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A távollét csökkenti a kis szenvedélyeket és növeli a nagyokat; mint ahogy a szél kioltja a gyertyát 
és fellobbantja a tüzet.                     (La Rochefoucauld) 

� HAVI GONDOLAT 
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Holnaptól nem kell fizetni vizitdíjat és kórházi napidíjat 

Három igen a népszavazásonHárom igen a népszavazásonHárom igen a népszavazásonHárom igen a népszavazáson    
Több mint 4 050 000 vokssal a 2008. márci-

us 9-i ügydöntő népszavazáson, érvényes és ered-
ményes referendum született a tandíj, a vizitdíj 
és a kórházi napidíj eltörléséről. A szavazók átla-
gosan háromnegyede tette le voksát az igenek 
mellett, ezzel elérték és jóval meghaladták a 
25% + 1 voksos küszöböt, amely felett a népsza-
vazás érvényes és eredményes. 

 
A lakosság kicsivel több mint 50%-a vonult 

az urnákhoz, amely szokatlanul magas részvételre 
vall az utóbbi választások és népszavazások adatai-
hoz képest. 

Megyénkben az igenek és nemek átlagos 
aránya 83%/17%. A legaktívabb település a 61%-
os részvételt jegyző Mórahalom, ahol az igenek 

aránya elérte a 90%-ot. Szegeden a lakosság 
46,3%-a élt alkotmányos jogával. 

A népszavazás eredménye kötelezi az Ország-
gyűlést, hogy törölje el a vizitdíjat és a kórházi 
napidíjat, és ne vezesse be a felsőoktatási képzési 
hozzájárulást, rövidebb nevén a tandíjat. A refe-
rendum egyben tiltja a törvényhozóknak, hogy 
három éven belül ezzel ellentétes döntést hozza-
nak. Az Országgyűlés döntése értelmében hivata-
losan április elsejétől nem kell fizetni vizitdíjat és 
kórházi napidíjat az egészségügyi intézményekben, 
de néhány kórház már márciusban sem kért pénzt 
a betegektől az ellátásukért. 

Kiskundorozsmán a 8759 szavazásra jogosult 
lakos 45,7%-a vonult az urnákhoz, és 79,1%-uk, 
amely a jogosultak 37,6%-a, voksolt igennel. 
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A 16. választókerület szavazatainak aránya (IGEN/NEM). 

A 17. választókerület szavazatainak aránya (IGEN/NEM). 

nem 

szavazott 

nem 

szavazott 

igen 

igen 

nem 

nem 

160 éve történt 

Ünnep DorozsmánÜnnep DorozsmánÜnnep DorozsmánÜnnep Dorozsmán    
Kiskundorozsmán az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc 160. évfordulójára rendezett 
ünnepség a művelődési ház nagytermében kezdő-
dött, ahol az Orczy-s tanulók ünnepi műsorát 
tekinthette meg a közönség. A dísztéren a megem-
lékezés a Himnusszal és Kiszely Zoltán színművész 
előadásával folytatódott, aki Arany János-verssel 
köszöntötte az egybegyűlteket. Ungi Andrea tanu-
ló ünnepi beszéde után a kopjafát Tóth József és 
Fábián József önkormányzati képviselőink, vala-
mint Papp István kirendeltség-vezető koszorúzta 
meg. Koszorút helyezett el dr. Géczi József Alajos 
országgyűlési képviselő és Hornyák István az 

MSZP-től, Kohári Nándor és Atlasz Henrik a Fi-
desz-MPSZ-től, Tímár Lajos a KDNP-től, Mádi 
György, Mihálffy Béla és Mihálffy Béláné a Kiskun-
dorozsmai Egyházközség nevében. Továbbá ko-
szorúzott Lázár Zoltán iskolaigazgató és a Jerney 
János Általános Iskola tanulói, Kádár Mihályné 
iskolaigazgató és az Orczy István Általános Iskola 
tanulói, Turcsányi Imréné, Szabó Pálné, Terhes 
Anna és Farkas Sándorné a Vöröskereszt, valamint 
Máté Mária és Vass József a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház nevében. Az ünnepség végén a Szózatot 
énekelhették és hallgathatták a jelenlévők. 

Képeink az ünnepségről → 

 tandíj 

 kórházi napidíj 

 vizitdíj 

 tandíj 

 kórházi napidíj 

 vizitdíj 

Szavazók/nem-szavazók 
aránya 

Koszorúzás. 

Kiszely Zoltán szaval. 

Iskolások ünnepi előadása. 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Gulyás Antal: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Győry Jenő: 

Dorozsma régi életéről című kötete. Megrendel-
hető e-mail címünkön (dn@szelmalomktv.hu), 
illetve megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé 
ZRt. Ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben 
(telefon: 62 463-444). A kötet ára: 600 forint. 

Üröm az örömben – „Elvették a 75-ösünket!” 

A buszfórum tapasztalataiA buszfórum tapasztalataiA buszfórum tapasztalataiA buszfórum tapasztalatai    
Viszonylag magas érdeklődés és indulat volt 

tapasztalható március 6-án este a Polgármesteri 
Kirendeltség nagytermébe összehívott buszfóru-
mon, ahol a Dobos utcai új buszközlekedés né-
hány hónapos tapasztalatait oszthatta meg a lakos-
ság egymással és a meghívott illetékesekkel. 

A fórum összehívója, Fábián József önkor-
mányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, 
majd bemutatta a meghívott vendégeket: 
Draskóczy Istvánt, a Tisza Volán ZRt. divízióigaz-
gatóját, Árgyelán Pétert, aki a Tisza Volán helyközi 
közlekedéséért felel, Oláh Miklóst a Szegedi Pol-
gármesteri Hivatal Fejlesztési Irodájától és Papp 
István kirendeltség-vezetőt. Elmondta, e fórum 
összehívására a Dobos utcát érintő buszjáratokkal 
kapcsolatos lakossági vélemények, tapasztalatok és 
panaszok meghallgatásának és az esetleges problé-
mák megoldásának, újabb igények felmérésének 
apropójából került sor. Felkérte a megjelent lako-
sokat, mondják el véleményüket az új rendszerről. 

Részletesen ismertetjük a fontosabb vélemé-
nyeket és hozzászólásokat. A lakosok egy része 
hibás ill. hiányos építési-kivitelezési munkálatok-
ról számolt be: a Vadliba megállójában egy szinten 
van az úttest a megállószigettel, sok megállóhelyen 
nincs pad és pavilon kiépítve. Az új megállóknál 
nincsenek szemeteskosarak felszerelve, az eldobált 
hulladékot az ott lakóknak kell összeszedniük. A 
panaszokat Draskóczy úr azzal hárította el, hogy a 
buszmegállók állapotának rendezése az Önkor-
mányzatra tartozik. 

Lakossági igényként merült fel, hogy létesíteni 
kellene még egy megállót a Dobos–Jerney utca 
sarkán, mert a közelben élők számára túl messze 
van a többi megálló. Ez is az Önkormányzat ha-
táskörébe tartozik. Kérték a busztársaságtól, hogy 
a távolsági járatok a Malom megállónál is álljanak 
meg, Árgyelán úr megígérte, hogy ezt fontolóra 
veszik. Igényként merült fel egy Dorozsmát is 
érintő éjszakai járat indítása, de ezt a busztársaság 
képviselői elutasították, mert csak veszteségesen 
tudnának ilyen járatokat üzemeltetni. Szegeden 
próbálkoztak vele néhány éve, de nem volt rá 
nagy igény. 

