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Ünnepi Könyvhét 
Ünnepelünk és emlékezünk, a hetvenkilencedik 

alkalommal megrendezett Ünnepi Könyvhéten és a 
hetedik Gyermekkönyvnapon. 

A főváros „könyvbe öltözött”, de az egész ország 
területén ünnepelve a könyveket, szerzőket, kiadó-
kat, olvasókat is szebbnél-szebb könyvek kavalkádja 
fogadja a felállított standokon. 

A könyvkiadás atyjára gondolok, Johann Guten-
bergre, a patrícius származású nyomdászra. Az embe-
ri művelődéstörténet új korszaka kezdődött a tizen-
ötödik század közepén találmányával. Főműve ma is 
a legszebb nyomdai munka, a kézi festéssel gazdagon 
díszített negyvenkétsoros Biblia. 

A már hagyománnyá vált könyvhét gondolatát 
1927-ben, Supka Géza (125 éve született, doktor, 
régész, író, műfordító... „a tudás eleganciája” olvas-
hatjuk róla) fogalmazta meg Miskolcon a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesület 
közgyűlésén. A jogutód egyesület 1929-ben szervezi 
meg először az eseményt. 

A standok, sátrak között sétálgatva a számomra 
az egyik legjobb társaságban, könyvek között az 
olvasás öröme járja át lényemet. Kezembe veszek 
egy-egy kötetet, s a kíváncsiság vágya erősödik ben-
nem. Valami olyasféle, amelyet édesapám szajkózott 
nekem, annak idején. „Belemélyedsz, s egy új világ 
nyílik meg előtted. Gazdagodsz, hidd el! Művelődsz, 
sorsokat ’élsz’ át, okulsz belőlük, s szórakozol.” Ma 
már útmutatását követem és próbálom továbbadni. 

Vásárlási szándékomban töprengek, melyiket 
vegyem meg, minden érdekelne. A kínálat fantaszti-
kus, a „könyvárusok lelke” igen színes skálán mozog. 

Sétám végére a könyvvel szerényen gazdagab-
ban tudok arra hivatkozni, hogy időm véges – nincs 
elég az olvasásra, vagy sovány a pénztárcám – nem 
telik rá; olyan közhelyszerű gondolat egy ilyen varázs-
latos könyvheti ünneplésben. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA  

KULTÚRIGAZGATÓNK BÚCSÚRENDEZVÉNYE ÉS MUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE 

X. Dorozsmai NapokX. Dorozsmai NapokX. Dorozsmai NapokX. Dorozsmai Napok    
Révész Ferenc Andrásné, a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház igazgatónıje 

nyugdíjba vonulása elıtt a falunapok tizedik, jubileumi rendezvénysorozatá-
val köszönt el a dorozsmaiaktól. A helyi civil szervezetek elismerésül és meg-
köszönve az igazgatónı többéves munkáját, Kiskundorozsmáért Emlékérem-
ben részesítették. 

 
Ahogy az elmúlt falunapok során, idén is a X. Dorozsmai Napoknak megnyitó ren-

dezvényén, június 20-án délután került sor a Kiskundorozsmáért Emlékérem átadásá-
ra, amelyet a helyi civil szervezetek ítélnek oda olyan dorozsmaiaknak, akik sokat tet-
tek és tesznek a községért. A díjakat a falunapok megnyitójának díszvendége, Botka 
László polgármester és Tóth József helyi önkormányzati képviselı adta át. A díjesı ez-
úttal három személyre hullott: elismerésben részesült a mővelıdési ház igazgatónıje, 
Révész Ferenc Andrásné a dorozsmaiak kulturális életében betöltött tevékenységéért, 
Lázár Zoltán, a Jerney János Általános Iskola igazgatója az iskola tanulóiért tett mun-
kájáért és Tímár Lajos, polgárır és lapunk munkatársa a dorozsmai közbiztonságért és 
az újságon keresztül való informálásért végzett fáradozásaiért. A velük készített inter-
júinkat jelen és következı számainkban olvashatják. Mecénás-díjat idén sem osztottak 
ki. Sor került még egy díjátadásra: Mihálffy Béla és Tímár Lajos elismerésben részesí-
tette Mádi György plébánost, aki immár 25 éve tölti szolgálatait Kiskundorozsmán (az 
atyával készült beszélgetést elızı számunkban olvashatták). 

