetekre adott 
reagálásuk miatt nem érzik jól magukat. 
Jellemző, hogy akaratuk ellenére tör elő 
belőlük a rosszullét, amelynek oka nem-
csak a múltban, hanem a jelenben és a 
jövőben is keresendő, ám sajnos nagy 
nehézségek árán ismerhetők csak fel. 
Mindenki izgult már az életében – vizs-
gák előtt, a kimondandó igen előtt, egy 
ajándék felbontása közben stb. Agyunk 
ekkor olyan kémiai folyamatokat indít 
be, amelyek következményeként izzad 
a tenyerünk, felgyorsul a pulzusunk, 
elönt minket a veríték és még sokáig 
sorolhatnám. Csakhogy ezek olyan élet-
helyzetek, amikor egyértelmű, miért 
reagál agyunk úgy, ahogy. A fóbiás be-
tegek esetében ilyenről szó sincs. 

 
1. A lelki egyensúlyvesztés okairól 
 
A stressz és a depresszió kifejlődésé-

nek magyarázatakor a behaviourizmus 
szemszögéből kell a problémát megkö-
zelíteni. A behaviourizmus az ember 
viselkedését, amelybe mindenfajta reak-
ció beletartozik, a felé irányuló külső 
tényezők kontrolláló voltával magya-
rázza. Vagyis viselkedésünket környe-
zetünk határozza meg. A reakciók a 
szervezet észlelhető aktivitásai, ame-
lyekbe a belső történések, például az 
érzelmi állapotok is beletartoznak. Az 
irányzat szerint eme belső, emocionális 
állapotok csupán befolyásolni tudják 
viselkedésünket, az ok mindig kívül 
keresendő. Az ingerekre adott vála-
szunkat nem csak magára az ingerre, 
hanem a válasz által generált következ-
ményekre is irányítjuk. 

Eddig tehát azt tudtuk meg, hogy a 
környezettől függetlenített viselkedés-
minta vizsgálata nem vezet eredmény-
re. Ezért aztán hamisnak tűnik az az 
állítás, miszerint egy ember akaraterejé-
nek segítségével önmaga viselkedését 
meg tudja közvetlenül változtatni. A 
környezet szól bele aktuális viselkedé-
sünkbe, ezek pedig az általa generált 
következmény pozitív, illetve negatív 
kimenetelétől függően formálódnak. 
Amennyiben a pozitív kimenet realizá-
lódik, akkor az a viselkedésminta meg-
erősítődik; ellenkező esetben alakul ki 
az úgynevezett elkerülő viselkedés. Ez 
utóbbi büntet, míg az előző jutalmaz. 
Az elkerülő viselkedés lényegében a 
létünket, boldogságunkat veszélyeztető 
helyzetek állandólagos elkerülése. A 
legtöbb ilyen helyzet akkor alakul ki, 
amikor hozzánk közel álló, vagy szá-
munkra fontos és életünket nagyban 
befolyásoló személyek rosszallását, ben-
nünk való csalódását stb. akarjuk elke-
rülni. Ők az úgynevezett kontrollszemé-
lyek, akiknek hatalmukban áll viselke-
désünket szabályozni. Persze az elkerü-
lő viselkedésben küszködő személyek 
esetében ezek a helyzetek nem tudato-
sulnak annyira, hogy a később egyre 
jobban súlyosbodó rendellenességeiket 
ne a gyermekkorukra vezessék vissza. 

 
Az elkövetkezendő számokban: 
 
2. Részletesebben az elkerülő visel-

kedésről és a kontrollszemélyekről 
3. A stressz és a depresszió diag-

nosztizálása 
4. A szavak ereje 
5. Az agorafóbia 
6. A szociofóbia 
7. Egyéb fóbiák 
8. A lelki bajok kezelésének alterna-

tívái 
9. Gyakorlati tanácsok 
 

SOMOGYI GÁBOR 

A DOROZSMAI 
KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA 

KÖZLEMÉNYEI 
 
Október hónap hétköznapjain a 

szentmisék nem reggel, hanem este 
17.30-kor kezdődnek. Előtte 17.00 órá-
tól rózsafüzér imádkozás és litánia. 