Leginkább problémásnak a lakosok azt tartot-
ták, hogy az új buszvonal korántsem körjárat. Sé-
relmezték, hogy a Széchenyi utca végén lévő fordu-
lóban, ahol az áttáblázás megtörténik, 8-15 percig 
várakozik a busz. Sokszor megtörtént, hogy az 
utasokat leszállították erre az időre, ill., ha valaki 
Szeged felől jött és 1-2 megállóval tovább szeretett 
volna menni, új jegyet kellett váltania. Draskóczy 

úr azzal válaszolt, habár nem győzik felhívni a 
buszsofőrök figyelmét arra, hogy ne szállítsák le az 
utasokat, előfordulhatnak ilyen esetek. Azt kérte a 
lakosoktól, írják fel az időpontot és a busz rendszá-
mát és juttassák el a Tisza Volánhoz. A néhány 
perces várakozást sajnos nem lehet kiküszöbölni, 
mert a hosszabb járatidejű 35Y-nak és 75Y-nak „be 
kell érnie” a 35-t és a 75-t, máskülönben felborulna 
az egész menetrend. 

A Széchenyi utca környékén lakók azt pana-
szolták el, hogy mivel arra már nem jár a 75-ös, 
így ha a Mars térre szeretnének eljutni, fel kell 
hogy szálljanak a 35-re ill. 36-ra, várakozniuk kell 
a busszal együtt 8-10 percet, mire a 75-re áttáblá-
zott busz elindul a Mars tér felé. A hétvégi ritkí-
tott menetrend pedig még jobban megnehezíti a 
buszozásukat. Válaszul Draskóczy azzal érvelt, 
hogy ugyan tényleg vannak olyanok, akik számára 
az új rendszer kedvezőtlen, de összességében több 
ember járt jól, mint ahányan rosszul. Nem az 
egyéni, hanem a közösségi érdekre kell tekintettel 
lenniük, és úgy hiszi, ez sikerült is. Ha az Önkor-
mányzat megbízást ad a járatszám sűrítésére, ők 
készségesen teljesítik, minden az Önkormányzat 
költségvetésén múlik. 

A megjelentek között egyöntetű egyetértés 
volt abban, hogy szükséges volt a járatok átalakítá-
sa. Problémásnak csak annak kivitelezését tartot-
ták. Jelentős előrelépés, hogy megvalósulhatott az 
immár harminc éve türelmesen-türelmetlenül várt 
buszjárat kiépítése, amely végre a Jerney és a Ba-
rátság utcai panelházakat és környéküket érintve 
megkönnyíti az arrafelé élő nagyszámú lakos tö-
megközlekedését. Dorozsma e sűrűn lakott részé-
ben sokaknak okozott gondot, hogy közelükben 
egyáltalán nem járt busz. De amióta a 75-ös nem 
jár a Széchenyi utcában, sokaknak nagy kényel-
metlenséget okoz az olykor egyórás követési idő. 
A lakosok nem értették, hogy a tervezés során 
miért nem a Czékus utcai járatokéhoz hasonló 
megoldást vették alapul. Szerintük az lett volna az 
elfogadható, ha a Széchenyi, Dobos, Jerney utca 
érintésével a Jerney-iskolánál fordul meg a két 
járat. 

Összefoglalva az illetékesek reakcióit, a közel-
jövőben lényeges változtatásra nem számíthatunk. 
Nem a Tisza Volánon áll vagy bukik, hogy hova, 
mennyit, milyen időközönként indítanak járato-
kat. Oláh úr annyit ígért, hogy továbbítja a kéré-
seket az illetékesek felé. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

Papp István, Oláh Miklós, Fábián József, Draskóczy István és Árgyelán Péter. 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
– Fábián József: 
Április 16-án 16 órakor az Önkormányzati 

Kirendeltségen és 17 órakor a Jerney János Általá-
nos Iskolában. 

 
– Tóth József: 
Április 14-én 17 órakor a Bölcs utcai Család-

segítő Házban és április 21-én 17 órakor a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 

Új épületÚj épületÚj épületÚj épület    
Megtörtént az átadása annak az épületnek, 

amely a művelődési ház megtoldásaként civil 
szervezeteknek ad otthont. Az összesen 200 
négyzetméternyi területű helyiségekbe költözik 
a tűzoltószertár, a kovácsműhely és a művelő-
dési ház raktára. Itt kap helyet még a Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kht. közmunkásai-
nak öltözője és raktára, valamint velük közösen 
a Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport – Pol-
gárőrség is. 

Közeleg a tavaszKözeleg a tavaszKözeleg a tavaszKözeleg a tavasz    
A tavasz beköszöntével virágba borulnak a fák 

és nőnek a bokrok. Kérjük a lakosokat, könnyít-
sék meg portájuk előtt a gyalogosok, postások, 
kerékpárosok járdán való közlekedését a belógó 
faágak, bokortövisek lemetszésével. Ne hagyjuk 
figyelmen kívül az autósokat sem, akik számára az 
utcasarkok beláthatóságát nagyban csökkentik a 
terebélyes növények. 
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A tolerancia 
 
Az emberiség történelme során valahogyan mindig keletkeztek konfliktusok ember és ember 

között. Ezek alapját ezerféle indok szülte: a terület, a szerzett javak védelme, az identitás megőrzése, 
a kialakult kultúra megóvása a betörő barbár népek brutalitása elől stb. Ezek a védelmi mechaniz-
musok beépültek az emberi tudatba, emiatt akár veleszületett – így jogos (?) – elhárítási, tudatos, 
vagy tudatalatti beidegződésnek is betudhatnánk. A civilizáció azért emellett fejlődik, nézeteink 
szerteágazóbbá válnak. A célt, hogy megismerjük a másságot, elfogadjuk, vagy ne fogadjuk el, de ne 
forduljunk szembe vele agresszív módon, a világvallási tanoktól az iskolai oktatásig, a felvilágosult 
szülői neveléstől a konfliktuskezelő programokig szerte a világban tanítják, nevelik az emberekbe. 
Mégis, e meggyökerezett káros tulajdonságunk időről időre itt-ott mindig megnyilvánul. Életünk 
minden területén – nemzetiségi, népi, faji, etnikai hovatartozás alapján – ítéljük meg embertársain-
kat. Különbséget teszünk és azt érzékeltetjük a más anyagi viszonyok között élőkkel, a más nemi 
identitással rendelkezőkkel, a máshogy viselkedőkkel, öltözködőkkel, a hagyományaikat, szokásaikat 
őrzőkkel, a hátrányos helyzetűekkel szemben. Miért?  

Nem tudjuk megtanulni, hogy a tolerancia, vagyis a másság elfogadása nem jelent szükségkép-
pen rosszat, károsat számunkra, de elutasítása igen. Miért megyünk el más országokba kirándulni, 
üdülni, nyaralni? Miért választunk ki valamely célországot munkalehetőséget keresve, vagy szakmai 
tudásunk bővítése, hasznos ismeretek megszerzése céljából? Miért fogadjuk, sőt várjuk el ezen orszá-
gok népétől a vendégszeretetet irántunk? Mert ez nekünk kijár? Mi vajon felsőbbrendűek volnánk? 
Miért kell belekötni egy más bőrszínű emberbe – feketébe, sárgába, akármilyenbe? Hogy esne ne-
künk, ha hozzájuk ellátogatva ugyanazt kapnánk vissza, ahogyan mi viselkedünk velük itthon, ha 
ők jönnek hozzánk? Miért kötünk bele egy más kultúrát hirdető embertársunkba? A megkérdezet-
tek sokszor így felelnek: „mert hülyén néz ki” – vagy: „minek jön ide, miért nem marad otthon, itt 
semmi keresnivalója!” Ezek ítéletet mondanak ismeretlenül, feljogosítva érzik magukat arra, hogy 
verbálisan, fizikálisan bántsák a köztünk járókat, hozzánk jövőket. Míg bennünket nem bántanak, 
miért bántjuk őket? Mert sikk. Azért, csak. Zsidóznak, cigányoznak, betörik a zsinagóga ablakát, 
csak mert úgy vallják: „a zsidók tehetnek az ország tönkremenéséről” meg: „minden cigány bűnö-
ző”... Biztos? Diszkrimináció, üldözés mindenütt. A Sing-Singbe „olajos bőrű” nem teheti be a 
lábát, „mert ezek csak bajt csinálnak” – mondja a kidobó.  