Botka László polgármesterre még a megnyitó elıtt nemes feladat várt: az új közös-
ségi épület átadása. A tőzoltó szertárból 25 millió forintért kialakított újabb épületrész-
be az önkéntes tőzoltók mellett a polgárırök költöztek be, és itt rendezték be a közmun-
kások irodáját és a mővelıdési ház raktárát is. 

Az udvaron átépített közösségi házban berendezték Deák György kovácsmester haj-
dani mőhelyét. A bemutató igazi kuriózumnak számít, mert ilyen komplett patkoló- és 
gyógykovácsmőhely szinte sehol másutt nem maradt fenn, mondta el a résztvevı közön-
ségnek Vass József. A kovácsmester fia, ifjabb Deák György és Ilona lánya jóvoltából 
egyben maradt győjtemény nyitvatartási idıben látogatható. 

A díjazottak: Tímár Lajos, Révész Ferenc Andrásné és Lázár Zoltán. A díjat átadta: Botka László polgármester és Tóth József képviselő. 

� HAVI GONDOLAT 

A Szabadság felelősség. Ez az oka, hogy a legtöbb ember retteg tőle.                 (G. B. Shaw) 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Sürgıs esetben a 107-es szám hívható. 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Gulyás Antal: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 

Jenı: Dorozsma régi életérıl címő 
kötete. Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé ZRt. 
Ügyfélszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62 463-444). 

A kötet ára: 600 forint. 

ParlagfűParlagfűParlagfűParlagfű----mentesítés!mentesítés!mentesítés!mentesítés!    

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, 
intézmények vezetıit, hogy a tulajdonuk-
ban, vagy használatukban lévı ingatlano-
kon a parlagfő elsı kaszálását, vagy 
más módon történı irtását legkésıbb 
2008. június 30-ig végezzék el. Június 30. 
után a város kül- és belterületén egyaránt a 
parlagfő-mentesítés elvégzését ellenırizni 
fogjuk.  

A parlagfő okozta allergia népbeteg-
séggé vált. Az ország 1/4-ének okoz vissza-
térı problémát augusztustól-októberig. A 
betegség megelızhetı az allergiát kiváltó 
tényezı megszüntetésével, a parlagfő kö-
vetkezetes irtásával, mely leghatásosabb a 
virágzás elıtti rendszeres kaszálással. 

A parlagfő elleni küzdelem fontosságát 
hangsúlyozva az Önkormányzat, a Csong-
rád Megyei Mezıgazdasági és Szakigazga-
tási Hivatal, a Földhivatal és az ÁNTSZ 
közös akciót szervez, melynek során a par-
lagfüves területek feltérképezésére kerül 
sor 2008. június 30-át követıen. 

A növényvédelemrıl szóló 2000. évi 
XXXV. törvény értelmében a földhasználó 
köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfő virágzását megakadá-
lyozni, és ezt követıen ezt az állapotot a 
vegetációs idıszak végéig folyamatosan 
fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz 
eleget a parlagfő elleni védekezési kötele-
zettségének belterületen a jegyzı, külte-
rületen a Csongrád Megyei Mezıgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal közérdekő 
védekezést rendel el, melynek költségeit a 
földhasználó, illetve a termelı köteles meg-
téríteni, késedelmes fizetés esetén a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresével 
megnövelt összegben. A közérdekő védeke-
zés költsége nem fizetés esetén adók módjá-
ra behajtható. Ezzel egyidejőleg a hatóság 
növényvédelmi bírságot szab ki, melynek 
összege 20 000 forinttól 2 000 000 forintig 
terjedhet. 

Parlagfővel kapcsolatos bejelentéseiket 
az alábbi számokon várjuk: belterületre 
vonatkozóan: 80-820-032 SZMJV Polgár-
mesteri Hivatal Zöldszám, külterületre 
vonatkozóan: 62/592-096 Szegedi Körzeti 
Földhivatal.     DR. MÓZES ERVIN 

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzıje 

Adatszolgáltatás a Adatszolgáltatás a Adatszolgáltatás a Adatszolgáltatás a 
nyugdíjbiztosítás felényugdíjbiztosítás felényugdíjbiztosítás felényugdíjbiztosítás felé    

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóság tájékoztatása szerint 
2008. április 30. napjával lejárt az adat-
szolgáltatási határidı. Csongrád megye 
vonatkozásában közel 7000 foglalkoztató, 
egyéni vállalkozó és ıstermelı nem szol-
gáltatott adatot saját magáról, illetve al-
kalmazottairól. 