 
Október 1-jétól a téli időszámítás 

végéig vasárnap és ünnepen az esti 
szentmisék 17.30-kor kezdődnek. 

 
Október 16-én vasárnap délelőtt a 

9 órai szentmise negyed órával koráb-
ban kezdődik, tehát e napon a szent-
misék 7.00, 8.45, 17.30 órakor kezdőd-
nek. 

 
Október 23-án vasárnap délelőtt a 

9 órai szentmise elmarad templo-
munkban, mert a Fogadalmi templom 
ünnepi szentmiséjén veszünk rész 
fennállásának 75. évfordulója alkalmá-
ból. Az ünnepi hálaadó szentmisét a 
Vatikánban szolgálatot teljesítő 
Ternyák Csaba püspök atya mutatja 
be. 

 
Szeretettel hívjuk, látogassa meg 

az interneten a dorozsmai Plébánia 
fokozatosan formálódó honlapját! 

Címünk: http://kkdegyh.uw.hu 
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Kerti konyha-fürdőszoba-tárolás 
céljára alkalmas, 2x3 négyzetmé-
teres vasbeton / alulemez térelem 
eladó. Ár: 90 e Ft. 
Tel.: 62/283-416 
Mobil: 06 20 975 7932 

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 

FESTÉKVÁSÁR! 
 

 
 

Október 3-tól 8-ig minden festékáru (zománc, olaj, diszperzit, alapozó, 
gipsz stb.) árából valamint festőszerszám (ecset, csiszolópapír, takarófólia 
stb.) árából 10% engedményt adunk. 
 
Tilatex Akva diszperziós falfesték 16 literes   4300,- helyett        3870,- 
Supra fehér zománc 1 literes                         1110,- helyett        999,- 
Celli barna zománc 1 literes                          1010,- helyett        909,- 
 

 

NYITVA: Hétfőtől péntekig: 7.30-17, szombaton: 7.30-12. 
 

1. Sz. Mezőgazdasági bolt 6791 Szeged, Dorozsmai út 141. Tel.: 62/461-865; 
552-157, 552-158, Fax: 62/461-865 

„Megállék a kanyargó…” 

Haragosan kilép medréből taszítva 
fékezhetetlenül mindent, ami útjába 
akad. 

Állok a rakpart egyik lépcsőjén, s 
nincs tovább lefele… Lábam előtt terül 
el a folyó zavarosan, szőkeségét veszt-
ve. Rosszkedv telepszik reám, letört 
vagyok, mint azok a kis gallyak melyek, 
apró-kusza tutajokként sodródnak az 
áramlás irányában sebesen, céltalan. 
Mintha hangulatomat fejezné ki a lát-
vány, s eltűnődöm: hová lett a vidám 
pancsoló kisleány? Hányszor fürödtem 
a habjai közt, s gyerkőcként karcsapása-
immal szelídültem hozzá, ereszkedve 
vele lefele a Bertalan szoborig… 

Itt állok meg a Tisza folyónál – ösz-
töneim vezetnek –, ide jövök ki ha ked-

vem szárnyal, mint hófehér sirályok 
felette, s amikor az emlékek tengernyi 
zugából bánatok törik át a boldogságo-
mat védő gátakat, s könnyfolyó önti el 
arcomat. Szeszélyes ő is – mint már én –
, néha bősz és viharos, máskor szelíd s 
mosolyog. 

Gyerekként és most sem félek tőle, 
bár tudom, hogy mily veszélyes lehet, 
ha kitör, mint tipró óriás. S így estre 
hajlón a naplemente vöröses fényében 
már a belenyugvás karjai fogják le keze-
imet, s ha úgy kell lennie, majd elragad 
magával engem is, s visz az árja, mint 
egy elkallódott, tárgytalan palackos 
üzenetet. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Feliratok kutyás 
házak kapuin, avagy 
hogyan tartsuk távol 

a betörőket? 
 