A BTK (Büntető Törvénykönyv) is tiltja a lelkiismereti és vallásszabadság megsértését: a 174/A 
paragrafus így szól: „Aki mást a) a lelkiismereti szabadságában erőszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz, 
b) a vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz”. Tiltja a kulturális javak 
megrongálását: 216/A § (1) „Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tár-
gyat megrongálja, bűntettet követ el.” Tiltja a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni 
erőszakot: 174/B § (1) „Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoporthoz tartozása, vagy 
vélt tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit 
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön” – büntetést helyez kilátásba ezek elkövetőivel szemben. 

Mégis: veréssel fenyegetik Jehova tanúit, aki házukba becsenget, bemocskolják, megrongálják a 
zsidó temetők sírjait. A foci, kézilabda és egyéb sportrendezvényekre nem szurkolni, saját csapatát 
buzdítani járnak, hanem mert ott jókat lehet verekedni, mert ma már a sportban is, a politikában is 
nem ellenfelek, ellenségek vannak, akiket el kell pusztítani. Ne maradjon vetélytárs. Amit a másik 
hoz magával, vagy mond, csak rossz lehet. Belerúgnak a koldusba, kigúnyolják. Kinevetik a testi 
hibás embereket. „Majd értesítjük”, mondja a pályázatra érkező cigányembernek a munkaügyis, aki 
tudja: soha nem fogja értesíteni őt. 

Igaz: a törvény csak a tetten ért viselkedést tudja büntetni. A látens, lappangó, ki nem tudódó, 
de fizikálisan érzékelhető cselekmények tettesei nem kerülnek bíróság elé. S a bírói ítélet legtöbb-
ször nem visszatartó, a szemléletet, a begyökerezett viselkedésmódot nem tudja megváltoztatni. Titó 
Jugoszláviája egyben tartása is csak egy nagy volumenű államférfi intézkedése eredménye volt, ha 
úgy tetszik, erőszakkal. Halála a lassú, de bizonyos feloszláshoz vezetett az együtt élő népek, kultú-
rák között. Háborúk indultak a keresztény és iszlám hit védelméért, elkülönüléséért. A „nagyság” 
megőrzéséért, melynek egyik és másik egyedüli birtokosaként hirdette magát. Nálunk, Dél-Bács 
megye elhagyott, sivár, lepusztult, gondozatlan és sívó homokját örömmel engedtük át a sváb bete-
lepülőknek, markunkat dörzsöltük a „jó vásáron”. A svábság szívós, kitartó, emberfeletti munkával 
gondozott, termő, paradicsomi borvidékké fejlesztette pl. Hajós környékét. Ma már irigykedve, 
utálattal nézzük a fejlődést, a gazdagságot, a „büdös svábok” terjeszkedését. Miért kell ennek így 
lennie? Ahelyett, hogy megtanulnánk a konfliktusokat kezelni, az agresszivitásunkat visszaszorítani. 
Meg kellene keresni a közös csatlakozási pontokat, átvenni a jó, hasznos gondolatokat, technikákat, 
örülni mások örömének, megtanulni becsülni egymás jó tulajdonságait. Látni, és feléleszteni saját 
nemzeti kincseinket, népviseletünket, mint ahogy sok nép büszkén mutatja táncait, kultúráját, 
viseletét, mert ilyen nekünk is van. Nem kigúnyolni, aki még „ő-zik”, vagy pálóucul „ááá-zik”, mert 
ezek mind, mind mi vagyunk, és semmivel sem kisebbek, vagy rosszabbak másoknál, de nem is 
többek, jobbak. Nézzünk magunkba és lássuk meg: nincs „én” és nincs „ők”, mindannyian „mi” 
vagyunk. Valamennyien Isten gyermekei. Legyünk hát toleránsak: belátók, együttérzők, türelmesek, 
figyelmesek egymással!  

 
TÓTH GYÖRGY 

Egy utcai rendőr emlékére 
 

Apám halálának 
5. évfordulóján 

 
Nem a körbezárt villám márkájú szolgá-

lati autóval a feneke alatt, hanem gyalogo-
san, az úttest közepén rótta az ötvenes-
hatvanas évek macskaköves utcáit a Móra-
városban. 

Arcról megismert mindenkit, része volt 
a körzet történéseinek, életének: igaziból 
szolgált és védett. A tilos helyen áthaladót, 
villamosra utolsó percben felugrani készülőt 
lekapcsolta és büntetés helyett kikérdezte: 
„hová siet? a temetőbe? a kórházba?” Majd 
megígértette: ilyet még egyszer nem! És 
persze a villamos már régen messze járt. 

Az eseménydús időkben néhányszor 
próbára tette az idegrendszerét az élet és 
néha ki kellett ereszteni a gőzt. Ilyenkor a 
törzshelyén, a Remény és a Szél utca sarkán: 
a Liliom kocsmában biliárdozott és ivott. 
Nagyon szerette az italt (is), két végén égette 
a gyertyát, bele tudott merülni napokig… 

1962-ben Dorozsmára helyezték körzeti 
megbízottnak. Gyalogosan, később szolgála-
ti kerékpárral teljesített szolgálatot a mozi, 
szórakozóhelyek, cigánykocsma környékén. 
(A jelenlét bűnvisszatartó erő!) Minden este 
leellenőrizték a szórakozóhelyeken a zárórát, 
hogy ne legyen balhé. Néha mégis lett… 
Amikor a szép szó már nem hatott, a kemé-
nyebb fellépésre volt szükség és elcsattant 
néhány pofon. Rendnek kellett lennie, még 
ha ez nem is tetszett néhány erős legénynek. 

1981-ben a nyugdíjazása napján zárórá-
ig mulatott a régi presszóban. Nyugdíjas-
ként a horgászásban és a kerti munkában 
lelte örömét. Minden nap, tavasztól késő 
őszig már kora reggel kerékpározott a 
subasai kiskertbe. Beültetett minden négy-
zetcentimétert, a kert volt az élete. Később 
már sok volt a munka, egyre inkább teher 
volt a kert. Egy nyáron 20 kilót fogyott, s 
amikor rászánta magát, és orvos elé került, 
már műteni kellett. Elhasználódott a szerve-
zete. Műtét után fokozatosan leépült fizikai-
lag és szellemileg egyaránt. 

2003. március 14-én feladta a küzdel-
met, fáradt lelke megtért a Teremtőhöz. 
Lesoványodott testét a dorozsmai temető 
családi sírjába helyeztük örök nyugalomra. 

A mai napig fülembe csengenek szavai, 
amint bennünket gyerekeket tanított egy 
mondókára: 

„Jelzőlámpa hogyha piros, továbbmenni 
akkor tilos. Amíg sárga, tessék várni, zöldnél 
lehet átsétálni.” Egyszer mi is, valamennyien 
át fogunk sétálni… 

 
Apám, nyugodj békében! 
 

LÁNYA: IBOLYA 
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Nagyheti naplóNagyheti naplóNagyheti naplóNagyheti napló    
Virágvasárnap 
Jézus bevonul Jeruzsálembe, a tömeg ünnepli. 
Az ünneplés megvan, de a virágból, süteményből mit sem látok. Miután 

a változás bekövetkezik, nem tudom, hogy az örvendezőkkel tartsak, vagy 
azokkal, akik már érzik a nagyhét bánatát. A tömeg helyett a szamár sorsát 
választom. Érzem a rám nehezedő terhet, de tudom, Istent viszem maga-
mon. Aztán nehéz lesz. Már nem megy az énekpróba, a mosolygás. Keresek 
egy másik szamarat, terheinket közös szekérre dobjuk, és együtt húzzuk egy 
darabig. Húzzuk, míg a szekér keresztté nem kopik, míg egymás Cirenei 
Simonjaivá nem válunk. 