2007. január 1-jétıl a nyugdíjas egyéni 
vállalkozó is köteles adatot szolgáltatni. 
Ha ezen kör nem rendelkezett jövedelem-
mel, akkor levélben is közölheti e tényt. 

Közös érdek, hogy a biztosítottak, leen-
dı nyugdíjasok szolgálati idı és kereseti 
adatai rendelkezésre álljanak, ezért fontos 
az adatszolgáltatás. Az Igazgatóság várja 
az elmaradt, megkésett adatszolgáltatáso-
kat elektronikus úton is. További informá-
ció a www.onyf.hu honlapon található. 

TájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztató    

A Kiskundorozsmai Részönkor-
mányzat május 29-i ülésén a napi-
rendben az alábbi témák megtárgya-
lását rögzítették: a Nagybani Piac 
vezetıjének, Törökné dr. Szántó Kata-
lin tájékoztatója; a mővelıdi ház új 
igazgatójának, Hajdú Gézának bemu-
tatkozása; tájékoztatás a bizottságok 
munkáiról; tájékoztatás Sziksósfürdı 
bérbeadási pályázatának eredményte-
lenségérıl; valamint Kiskundorozsma 
közbiztonsági helyzetének megtárgya-
lása. 

 
Tóth József soros elnök úr vezette az 

ülést. Törökné ismertette a piacon közel-
múltban elvégzett beruházásokat (rak-
tárak, hőtıház). Elmondta, hamarosan 
vegyszer bevizsgálót is mőködtetni fognak 
a vásárlók biztonsága érdekében. Tervez-
nek még faültetést és egy csapadékvíz-
elvezetıt. A beléptetéssel kapcsolatos kül-
sı forgalmi torlódások kiküszöbölıdtek, a 
lakosságot nem zavarják a piac mőködésé-
vel. Az igazgatónı köszönetét fejezte ki a 
lakosság felé, hogy elviselik a piac mőkö-
désével kapcsolatos körülményeket. 

A Petıfi Sándor Mővelıdési Ház új 
igazgatója, Hajdú Géza úr bemutatkozása 
során elmondta, hogy vevı minden új és jó 
ötletre, szívesen tesz Dorozsmáért és min-
den olyan programnak helye van a mőve-
lıdési házban, amely beleillik a mővelıdé-
si ház profiljába és nem sért jogszabályt. 
Keresi a partnerséget, a civilek bevonását 
tervezi a programok kialakítása során. 

Kérdésünkre elmondta még, hogy a 
Dorozsmai Napló szerkesztıbizottságának 
is biztosít helyet és mőködési feltételeket. 

A részönkormányzat tagjai hozzászólá-
saikban kérték a fiatalok szabadidejének 
hasznos, kultúrált eltöltését biztosító prog-
ramok kialakítását és évenként egy a Bá-
nyai utcabálhoz hasonló, monstre rendez-
vény megtartását. 

A bizottságok munkáiról szólva: a 
Bölcs utcai óvodában felszabadult szolgá-
lati lakás helyén sikerült egy új óvodai 
csoportot beindítani, a 47 férıhelyre 70 
jelentkezı akadt. Mőködik az Önkormány-
zati tervtanács, melynek újraszabályozták 
mőködését. Megtárgyalták az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok mőkö-
dését. A Sziksósfürdıi CSÓKA FÉSZEK 
nevő fogadót az önkormányzat visszavásá-
rolta 16 millió Ft-ért, ugyanennyiért eladó. 
A részönkormányzati tagok egy része ki-
nyilvánította, hogy Dorozsmára multik a 
jövıben ne települjenek. 

A Bács-Kiskun megyei Kiskun névvel 
kezdıdı települések szövetsége megkeres-
te Szegedet, hogy Kiskundorozsma lépjen 
be a szövetségbe, ebben az ügyben határo-
zat született, Dorozsma belép a szövetség-
be tagként, melyben a 36 szóba jöhetıbıl 
Dorozsma a 32. tag lesz. 