- Jó kutya, de gyenge idegekkel..  
- Nem veszünk semmit, nem 

adunk el semmit, nem térünk át sem-
milyen hitre. És ezt a kutyák is tudják.  

- Én 6 másodperc alatt gyorsulok 
százra. És Te?  

- Vigyázat! A kutya nem harap, de 
a feleségem még nem evett!  

- Csöpike sem vegetáriánus!  
- Kutya–Betörő: 15–0  
- Vigyázz, csak az eleje harap!  
- Amputációt és alakformálást vál-

lalok. Kérlek gyere be csengetés nél-
kül!  

- Hangfelismerő szoftverrel ellátva.  
- Kedves betörők! A kutya min-

denkit beenged, a gond kifele jövet 
kezdődik...  

- Nem felhasználóbarát környezet. 

A koffein érösszehúzó hatású, emiatt 
akadályozza az emésztést. A koffeintar-
talmú italok több sav termelésére kész-
tetik a gyomrot, ezzel súlyosbítják a fe-
kélyeket, a gyomorégést és a többi gyo-
morproblémát. Az érösszehúzódás ered-
ménye a vérnyomás-emelkedés is. Ha-
tásának elmúltával azonban a vérnyo-
más lecsökken, ez az ingadozás pedig 
tovább károsítja a szív- és érrendszert.  

Ezen felül a koffein megemeli a vér-
cukorszintet, és a veséket is ingerli, 
fokozott vizeletkiválasztást idéz elő. A 
koffeinről azt is kimutatták, hogy aszt-
matikus rohamokat képes előidézni és 
allergiás reakciókat tart fenn. Koffeint 
tartalmaz a fekete tea, a szénsavas ita-
lok, a kakaó és a csokoládé is. Létezik 
ugyan koffeinmentes kávé, ez azonban a 
koffein kivonásához használt anyagok 
miatt még mérgezőbb. 

Gyakran alakul ki koffeinfüggőség. 
A fizikai elvonási tünetek fejfájás, nyug-
talanság, kimerültség, étvágytalanság, 
émelygés, hányás. Azonban általában öt 
nap után elmaradnak. A lelki függőség 
ennél sokkal erősebb, akár évek múlva 
is rátörhet az emberre, hogy például 
kimerültség esetén kávét igyon. Sokan 
megszokásból kávéznak egy baráti be-
szélgetés szertartásának kellékeként. 

A leszokáshoz segítséget nyújthat 
számos homeopátiás szer és a lúgosító 
étrend, azaz nyers gyümölcsök, zöldsé-
gek és vértisztító (pl. csalán) teák fo-
gyasztása. A lelki függőség kezelésé-
hez általában elengedhetetlen valami-
lyen pszichoterápiás módszer, például 
kineziológia vagy autogén tréning. 

A teobrominnak is érszűkítő és ser-
kentő hatása van, mint a koffeinnek. 
Növeli a vércukorszintet, ezzel élénkít, 
de ugyanakkor a jojóeffektus is bekövet-
kezik a koffeinhez hasonlóan: inzulin 
termelődik, a vércukorszint a korábbi alá 
csökken, kiváltva ezzel az igényt az 
újabb csokifogyasztásra. A teobromin 
allergiás, asztmás reakciókat válthat ki, 
és harmadik helyen áll az allergiát, aszt-
mát okozó anyagok listáján. (A tej az 
első, a fehér liszt a második.) 

Tein – fekete tea – a teacserje tartal-
maz teint, teobromint és koffeint is, 
hatása hasonló az eddig felsoroltaké-
hoz. Sajnálatos, hogy több kórházban az 
újszülöttekkel a mai napig cukros fekete 
teát itatnak. A boltokban kapható teák 
is többnyire fekete teák. A fekete teák 
helyett fogyasszunk inkább vizet, fris-
sen facsart gyümölcsleveket vagy 
gyógyteákat.  