 

Nagyhétfő 
Este Városi Keresztút. Harmadik alkalommal veszek részt rajta, harma-

dik alkalommal vonszolom magam végig, tudva, hogy a Feltámadásnál már 
nem leszek ott, elmegy az utolsó busz. Ez a keresztút nem hagyományos. A 
szenvedéstörténetet veszi végig Szeged kapcsolódó pontjait érintve. Az eső 
esik, az ernyővel majdnem a fáklyákba futok. Most nem akarom egyedül 
végigjárni! Most nem! Mégis mindenki eltűnik mellőlem egy állomás után. 
Vagy én tűnök tovább a tömegben? Lépésről lépésre szembesülök saját bak-
lövéseimmel, és egyre kisebb és gyöngébb leszek. Közeledik az Ítélőtábla, 
Pilátus, a mi állomásunk. Táskám, terhem a balomon lévőre bízom, jobbo-
mon lévő megmosolyogtat és rendezkedik. Miközben a tömeget pásztázom 
a megbocsátást keresve, erős kezek nehezednek a vállamra: „Keressük meg a 
többieket!” – s már visznek is kétoldalról. Már tudom, nem vagyok egyedül, 
bár a hangom megremeg a Jelenések könyvéből olvasva, és összerezzenek az 
ostor csattanására. Már várom, hogy a kereszt rám is nehezedjen a következő 
állomás felé, de ott tartva mintha felém dőlne, bármelyik pillanatban agyon-
nyomhat, hiába tudom, hogy öt másik ember is tartja. Énekelek, mikrofon 
nélkül, hangszóró nélkül, kotta nélkül, a dal ismerete nélkül. De a Feltáma-
dásnál most sem voltam ott. 

 

Nagykedd 
Mindkét kezemben egy-egy telefon, előttem két naptár és egy számító-

gép, mosoly, határidők, diktálás a távolból, már nem is emlékszem, ki jött 
be az ajtón. A tempó feszített, de nem rosszabb mint máskor, mégis úgy 
érzem, az összes energiám elszáll, bár ez nem csoda, hisz alig ettem egész 
nap. Még elvonszolom magam a Lelkészségig. Ott emberek ülnek csalódott-
ságukat abszurd humorba vagy mosogatólébe fojtva. Én az előbbit válasz-
tom, de az élet már kezd bennem újra lüktetni. Játék! – kiáltom, s már ját-
szunk, úgy mint rég, nyerünk, úgy mint rég, énekelek, úgy mint rég, mint 
egy élettel ezelőtt, mint a Születés előtt, és várom a Feltámadást, a Megvál-
tást. Aztán csak ülök, hiszen még csak a Nagyhét elején vagyunk, még a 
Halálra is várni kell, még nem szól a dal, az Alleluja, a Dicsőség. 

Nagyszerda 
Fabula rasa. Rendhagyó 

színházi előadás, tőlem távol 
áll. Már a múltkor is távol 
állt, most mégis újra eljövök, 
hiszen a közösség meg a bará-
tok hívtak. Látom a döbbene-
tet az arcokon, ahogy vissza-
rendeztetik a székeket, ahogy 
szögeket szórnak a földre, 
ahogy a létra az egyetlen dísz-
let a Passió előadásához. Mo-
noton lábdobogás, Bibliai és 
versrészletek, összemosódó 
dallamok, vádak, direkt idege-
sítenek. Legszívesebben feláll-
nék és kimennék a világba, 
csakhogy ne kelljen megját-
szani a műértőt. Aztán törté-
nik valami. A ricsajból önval-
lomások lesznek. Én vagyok 
Júdás, hiszen gyilkoltam félté-
kenységből. Én vagyok Péter, 
hiszen gyáva voltam megtarta-
ni eskümet. Én vagyok Pilá-
tus, hiszen kerestem már 
igazolást tettemért. A sírás 
kerülget, de tudom, én va-
gyok Mária Magdolna, aki 
hisz, remél és szeret a halálon, 
a síron túl is. Nem fogadja el 
a látszatot, mert emlékszik 
Jézus szavaira, hogy örökké 
vele lesz. Ilyen lélekkel ülök 
azokkal, akik az álmokban is 
társaim, akik velem vannak, 
míg az Úr a sírban pihen. 

 
Nagycsütörtök 
A Szent Három Nap 

kezdete, de nem vagyok ott 
sehol. Szembesülök azzal, 
hogy dolgozó nő vagyok, nem 
én rendelkezem teljesen az 
időmmel. Végzem a munkám 
az irodában, kiszolgálom a 
vendégeket, arra gondolok, 
hogy a másnapi szertartáson 
már jelen lehetek. Mégis 
hiányzott az Utolsó Vacsora, a 
harangok elhallgatása, az Ol-
tárfosztás, a virrasztás… 

Akkor azonban rájöttem, virrasztok. Míg az utolsó vendég el nem megy. 
Látszólag talán nincs rám szükség, mégis én hagyom el utolsónak az irodát. 
Ne hagyjunk magára senkit, főleg, ha fáradt, ha csak a jelenlét szükséges. Én 
nem alszom el, én tudok virrasztani három órát, addig végigmondok egy 
egész rózsafüzért! Végigcsináltam, megkaptam érte a „jutalmam”. Csak a 
lelkem nem alázatos. 

 
Nagypéntek 
Zene, tánc, munka, keresztrefeszítés, a megannyi kérdőjel: miért pont 

én? Miért kapom a jót, miért kapom a rosszat? A számtalan egyszerű miért 
még a fejemben zakatol az én hangomon, a te hangodon. Ő föláldozta ma-
gát értünk, meghalt, bármennyire is logikátlannak, talán értelmetlennek 
tűnik. Miért? Csak úgy, szeretetből. Mert a szeretet nem tehet mást. Attól ez 
még szenvedés és halál. „Gyászba borult Isten csillagvára.” 

 
Nagyszombat 
Sír. Itthon. Nyugalom. Villámnyúl. Család. Hangzavar. Vacsora. Gyo-

morrontás. Mégis jó. Feltámadás. 
 
Húsvétvasárnap 
„Egyszer élünk, akkor is örökké.” 
 

ZSÓFIA 

Dorozsmai templom, szentély és főoltár. 

Dorozsmai templom, Szentsír és a feltámadott Krisztus. 

KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADOTT! 

PILINSZKY JÁNOS 

PiétaPiétaPiétaPiéta    
Cserbenhagyott tulajdon tested, 
a rádzúduló tetemet 
már nem bírták és szakadozva 
elengedték az idegek. 
 
Mint ágaskodó riadt csorda, 
ha pusztulásba kergetik, 
fenyegetőn utadat állták 
visszahőkőlt érzékeid. 
 
Már csak az eszeveszett csókok 
vak folyosóin vágta át 
egy-egy menekvő szívverésed 
a halott szívéig magát. 
 
Nem érdemelhetett kegyelmet, 
mint elvaduló idegent, 
le kellett csontjaidról marjad 
lázadozó elevened, 
 
hogy méltó lehess a halálhoz, 
ki öledben fészket rakott. 
Időtlen gyásszá csupaszodtál. 
S ő harmadnap föltámadott. 
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Tájékoztató a Polgárőrség közgyűlésérőlTájékoztató a Polgárőrség közgyűlésérőlTájékoztató a Polgárőrség közgyűlésérőlTájékoztató a Polgárőrség közgyűléséről    
A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 

(Polgárőrség) március 14-én a Szélmalom vendég-
lőben tartotta évi rendes beszámoló közgyűlését. A 
gyűlésen meghívott vendégként megjelentek: 
Szeged Város Polgármesteri Hivatalától Kalmár 
Gábor közbiztonsági referens, a Szegedi Rendőr-
kapitányság részéről Tóth Sándor belvárosi őrspa-
rancsnok, a Kiskundorozsmai KMB rendőrei, a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség képviseleté-
ben Tóth Zoltánné gazdasági alelnök és Majoros 
József, a Szegedi Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
képviseletében. 