A Sziksósfürdı mőködtetésére kiadott 
pályázati csomagot hárman vásárolták meg, 
de csak egy pályázat került benyújtásra a 
jelenlegi üzemeltetı személyében. Mivel a 
kiírási feltételeknek e beadott pályázat sem 
felelt meg, ezért a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánították. Végeredményben 2 mil-
lió forintért sem kell senkinek a fürdı bérle-
ti joga. A képviselık elmondták ennek kap-
csán, hogy a külön gazdasági egységként 
(bérleményként) mőködı naturista fürdı jól 
mőködik, és fejlesztési elképzelések is van-

nak. Szükség lenne egy melegvizes kút fúrá-
sára és egy felnıtt melegvizes medence épí-
tésére. Olcsóbbá kellene tenni a belépési díjat 
és délutánonként hosszabb kedvezményes 
idıszakot bevezetni, hogy a diákok rendszere-
sen igénybe tudják venni úszás, sportolás 
céljából. Rendbe kellene tenni a horgásztavak 
környékét, kitakarítani az erdıt. 

Kiskundorozsma közbiztonságának 
tárgyalása során elhangzott többek között, 
hogy a rendırség által ismert eseményként 
kezelt bőnesetek száma hetente 2-3 db. 
Ezzel szemben az éjszakai kerítésen való 
beugrálással végrehajtott és nappali besur-
ranások száma, mely ügyekben nem szüle-
tik bejelentés ill. feljelentés, ennek a több-
szörösét teszik ki. A bőnözık szervezettsé-
ge, leleménye túllépett a polgárırség és 
rendırség reagálási keretein. 2007 novem-
bere óta mintegy 8 esetben kb. 4-4,5 millió 
forint értékben követek el Dorozsmán jelen-
tıs értékben betöréseket, melyek tettesei 
májusig nem kerültek felderítésre. Május 
22-én éjjel telt be a pohár, amikor a polgár-
ırök autójának szélvédıjét megrongálták, 
miközben a polgárırök a rendırökkel közö-
sen járıröztek. Mindeközben a Szélmalom 
vendéglıben is betörés történt. Segítségül a 
polgárırök a sajtó nyilvánosságához fordul-
tak. Ennek jelzés értéke volt mindenki 
számára, mint ahogy elmondták, botrányt 
kell kelteni ahhoz, hogy az emberek odafi-
gyeljenek egy problémára. 

Ennek tényét a rendıri vezetık nem 
vették jó néven. A lakosság viszont felfigyelt 
az esetre és felháborodott, szolidaritását és 
együttérzését nyilvánította ki. Az esemé-
nyek kapcsán a már folyamatban levı nyo-
mozati ügyekben kettı fı gyanúsítottat 
elızetes letartóztatásba helyezett a rendır-
ség és hat témában eredményes nyomozás 
folyik, elıkerültek ellopott tárgyak is. 

A május 27-i Délmagyarországban meg-
jelent újságcikk óta Dorozsmán éjjel és nap-
pal is jelentıs számban és idıben látható 
rendıri jelenlét tapasztalható a csupán 
reagáló mőködési forma helyett. A lakosság 
szeretné, ha ez tartósan így is maradna. 

Lapzártakor érkezett a hír, miszerint 
június 24-én újabb szúnyoghálón át történı 
betörés volt Dorozsmán, szerencsére az ott-
lakók felébredtek a zajra, a bőnelkövetık 
elmenekültek. Ezután senki sem lehet nyu-
godt a saját lakásában – se éjjel, se nappal? 

TÍMÁR L. 
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„A jó harcot megharcoltam…”„A jó harcot megharcoltam…”„A jó harcot megharcoltam…”„A jó harcot megharcoltam…”    
A Dorozsmáért végzett több mint 

egy évtizedes önzetlen tevékenységé-
ért az idei Dorozsmai Napokon Kis-
kundorozsmáért Emlékéremben része-
sült Tímár Lajos, lapunk munkatársa 
és a polgárırség vezetıségi tagja. 

 
– Mit tudhatunk meg a magánéletérıl? 
– 1948-ban születtem Tompán. Az 

általános iskola után Szegedre kerültem 
ipari tanulóéveimet töltöttem 63-66 közt. 
1970-ben mőszaki elıadóként helyezked-
tem el a szegedi postaigazgatóságon. Meg-
nısültem, családot alapítottam, két gyer-
mekünk, egy fiunk és egy lányunk van. 
Dorozsmára 1975-ben költöztünk, itt épí-
tettük fel a családi házat. Habár 
Dorozsmán laktam, de a közéletben csak 
1997-tıl veszek részt aktívan. 