(Felhasznált irodalom: Váradi Tibor: 
Az egészséges életmód alapjai) 

 

(Cikkünk célja természetesen nem a fent 
felsorolt élvezeti cikkektől való elrettentés, 
hanem a manapság tapasztalható, túlzott 
mennyiségben fogyasztott kóla, kávé esetle-
ges negatív hatásainak a közzététele – a 
szerk.) 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: OCSKÓNÉ 
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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.) 
 

AKCIÓ! 
0,75 Kasmír borok: 
0,75 Muskotály Cuvée félédes      199,- + ü. 
0,75 Rizlingszilváni félédes           199,- + ü. 
0,75 Rajnai rizling száraz              199,- + ü. 
0,75 Kékfrankos Rose száraz       199,- + ü. 
0,75 Kékfrankos száraz                 199,- + ü. 
0,75 Zweigelt félédes                    199,- + ü. 
0,5 Dobozos Arany Ászok                     139,- 
0,5 Arany Ászok üveges               109,- + ü. 

Nyitva: 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. 

Biztosító ügyintézéssel. 
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, házi készítésű 
hentesáru, marha, birka, pacal 

kapható. Igény esetén 
konyhakészre elkészítve. 

 

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

Rendelés.: 06 30 305-9737 

2P-DOR 
Biztosításközvetítő Bt. 

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! 

Pénzintézeti hitelek közvetítése. 
 

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 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

Szobafestő-mázoló 
Molnár Antal 

Barátság u. 22. F/1. 
Tel.: 06 30 263-3770 

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... Megnyílt! 
MOBIL 

GUMISZERVIZ 
 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

 

Személy-, teher gk-k, 
mezőgazdasági és munka-
gépek gumiszerelése, 
javítása, centírozása. 
Nyitva hétvégén is. 

 

Telefon: 62 463-611 
Mobil: 06 30 955 5841 

CSATORNA RÁKÖTÉS 
FŰTÉSI RENDSZEREK ÉS VÍZ—

VEZETÉK SZERELÉSE, TERVEZÉSE. 

Fodor Antal 
technikus 

 

Kiskundorozsma, Jolánka u. 21. 
Tel.: 62 463-681; 06 20 374 6188 

Kívánságra fizikai és kémiai vízszűrő 
felszerelését vállalom. 

Székely–magyar rovásírás tanfo-
lyamot szervezek. Ne hagyjuk el-
veszni nemzeti kincsünket. Őseink 
emléke kötelez. 

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. 

 
 
 
 

A Déli-Farm Kft és a Fertilia Kft. 
 

Őszi műtrágya kínálata 
 
 

NPK 15-15-15%, NPK 0-10-28%, Ammóniumnitrát, Kálisó, Szuperfoszfát 
50 és 10 kg-os kiszerelésben 

 

Vetőmagok 
 

árpa, búza, rozs, tritikálé, lucerna, fűmagok, stb. 
 

valamint 
 

szarvasmarha tartáshoz tejpótló borjútápszerek, ásványi kiegészítők, 
premixek forgalmazása. 

 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772 
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-15 

Tapodi Zoltán cukrász ezúton 
tájékoztatja a kedves vásárlóit, 

hogy a Stop Cukrászda épületének 
átalakítási és felújítási 

munkálatainak befejezése után a 
nyitás előreláthatólag 

Mindenszentek napján lesz. 
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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 baromfi, nyúl, 
sertéstápok kaphatók! 

 

Nyitva: H-P: 7-18, Szo.: 7-12 
 

Kedvenc kisállatainak széles 
körű áruválasztékkal, 

folyamatos akciókkal várom 
kedves régi és új vásárlóimat! 

Telefon: 06 30 306-5993 

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 

 Nyugati 
Autóalkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
 460-154 

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül. 

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 

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 

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 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

A 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 

Megérkezett 
az öszi 

kollekció a 
Zsuzsi 

Divatba! 
 

– női-férfi pulcsik, felsők  
– női nadrágok, kosztümök 
– gyermekruházat 

 

Folyamatosan megújuló 
árukészlettel várjuk vásárlóinkat! 