Szemesi Szilveszter elnök beszámolójában ismer-
tette a 2007. év vezetőségi, polgárőri bűnmegelőző 
munka fontosabb eseményeit és számadatok alaku-
lását. A polgárőrség létszáma 39 fő. Polgárőri bűn-
megelőző járőröző munkáját mindenki társadalmi 
munkában végzi, többségében éjszakai órákban, heti 
3-4 alkalommal. Folyamatosan biztosított a nappali 
készenléti szolgálat is telefonos ügyelet alapján, 
amelynek hívószámát a Dorozsmai Naplóban rend-
szeresen közzétesszük. A helyi újságban rendszeresen 
közlünk megtörtént bűneseteket név nélkül, okulá-
sul és megelőzés céljából. 

A zavartalan működés anyagi forrásait elsősor-
ban Szeged Polgármesteri Hivatala biztosítja pá-
lyázati rendszerben. Ezen összeg nem elegendő a 
folyamatos működéshez. A polgárőrség figyelő 
szolgálatának ellentételezéséül támogatta a polgár-
őrség működését a Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezet, a Tornádó ZRt., a Déli-Farm Kft., a  
Szélmalom KTV ZRt. és az Árut Adó Kft. Elnök 

úr megköszönte az önkormányzat jelen lévő kép-
viselőjének és a cégeknek anyagi támogatásukat, 
mely nélkül a beszámolóban szereplő eredménye-
ket elérni nem lehetett volna. 

Tájékoztatásul elhangzott, hogy március 12-
én Tóth József és Fábián József képviselők átadták 
az önkormányzati kirendeltség udvarán álló épüle-
tet, amelyben a tűzoltóság és a művelődési ház 
részleges elhelyezése mellett a közmunkásokkal 
közös helyiségben a polgárőrség irodája is a jövő-
ben elhelyezésre kerülhet. 

A közgyűlés 2007. évi vezetőségi és bűnmeg-
előző polgárőri munkát eredményesnek nyilvání-
totta, az erről szóló beszámolókat és az Ellenőrző 
Bizottság elnökének, Nyári Imrének jelentését 
elfogadta. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta 
az egyesület 2008. évi költségvetését. 

Kalmár Gábor, a Polgármesteri Hivatal köz-
biztonsági referense bejelentette, hogy Botka Lász-
ló polgármester úr korábbi ígérete alapján a 2008. 
évben jóváhagyott költségvetésben a polgárőr 
szervezetek támogatását 20%-kal megnövelték. 

Tóth Sándor, az új belvárosi rendőrőrspa-
rancsnok bemutatkozása után hozzászólásában az 
eredményes bűnmegelőző és bűnüldöző munka 
érdekében a rendőrség és a polgárőrség szorosabb 
együttműködésére kérte a megjelenteket. 

A közgyűlésen a hosszú polgárőri szolgálat 
elismeréseként a tizenöt éves polgárőri szolgálattal 
rendelkező Molnár Sándor, valamint az ötéves 
polgárőri szolgálattal rendelkező Balpataki István 
László, Baráth István, Majoros József, Mucsi 

Mihály, Mihálffy Tibor és Szalai László polgár-
őrök elismerő oklevélben és pénzjutalomban ré-
szesültek. 

A Szegedi Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
képviseletében Majoros József alelnök úr a polgár-
őri munka elismeréseként Baráth István polgárőrt 
elismerő oklevéllel és pénzjutalommal részesítette. 

A közgyűlés jó hangulatához a Szélmalom 
Vendéglő által felszolgált finom vacsora is hozzá-
járult. 

 
A közgyűlésen elmaradt Mádi György levelé-

nek felolvasása, tartalmát most közöljük: 
„Tisztelettel köszöntöm a Polgárőrség vezetőit 

és tagjait az ünnepi összejövetel alkalmából! Kívá-
nom, hogy ez az ünnepi és jó hangulatú találkozás 
is erősítse elkötelezettségüket a közrend és ember-
társaik nyugodt élete érdekében! 

Engedjék meg, hogy felhasználjam az alkal-
mat és kifejezzem nagyrabecsülésemet és köszöne-
temet önzetlen szolgálatukért, amelyet mindany-
nyiunk és a templomi események rendjéért, nyu-
galmáért vállalnak. A közösséget, embertársait 
szolgáló ember az önzetlen emberek közé tartozik. 
Kívánom, hogy tapasztalhassák meg ezért a szolgá-
latért az emberek megbecsülését, köszönetét! 

Nemzeti ünnepünk előestjén igaz szívből kívá-
nom, hogy Isten áldása kísérje életüket, családjukat, 
munkájukat és nemzetünk, népünk életét! 

Őszinte tisztelettel: Mádi Gyögy plébános.” 
 

TÍMÁR L. 

Majális a SáriMajális a SáriMajális a SáriMajális a Sári----tanyántanyántanyántanyán    
Újjé! A Sári-tanyán nagyszerű – énekeltük 

2007-ben, ahol így köszöntünk el: viszlát, jövőre 
ismét ugyanitt. Megkeresett bennünket Sári Éva 
és Attila, hogy elújságolja, 2008. május elsején a 
tanya egész területén lehet majd ismét majálisoz-
ni. A tavalyi évhez hasonló rendezvények lesznek: 
lovaglás, íjászat, állatok simogatása gyermekeknek 
stb.), azzal a különbséggel, hogy most tavaszkö-
szöntő lesz. Várják családok, baráti társaságok 
jelentkezését. Hozott anyagból lehet bográcsozni, 
főzni, sütni. Várjuk a résztvevő csapatok, illetve 
hagyományápoló, népi kézműves tárgyakat áruló 
kereskedők jelentkezését! 

Telefon: 06 30 439 3522 (Sári Éva), ill. 
06 30 365 1058 (dr. Deák). 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
Nőnapon a Rózsa-Meat Bt. húsboltjában 

kedves gesztusként egy szál virággal köszöntött a 
bolt vezetője. Az árukínálat megszokott teljessége 
mellett ez kellemes meglepetés volt számomra. 

Ezúton is köszönöm magam és nőtársaim 
nevében! 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

„De más juhaim is vannak…” (Jn 10,16)„De más juhaim is vannak…” (Jn 10,16)„De más juhaim is vannak…” (Jn 10,16)„De más juhaim is vannak…” (Jn 10,16)    

Szent János evangéliumában olvassuk, hogy 
Jézus magát a jó pásztorhoz hasonlítja, aki gondját 
viseli juhainak, sőt ha kell, élete árán is megóvja 
őket a ragadozóktól, mert ők valóban fontosak a 
számára, és nem hagyja, hogy egy is elvesszen 
közülük. Az idézett helyen a Jó Pásztor arról be-
szél, hogy küldetése más – tulajdonképp minden 
idők – embereihez is szól. Ezt a küldetést rajtunk, 
tanítványain keresztül kívánja megvalósítani. A 
lelkipásztorok, akik egész életüket ennek a mun-
kának szentelik, különösen is magukra veszik a 
jézusi életformát: nekik is hirdetniük kell az evan-

géliumot, újabb és újabb embereknek kell bemu-
tatniuk szavaikkal és életükkel Jézus Krisztust. 

Jenő atya is költözés előtt áll, igehirdetői 
munkáját plébániai igazgatóként áprilistól Mind-
szenten folytatja. A nálunk töltött időre visszate-
kintve eszembe jutnak az általa bemutatott 
szentmisék, prédikációk, amelyeknek közvetlen 
hangvétele, saját élményeivel alátámasztott, mé-
lyen az evangéliumban gyökerező tanítása sokat 
segített nekünk hallgatóinak, hogy hitünket 
jobban megértsük, és hogy ezáltal is közelebb 
kerüljünk Istenhez. 