– Mi életének, tevékenységének vezérfo-
nala? 

– Irányultságomat a szociális igazsá-
gosság keresése alapvetıen meghatározza. 
Sokat merítek a Rérum Novarum pápai 
szociális enciklika és az 1995-ös magyar 
püspökkari körlevél szellemiségébıl. Amit 
eddig tettem, azt szolgálatnak tekintet-
tem. Szolgáltam eddig is, és ezután is arra 
kérem gondviselımet, hogy adjon tőrhetı 
erıt és egészséget nekem és családomnak, 
segítıimnek adja meg a tudás és jó tanács 
lelkét a társadalom és szőkebb pátriám 
segítésére. 

– Mi mindent tett a községért? 
– Elhivatottságom a közösség ügye 

iránt már a postaigazgatóságon a szak-
szervezeti munkámban megnyilvánult. Én 
voltam a MATÁV 1995. évi privatizálás 
elıtti utolsó szakszervezeti titkára, és si-
került a többségnek a választható végki-
elégítést kiharcolni. 

Lakóhelyemen, 1991/92-ben beindítot-
tuk a kábeltévés szolgáltatást, szövetkeze-
tet alapítottunk, amely késıbb részvény-
társasággá alakult. A cégnek 1999 óta az 
elnöke vagyok. A kábeltévé sikere a cégve-
zetésnek köszönhetı, hiszen egy jó csapa-
tot tudtunk szervezni. 

– Újságunk életében is fontos szerepet 
kapott. 

– Részese voltam Ocskó Margittal a 
Dorozsmai Napló 1997-es megmentésében, 
azóta közremőködöm a folyamatos, havon-
ta 4000 példányban való megjelentésében. 
Jó a csapat, a szerkesztıbizottság, és hir-
detésszervezıként a most már évi 2 millió 
forint elıteremtésével zavartalan a mun-
ka. 

– Mindezek mellett aktívan részt vesz a 
polgárırség munkájában is. 

– Részt vettem – a Kiskundorozsmai 
Önvédelmi Csoport (Polgárırség) mőködé-
sének helyreállításában 1998-ban és az 
azóta való folyamatos mőködtetésében. A 
Szegedi Polgárır Szervezetek Szövetségé-
nek FEB elnöke, valamint a Csongrád 
Megyei Polgárır Szövetség FEB tagja va-
gyok. 

– A helyi politikai életben is részt vesz? 
– 1992 óta vagyok a Dorozsmai KDNP 

szervezet elnöke és a különbözı kampá-
nyok szervezıje. Tavaly lettem a helyi 
részönkormányzat tagja. 

– Mit tudhatunk az egyházközségi 
munkájáról? 

– Több választási cikluson keresztül 
vagyok az egyházközségi képviselıtestület 
tagja. 1995 óta lektor (felolvasó) és 
akolitus (világi segítı). Ennek keretében 
segédkezek a szentmisékben, betegeket 
látogatok, szociálisan leszakadókat, haj-
léktalanokat pasztorálok a Családsegítı 
Házzal való együttmőködésben. 

– Mit szól a díjhoz? 
– Nem vártam, de jólesett, köszönöm a 

civil fórumnak, aki javasolta, valamint 
Tóth József és Fábián József képviselı 
uraknak. 

Kinek sokat adtak, mondják, attól so-
kat kérnek számon. Én kaptam a sorstól 
megpróbáltatást, 1960-ban a Termelıszö-
vetkezetbe erıszakkal beléptették édes-
apámat, anyagilag nullára kerültünk. 
1962-ben 13 éves koromban édesanyám 
rákos beteg lett otthon ápoltuk és otthon-
ról temettük el. Kaptam a gondviselıtıl 
cselekvı életerıt, családot, lehetıséget, 
munkasikereket, most egy kis közmegbe-
csülést is. 

Szeretném az életemet úgy alakítani és 

befejezni, ahogy Szent Pál a Timóteushoz 
írt levelében olvasható: „A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam.” 