 

Divatáru üzlet 
Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 

Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig 
Telefon: 62/461-306 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 
Széksósi utca—Északi sor sarok 

Telefon: 463-023; 06 20 9752 926 

 F  i g  y  e  l e  m  
G épjárm ű  vizsgá zta tás Zsom bón  F a rk as F erenc au tószerelő  m űhelyében  

 

 V állalja: személy- és gépkocsik  F ar ka s F erenc  
 — javítását gép járm ű tech n ikus 
 — műszaki vizsgára  való  felkészítését au tószerelő  m ester 
 — műszaki vizsgáztatását (helyben) Zso m bó , F e lsza badulá s u . 21 . 
 — környezetvédelm i felü lvizsgálatát. Tel./fax : 25 5-063  
 N yitv a tartás : hétfő tő l p én tekig 7-17 ó rá ig  06  20 /34 7-3470  

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 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyagok                       Vasaló, mixer, hajszárító 
Háztartási gép alkatrészek                     Telefonvezeték 
Papír porzsák nagy választékban          Asztali lámpa, elemlámpa 
Csapágy                                                   Asztali elosztó, hosszabbító 
Szimmering                                             TV-video csatlakozó 
Zégergyűrű                                             Antenna csatlakozók és vezetékek 
Izzó, elem, negatív film                          Autó hangszóró, mikrofon stb. 
Audió-videó kazetta                               árusítása 

Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig, Szo.: 8-12 óráig 
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 
Nyitva: hétfő, szerda: 9-12, kedd, csüt., péntek: 14-18, szombat: egyeztetés alapján 

Tel.: 06 30 / 2486-944, Üzenetrögzítő: 62 / 460-266 
E-mail: vecsine.anna@axelero.hu 

  

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai szol-
gáltatás! Javítás, fogpótlás stb. 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

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

A Bányai Pizzériában már 
nemcsak 40-féle pizzából 

választhat, hanem az 
alaptésztán kívül készítünk 
még magvas és rozsliszttel 

készült pizzákat is. 
Mindenkit szeretettel várunk 

12-20 óráig. 
Tel.: 461-023 

H i r d e t é s f e l v é t e l :  0 6  2 0  4 7 0 - 6 5 8 7 ;  0 6  2 0  5 3 0 - 4 5 1 4 .  

MÉG MINDIG TART 
4-et fizet 5-öt kap 

AKCIÓNK! 
 

Aki négy alkalomra előre kifizeti 
hirdetésének díját, még egy 

alkalommal megjelentetjük azt 
térítésmentesen! 

MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ A CORÁBAN 
 

Tisztíttassa ruháit, szőnyegeit, 
függönyeit nálunk! 

 

Mosás vegytisztítás kedvező áron, pl.: 
– Kabát, dzseki 700Ft/db 
– Nadrág, pulóver 600Ft/db 
– Zakó 650Ft/db, toll dzseki 1250Ft/db        
– Paplan (1szem.), ágytakaró 1950Ft/db 

 

Gyorsan, akár 2 óra alatt is, 
akár háztól-házig is megyünk! 

Szombaton és vasárnap is nyitva, 
ingyenes parkolás. 

 

További szolgáltatásaink: 
– abroszok bérbeadása 

– lakástextíliák, bőráruk és 
különleges ruhák tisztítása. 

 

Minden szerdán 10%-os engedmény 
kivéve szőnyeg, bőráru és egyéb akciós 
szolgáltatás. Folyamatos akcióinkról, 

árainkról, illetve házhozszállítási 
díjainkról érdeklődjön üzletünkben, a  

462-415; 30/525-7979 telefonszámokon. 
2000 Ft-ot meghaladó megrendelés 

esetén, a hirdetési szelvény átadásával 
10% kedvezmény (kivéve a 

szőnyegeket, az egyéb akciós 
szolgáltatásokat, és a szerdai napokat). 

 

Nyitva: H-Szo: 8-20-ig, V: 8-18-ig 