Mindenképp meg kell említenünk a gyerek-
miséket, amelyeken Jenő atya a gyerekek nyelvén, 
az ő élethelyzetükből kiindulva szólt a hittanosok-
hoz, akik hónapról hónapra szép számmal gyűltek 
össze az Úr asztala körül. 

Köszönjük az ősztől kéthetente tartott biblia-
órákat is, ahol közösen beszéltünk meg egy-egy 
rövid igehelyet, meghallgatva egymás gondolatait, 
véleményét, élményeit az adott szövegrésszel kap-
csolatban. Nagy szükség van ilyen alkalmakra, 
ahol együtt tanulmányozhatjuk Isten Igéjét, hi-
szen aki részt vett rajtuk vagy legalább néhányu-
kon, az tudja, hogy mennyit lehet tanulni Istenről 
egymás tapasztalataiból is. 

 
Közel másfél éve, megérkezésekor régi osztály-

társaként én köszönthettem Jenő atyát, így meg-
tisztelő, hogy a dorozsmai egyházközség nevében 
most én köszönhetem meg nálunk végzett mun-
káját. 

Sok örömet, sikeres munkát kívánunk neki, 
és azt, hogy a Jó Pásztor tanítványaként tudja 
gondját viselni a rá bízott híveknek. 

 
SZABÓ JÓZSEF 

12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium    
Pleskovics „Plesi” András álma vált valóra 12 

évvel ezelőtt, amikor felállíthatott egy olyan pódi-
umot, amelyen fiatal tehetségeknek vált lehetősé-
gük zenés és prózai műsorok elkészítéséhez. A vele 
készült interjút következő, áprilisi számunkban 
olvashatják. 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Küzdelem volt az életem…Küzdelem volt az életem…Küzdelem volt az életem…Küzdelem volt az életem…    
Beszélgetés Svihla Tibor dorozsmai szíjgyártó mesterrel 

A Dorozsmai úti otthonukban beszélgettem 
Svihla úrral a szakmáról, annak szeretetéről – 
felesége társaságában. A szépen berendezett háza 
előterében odaérkezésemkor is dolgozott. 

– Mit takar ez a foglalkozás: szíjgyártó? – kér-
deztem a Mestert. 

– Nem csupán lószerszámra kell gondolni, 
hanem mindenfajta termékre, ami ha elromlik, ki 
kell javítani. A lószerszámtól, simlitől a táskáig, a 
bicikliülésig mindent megjavítok én. 

– Mikor kezdte el űzni ezt a szakmát? 
– Makón nevelkedtem Lenhárt Jánoséknál, 

ott is tanultam. 1873-tól ők már az ötödik korosz-
tály volt. Ott tanultam meg a szakmát, a szíjgyár-
tóságot. 1950-ben szabadultam fel 2,5 év után. Az 
oktatóm, tanítóm most százéves. 

– Mikor vált önállóvá? 
– Ezután a Textilműveknél helyezkedtem el, 

és 1957-ben lettem önálló. 1952-ben nősültem – 
albérletbe mentünk, majd katona lettem. Leszere-
lés után nem tudtam elhelyezkedni – így tanyákat 
jártam munkát keresve. 1957 után kértem enge-
délyt az iparűzésre. Majd elkezdtem dolgozni 

éjjel-nappal. Volt munkám. Volt aratóponyva-
varrás – meg minden. Közben a feleségem beteg 
lett, a gyógykezelése sok pénzt vitt el. A három 
gyerekből egy maradt. Meghaltak. Csupa tragédia 
volt az életünk. 

– Mi történt ezután? 
– Julika (feleségem) meggyógyult, én folytat-

tam a szakmáért való küzdelmemet tovább. 1958-
59-ben anyaghiány volt, Budapestre jártunk anya-
gért. Majd jött a TSZ szervezés. 1960-61-ben be 
kellett adni az iparengedélyt a téeszesítés miatt. 
Ezután a Felszabadulás TSZ-be jártam dolgozni, 
mint szíjgyártó, munkaegységre. 2,5 év után ezt 
meguntam és otthagytam. Majd 1963-ban a Sze-
gedi Jutagyárba mentem dolgozni. Először rako-
dónak vettek fel. Olyan emberek közé kerültem, 
akik húsz éve sódert hánytak. Velük kellett meg-
mérettetni magam. Nehéz volt, de kiálltam a 
próbát. 1991-ben jöttem nyugdíjba. Közben 
megadták az iparengedélyt. Nem tudtam, mit 
tegyek. Nyugdíjam 4600 Ft volt 34 év után. El-
kezdtem hát dolgozni újra. Azóta egyfolytában 
dolgozom. Most kompenzációként kaptam 2500 

forintot. Jelenlegi nyugdíjam 50 000 Ft. Mindent 
másként képzeltem el. 

– Kik járnak ide dolgoztatni? 
– Most is van munkám. Mindenki jár ide. 

Fiataltól az idősig. Elrepedt üléshuzatot, elszakadt 
bőrárut, ritkán lószerszámot hoznak hozzám. 
Mindenki azonnal kéri – sőt meg szeretné várni is, 
hogy kész legyen. Szinte mindig dolgozom. A 
keresetemből adót és tb-t is fizetek. Ez pusztán a 
kisnyugdíjam kiegészítője. 

– Családja hol él? 
– Egyetlen gyermekünk Kölnben él. Így ket-

ten vagyunk a feleségemmel. Megviselt az élet, a 
rendszerek sora, fintora. 

 
A felesége, Julika is bele-beleszól, kijavítja Tibi 

bácsit. Mondja ő is, hogy már napközben le kell 
feküdni egy-egy kicsit. De a háztartást még ellátja. 
Svihla úr csak mondja-mondja, sorolja fájdalmait, 
sérelmeit. Rá most sem a pihenés vár, hanem a 
munka reggeltől estig. A kettejük nyugdíját, ami 
nem éri el a százezer forintot, ki kell egészíteni, 
hiszen jön a rezsi, a betegség, és kell a gyógyszerre is 
a pénz. Igazán küzdelmes életet hallgattam végig 
így húsvét táján. Küzdelem a fennmaradásért, a 
munkáért járó pénzért így hetven felett is. Azonban 
becsülendő a szakma becsületéért vívott küzdelem 
is, a szakma szeretete is. Svihla Tibor igyekezeté-
ben, munkájában ez is benne van. 

MÓRÁNÉ 

A költészet napján...A költészet napján...A költészet napján...A költészet napján...    
Április 11-e József Attila költő születésnapja, 

egyben a Magyar Költészet Napja, melyet negyven-
négy évvel ezelőtt, 1964-ben ünnepeltünk először. 
Márai Sándor író, a liberális polgári szellem képvi-
selője is ezen a napon látta meg a napvilágot. 

„A lehanyatlott szemekre... ráhúzta már rejtel-
mes függönyét a halál”, írja Márai Sándor Ady 
Endre temetése című írásában. 

Már nincsenek közöttünk, de alkotásaik itt 
vannak velünk, lelkünket simogatják ittmaradt 
szókincseik. 

E napi sétautamon Szeged utcáit, tereit járva 
meg-megállok nagyjaink művészi szobrai, dombor-
művei előtt és próbára teszem emlékezetem. Némán 
soraikat idézem magamban, újra és újra gyönyörköd-
ve betűvetéseikben. Mikszáth Kálmán szavai jutnak 
eszembe: „Az irodalmi szó olyan magaslat volt előt-
tünk, amire még gondolni is elsápadva mertünk.” 

Milyen mély megbecsülés áramlik e mondatból! 
József Attila Mamához, szívhez szóló csodála-

tos írásai, ismert sora, „Nagy szél kapott föl egy-
szer engem Hirtelen, április estén”, mind eszembe 
jutnak a Dugonics téri egyetem épülete előtt álló 
szobránál elidőzve. 