Mindezek megvalósításához kellett egy 
szilárd családi háttér, akik ezzel a munká-
val járó sok távollétet elviselték, amely 
sajnos nem mehet a végtelenségig. Ezúton 
is köszönetemet fejezem ki nekik és mind-
azoknak, akik életem során a felsorolt jó 
célok és ügyek kivitelezésében nekem segí-
tettek és jelenleg is segítenek a Szélmalom 
KTV-nél, a Dorozsmai Napló újságnál és 
polgárırség vezetéségében és az egyház-
községben. Köszönöm Mádi György plébá-
nos úrnak, lelki vezetımnek. Köszönöm 
megboldogult Wagner Viktória szociális 
nıvérnek, akinek irányultságom, lelkisé-
gem formálásában meghatározó szerepe 
volt, és idézném fogadalmi jelmondatát, 
mely így szól: „Köszönöm Uram, hogy hív-
tál!”. 

SOMOGYI GÁBOR 

A mi szélmalmunkA mi szélmalmunkA mi szélmalmunkA mi szélmalmunk    

A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtárába be-
lépve, a dorozsmai szélmalomról készült festmények fo-
gadják a látogatót. Ugyanis a X. Dorozsmai Napok kereté-
ben az intézmény a helyi szélmalommal, kiállítás kereté-
ben ismerteti meg az érdeklıdı közönséget. 

 
A kiállítást dr. Ozsváth Gábor etnográfus nyitotta meg. A dél-

alföld valamikori 1000 szélmalma közül egyedül a dorozsmai büsz-
kélkedhet azzal, hogy az elmúlt 40 évben kétszer is újjáépítették. 
Mára e mőemlék Dorozsma jelképévé vált. Lefényképezték, lefes-
tették, lerajzolták. Számtalan formában megörökítették az utókor-
nak, mi is ezeket az alkotásokat csodálhatjuk ezen a tárlaton. 

A könyvtár gyermekrészlegében a dorozsmai óvodások külön-
bözı technikákkal készült alkotásai láthatók a szélmalomról. 

Az olvasórészlegben találhatók a kiállítás fıbb anyagai. Gaz-
dag fényképgyőjteménye bemutatja a régi és új malmot: a romo-
sat, felújításra szorulót és az „egészségeset” is. De láthatók itt 
malom-tartozékok, kis kerámia malmok is. Prospektusok, köny-
vek, füzetek, és a vendégkönyv kalauzolnak bennünket a ter-
ményırlı múltjába és jelenébe. Az újságcikkeken, - kivágásokon 
keresztül a malom különbözı állapota, kálváriája tükrözıdik. 

A kiállított mini könyv a „Nem forog a dorozsmai szélma-
lom…” címet viseli. Többek között Jerney János, Móra Ferenc, 

Mikszáth Kálmán, Sztriha Kálmán, Tömörkény István írásai 
olvashatóak benne. 

Több népzenei találkozó helyszíne volt a szélmalom elıtti tér. 
Ma már maga a mőemlék is mőködı múzeum és látogatható, ha 
az állapota is engedi. 

A kiállított dokumentumok, tárgyak megtekinthetık 2008. 
július 31.-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

OLAJOS ÁGNES 
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Séta DorozsmánSéta DorozsmánSéta DorozsmánSéta Dorozsmán    
Bár fúj a szél, nem forog a Dorozsmai szélmalom! – köszön-

töm Vass Józsi szélmolnár uramat a lisztespad hővösébe lépve. 
Megbántom ezzel, tudom, hiszen legkevésbé ı tehet arról, hogy 
ezen a verıfényes júniusi szombat délelıttön kenyérmód nem 
dagadnak hófehér vitorlák a langymeleg szélben. Sebtiben fo-
gyasztott früstökét megszakítva üdvözöl, és már mondja is: szé-
pen győlnek a pályázati pénzek, nem is oly soká forogni fog. 
Csak a szelek el ne apadjanak addig. 

Sebes léptekkel, egyenes derékkal, hagyomány hő dorozsmai 
viseletben érkezik Farkas Dezsıné Irénke (világért se néni). Di-
csértessék! – Mindörökké ámen. Parolázunk majd azonnal vala-
mi tenni való után néz. Megigazít egy liszteszsákot, fényképeket 
rendez, meginti Józsit valami apróságért. A molnár kisdiákká 
szelídül. 

İk ketten vezetik a X. Dorozsmai Napok keretében hirdetett 
hagyományırzı, értékvédı sétát a szélmalomtól a temetıig. 