Szeged nagy költőjének, Juhász Gyulának 
alakját mészkőtalapzaton álló bronzszobra idézi fel 
a Tisza-parton. 

„Vannak poéták, akik sohasem írnak, 
Csak a szívűkben élnek költemények, 
Valami nagy búbánat érte őket, 
S azóta lettek költőkké szegények.” – írja 

Költők című versében. 
Móra Ferenc szobrát látva a múzeumkertben 

a Kincskereső kisködmön kabátmelegét érzem 
szívem körül. 

De lépten-nyomon találkozom nagyjaink 
képmásával a Dóm téri panteonban méltó emlé-
ket emelve számukra. Petőfi Sándor szobrát teljes 
alakú fali konzolon láthatjuk a haza bölcsének, 

Deák Ferencnek mellszobrát, Vörösmarty Mihály, 
Jókai Mór, Körösi Csoma Sándor, a Toldi költő-
jének, Arany Jánosnak portréját, Ady Endre, a 
megújhodott magyar irodalom reprezentánsának 
képmását, Tömörkény István, jeles író, múzeum-
igazgató büszke tekintete mered arcunkra. 

Madách Imre fehér mellszobráról olvasható: 
„Ember küzdj, és bízva bízzál!” S belém mardos az 
ismert hét szó: „Te boldog vagy, de hogy feledlek én?” 

Sétám végére megannyi felidézett író, költő 
verssora, remekműve – itt nem részletezett, a 
teljesség igénye nélkül – pereg agyamban.  

A friss tavaszi, kissé szeszélyes áprilisi szellő is, 
mintha sorsukról susogna bús, vidám „dalokat” 
felém.  

„Zengjen tehát a lant! / S legelső énekem 
Pályámnak társai / Tinéktek szentelem…” 
 
(Petőfi Sándor: Az első dal) 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Hirdessen újságunkban, és 
kérje „4-et fizet, 5-öt kap” 
akciónkat! 

06 20 470-6587 

Panoráma Fodrászat 
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a 

Panoráma Üzletház emeletén. 
Cím: Dorozsma, 48-as u. 16. 

Bejelentkezés: 
Vass Angéla: 06 30/207-2400 

Kosár Adrienn: 06 20/538-0920 
nıi-férfi fodrász 

Szemenyei Rita: 06 70/945-3258 
pedikőr, manikőr és mőköröm-építı 

Ugyanide kozmetikust keresünk! 

A DOROZSMAI KENYÉRBOLT 
AJÁNLATA: 

 
Kiskundorozsma, Széchenyi u. 34. 

Nyitva tartás: H-P: 6-20, Szo.: 6-14, V: 6-12. 
 
 

MLEKO UHT TEJ 1,5% 1 l   169,- Ft  
BRAVO ALMA, NARANCS 1,5 l  169,- Ft     (113 Ft/l) 
KOZEL SÖR 0,5 l üveges   129,- Ft + 25 Ft ü. (258 Ft/l)  
COOP ÉTELÍZESÍTİ 250 gr  135,- Ft    (540 Ft/kg) 
BIOPON MOSÓPOR 2 kg   699,- Ft     (350 Ft/kg) 
 

(Az akciós árak 2008. április 2-tól az akciós  készlet erejéig érvényesek!) 
 

JÓT JÓ ÁRON! 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondok mindenkinek, aki Édes-

anyám, Kalló Mihályné betegségével és halálával, 
temetésével kapcsolatban segített: 

Tímár Lajosnak, a háziorvosának és asszisz-
tensének, Thurzó Ferencnek, a Családsegítőnek, 
az ebédkihordó kollégáimnak, Papp István kiren-
deltség-vezetőnek, a Plébánia Hivatal alkalmazott-
jainak, a Testamentum Temetkezési Kft. dorozs-
mai dolgozóinak, és mindazoknak, akik a temeté-
sen részt vettek. 

KALLÓ ISTVÁN 
az elhunyt fia 

Tanulmányi verseny 
Március 1-jén az Orczy István Általános Isko-

la ismét megrendezte a Curie Kémia Emlékver-
seny területi fordulóját. A verseny felmenő rend-
szerben folyik, négy levelező forduló után hívják 
be a legjobb eredményt elérő versenyzőket a terü-
leti fordulóra. Itt a 7-8. tanulók 60 percig, a 9-12. 
évfolyamosok 90 percig oldhatják meg feladatai-
kat. Minden csoportból az első biztos továbbjutó, 
a többiek közül pedig az országos lista összeállítá-
sánál derül ki, hogy a legjobbak közül még há-
nyan csatlakozhatnak a Szolnokon megrendezésre 
kerülő országos forduló résztvevőihez. Dorozsmai 
sikerek: 7. évfolyam: 3. helyezés: Dobó Tünde, 
Szeged, Jerney János Általános Iskola (Harkai 
Jánosné), 16. helyezés: Zombori Ferenc, Szeged, 
Orczy István Általános Iskola (Harkai Jánosné); 
8.a évfolyam: 8. helyezés: Gabona Attila, Szeged, 
Orczy István Általános Iskola (Harkai Jánosné); 
8.b évfolyam: 7. helyezés: Félegyházi Dávid, Sze-
ged, Orczy István Általános Iskola (Harkai 
Jánosné). A versenyzők színvonalas tudásról tettek 
tanúbizonyságot, további sok sikert kívánunk a 
tanulóknak, és gratulálunk a felkészítő nevelők 
munkájához. 

A sikeres lebonyolítást szponzorok is segítet-
ték, akiknek köszönjük támogatásukat: Szélma-
lom Kábeltévé Zrt., Mozaik Könyvkiadó, Torná-
dó International Kft., COOP Szegedi Zrt., Bá-
nyai Cukrászda. 

HARKAI JÁNOSNÉ, HORVÁTH BALÁZS 
területvezetők, 

KÁDÁR MIHÁLYNÉ 
igazgató 

Osztálytalálkozó! 
Figyelem! Akik az 1975-76-os tanévben Lázár 

Pál osztályában végeztek a 8.B-ben (Jerney Isko-
la), jelentkezzenek az alábbi telefonon: 

06-30-272-3579 (Lázi Eleonóránál) osztályta-
lálkozó céljából. 

Iskolai sporteredmények 
 

Csongrád Megyei Terematlétikai Bajnokság 
(2008. február 23.) Orczy-s eredményei: 

 
Bálint Dániel 30 m síkfutás: II. 
Móricz József 30 m síkfutás: I. 
Kálmán Dzsenifer 30 m síkfutás: I. 
Nagy Vivien 30 m síkfutás: III. 
Nagy Alberto 30 m síkfutás: V. 
 
Szeged diákolimpiai mezei futóbajnoksága: 

 
I. korcsoport fiú: VII. hely 
I. korcsoport lány: VII. hely 
II. korcsoport  fiú: IV. hely 
II. korcsoport lány: III. hely 

III. korcsoport fiú: V. hely 
III. korcsoport lány: VII. hely 
 
Egyéniben Kálmán Dzsenifer (II. korcsoport): 

II. hely 
 

Szeged városi diákolimpiai kézilabda bajnoksága: 
 

III. korcsoport lány: II. hely 
IV. korcsoport lány: III. hely 
 

Adidas Megyei Szivacskézilabda 
Gyermekbajnokság: 

 
1998-ban született fiúk: VII. hely 
1999-ben született fiúk: IV. hely 

Vastaps a kézilabdásoknakVastaps a kézilabdásoknakVastaps a kézilabdásoknakVastaps a kézilabdásoknak    
A kiesés ellen küzdő kiskundorozsmai férfi 

NB-I/B kézilabda csapat parádés játékkal simázta 
le a Balassagyarmat férfi kézilabdásait, igazolva, 
hogy továbbra is helye van az NB-I/B-ben. A 
második mérkőzés igazi presztízscsatát hozott. A 
harmadik helyen tanyázó Hajdúnánás és a negye-
dik helyen lévő Dorozsma–Algyő csapata mérkő-
zött a bronzéremért. Az első percekben Szögi 
Timi góljaival vezettek lányaink. A félidőt Dobó 
Andi tízméteres bombagólja zárta. A második 
félidőben felváltva estek a gólok, majd Dobó 
Móni lehúzta a redőnyt, mindent kivédett. 

Óriási lenne, ha a csapat megtartaná ezt a 
harmadik helyet, hisz dorozsmai csapat még nem 
szerepelt ilyen fényesen. A mérkőzés után Dobó 
Mónitól kérdeztem, hogy mit szól a helyezéshez: 
„Mindent megteszünk azért, hogy dobogón végez-
zük.” – válaszolta. 

Dankó Ervin edző elmondta: „Majd ha a 
második helyen leszünk, én akkor mondom azt, 
hogy lehetünk akár bronzérmesek is.” 

A mérkőzés végén a közönség felállva, vastaps-
sal köszöntötte a játékosokat. 

MILITÁR MIKLÓS 
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HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

Személyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadó----pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, 
adótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámla----egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, 

ıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEH----nél nél nél nél 
ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán a    

Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája 
mellett.mellett.mellett.mellett.    

 

Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 
20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 

 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. (a Takarékkal szemben) 

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok  

kiszállítással. Asztali és fali díszek, ki-
egészítık és bizsuk nagy választékban! 

  

Nyitva: H-P: 8-16, Szo.: 8-12, V: 7-10. 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, festék anyagok 

Cement, mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építı anyagok kiszállítása igény szerint! 

Figyelem! 
 

Mindenfajta ócskavasat, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 
villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 

be idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

A U T Ó S Z E R V I Z 
 

– Személy– és tehergépjármővek 
javítása; 
– karosszéria-javítás; 
– mőszaki vizsgára felkészítés. 

Fémforgácsolás. 
Könyvelés, adótanácsadás. 

 

K Ö K A R   K f t. 
Szeged–Kiskundorozsma, Tóth János dőlı 1. 

Telefon: 30/488-0251 

ÚJ ÁLLATORVOSI RENDELİ 
NYÍLT KISKUNDOROZSMÁN! 

 

Dr. Farkas Attila állatorvos 
2008. február 1-jétıl új helyen, teljesen 
felújított rendelıben folytatja rendelését a 

Negyvennyolcas u. 11. alatt 
(Papírbolt mellett). 

 

Rendelési idı: 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.15–9.30, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 
Telefon: 314-662 (rendelési idıben). 

Kibıvített szolgáltatások, állatgyógyszerek, 
vitaminok, állateledelek forgalmazása. 

 

Telefon: 06 30/972-3016 
Rendelés a fentiek szerint. 

POLAROID napszemüvegek nagy 

választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

ZSUZSI DIVAT AJÁNLATA 
 

Alkalmi kosztümök, blúzok érkeztek 
ballagásra, esküvıre. 

Saját termékeinket ingyen méretre 
igazítjuk, ha hosszú vagy ha bı. 

Figyelje akcióinkat! 
MINDEN HÉTFİN A TELJES 
KÍNÁLATUNKBÓL —10%! 

Rövidáru kínálatunk: gumik, tők, cérnák, 
fonalak, zipzárak, pertlik, cipıfőzık stb. 

Várunk minden kedves vásárlót! 
Nyitva: H-P.: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig. 

Tel.: 62/461-306 
Címünk: Dorozsma, Vadliba u.1. 

JELZÁLOGHITELEK!!! 
Közvetítıi díj nélkül 

 

Tel.: 20/312-9561 

NYENYI adatszolgáltatás 
 

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tóság felhívja a foglalkoztatók, foglalkoztatónak 
nem minısülı egyéni vállalkozók, mezıgazdasá-
gi ıstermelık figyelmét, hogy a 2007. évi 
NYENYI adatszolgáltatás teljesítésének határide-
je 2008. április 30. napja. 
A nyugdíjjogosultsághoz, illetve a nyugdíj megál-
lapításhoz szükséges éves adatszolgáltatási 
kötelezettség 2006. és 2007. évre vonatkozóan 
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS keretében is 
teljesíthetı. Bıvebb információ található az 
ONYF honlapján (www.onyf.hu). 
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Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

Széksósi utca—Északi sor sarok 
�: 463-023; 06 20 9752 926 

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 
 

1,5 l Heinekken sör................. 490,- 
0,5 l Prince üveges sör......... 89,- + ü. 
0,5 l Kronbourg üveges sör.... 85,- + ü. 
0,5 l Karpackie 9% dobozos ....... 199,- 
2 l Coca-Cola........................ 279,- 
0,25 l Maxx energiaital ............. 80,- 
Alkalomra feliratos borok ......... 876,- 

Folyamatos pezsgı akció! 
 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-18, szombat: 7-17., 

vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD” 

 
Minden kedden 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Vasárnaponként svédasztalos 
ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 

5-féle fıételbıl 
falatozhat kedvére. 

 

Vadliba Vendéglı 
62/460-337 

ANTENNA SZERVIZ 
 

UPC, DigiTV akció! 
Egyéb antennák szerelése, javítása 

 

Illés Tibor 
antennaszerelı kisiparos 

06 30 943 3200 
06 20 387 0090 

Autókárpit tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Immunrendszerének 
állapotára kíváncsi? 

Hívja a 
06 20/440-2667-es számot. 

Pedikőr, manikőr, mőköröm 
06 30 321-6511 

Sánta Ilona (a kispiacnál) 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, ál-

mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 

 

� 20/358-1660 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-
ALKATRÉSZEK 

RAKTÁRRÓL 
ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  

 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselı és 
villanyszerelı mester 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
�: 62/463-614 ATi Császárné Bt. 

Szeged, Berlini krt. 16-18. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 

(20/9431-444; 62/422-240) 
Moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

indulnak szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

számítógépen való gyakorlási lehetıség. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

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

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyag. 
Villanyszerelést vállalunk. 

 

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

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

A BABABAZÁRBAN megtalál 
mindent, amire Önnek és 
gyermekének szüksége 
lehet. Pelenkától a 

kismamaruháig! Tavaszi-
nyári ruhákat átveszünk! 

 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autó-alkatrészek 

kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben 
részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek 
– számlatömbök, 
nyomtatványok 

– ajándéktárgyak. 
 

 
Parkolószelvény és buszjegy-értékesítés. 
Délmagyarország és Déli apró kapható. 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés. 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Cím: Szeged–Dorozsma, 48-as u. 11. 

Tel: 62/460-306 

Kımőves vállal belsı átalakítást, 
falazást, betonozást, ajtók, ablakok 
cseréjét, kémények, javítását, hıszi-
getelést, aláfalazást, régi házak fel-
újítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

Vállalom: 
 

– fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 

festéssel az átadásig; 
– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i rde t é s fe l vé t e l :  06  20  470 -6587 ;  06  30  469 -2694 .  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák telepítése, szerelése, 
karbantartása 

 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS ÉRTÉKBECSLİ IRODA 
FÖLDHITEL ÉS JELZÁLOG KER. BANK ZRT. ÉS 
RAIFFEISEN BANK ZRT. HITELÜGYINTÉZÉS 

 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY INTÉZŐ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket közvetítésre 
 

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

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17 
E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körő ügyintézéssel, idıponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékrıl is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Húsvétra házias jellegő sonka, kolbász kapható! 
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    
Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Gumigyár üzemi konyha: Szeged, Budapesti út 10. Tel.: 62/ 566-979 

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Besüt a nap az ablakon, közeleg a nyári 
szezon! 2008-as fürdıruhák folyamatosan! 

AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 