Közben győlnek az érintettek, Máté Marika jı kedves lányá-
val Gabival, majd Árpád uram érkezik és rögtön érdeklıdve né-
zegeti, faggatja a malom érdemesült szerkezetét. Begördül 
„szépkorú” autójával Tímár Lajos bátyám is. Nem véletlenül 
kapta idén a Dorozsmáért Emlékérmet. Most sem üres kézzel 
jön. Tiszteletre méltó meglepetés vendéget fuvarozott idáig a 
vasútállomásról Felpétzi Gyıry Jenı (1883-1941) unokaöccsét, 
Belényessy István személyében. Kölcsönös bemutatkozás, közös 
fotó, néhány szolgálati közlemény és elindulunk. Most csatlako-
zik hozzánk kerékpárjával Kalmár Vincéné Mancika. Így teljes a 
létszám. 

Dorozsma elsı kisdedóvójánál már kıfaragó beszél a szélmol-
nárból: hamarosan megújul az emléktábla, remélhetıleg aranyo-
zott betőkre is telik majd. Remélhetıleg... 

Kisebb csapatokban ballagunk a negyvennyolcas utcán. Én 
Irénkével próbálom tartani a lépést. Viktória nıvér ablaka felıl 
kérdezem. Itt volt. – mutat egy ajtóra. Az üres ház így egy lakás-
sal több lett. Dorozsma egy emlékhellyel kevesebb. 

Utunkat megszakítva betérünk a Nagy Vizet megélt Község-
háza minden térszervezést nélkülözı udvarán szerényen megbú-
jó mővelıdési melléképületbe – koszorúkért. Én a közben ko-
vácslegénnyé avanzsált kıfaragóval tartok. Bekukkantunk a 
frissiben avatott, Deák György kovácsmester hagyatékát ırzı 
helyiségbe. Méltó helyen az örökség! A kéményt hiányolom... 
Javíthatatlan idealista vagyok. 

A fıtéren az elsı világháborúban elesett hısökre; a templom-
dombon Dianovszky János templomépítı esperes-plébánosra; a 
plébánia elıtt boldog emlékezető Wagner Viktória nıvérre, és 
Sztriha Kálmán esperes-kanonok-plébánosra; a templomkertben 
a II. világháborúban vérüket áldozó dorozsmaiakra emlékeztük 
koszorúzással, emlékidézéssel, versmondással, imádsággal. Az 
örök világosság fényeskedjék nekik. 

Közben a búcsújára készülıdı meseszép Nagytemplomot is 
megtekintjük Irénke értı kalauzolásával. Mádi György plébános 
atya huszonöt éves gondosságának egyik legszebb gyümölcse ez 
az Isten háza. 

A Kálmán köz felıl érkezünk a Hısök Ligetébe. Egy álltó 
helyemben dohoghatok egy sort a csatornázáskor felelıtlenül (és 
szükségtelenül) kivágott nyárfa, az önkényesen beépített panorá-
ma, a közmő részérıl kötelesség szegın elhanyagolt bánomkerti 
belvízcsatorna miatt. Nem sokáig zsörtölıdöm. Megbékít a Foga-
dalmi Kápolna szélesre táruló ajtaja. Irénke itt is mesél. Nem 
csak nekünk. Bicajukat hátrahagyva félénken hozzánk csapódik, 
besompolyog két szurtos gyerkıc is. Megtudhatják hogyan is volt 
az a szörnyő kolera járvány annak idején, s hogy miként is kell 
mifelénk félreverni a harangot. Boldogasszony anyánk himnu-
szával köszönünk el e meghitt, sajnálatosan kihasználatlan 
szentélytıl. 

Kilencedik éve mondom választott otthonomnak Dorozsmát 
és meg kell, hogy valljam, ezidáig sejtelmem se volt, hogy a Te-
metı legelsı sírja rejti Felpétzi Gyıry Jenı író, publicista, 
Dorozsma elsı történetírójának porhüvelyét. Mentségemre szol-
gál, hogy nem is igen láthattam, hiszen gondos és megfontolt 
kezek éppen e díszsírhely elé állították fel a különösen informa-
tív, parcella beosztást jelölı táblát. Hozzátartozójának a tábla 
alá görnyedve kellett lerónia kegyeletét. Mindannyian egyet 
értetünk, hogy utunk e megdöbbentı és halogatás nélkül orvoso-
landó felfedezését tolmácsolni kel a terület önkormányzati képvi-
selıjének. (Ez röviddel ezután meg is történt.) 

Visszatértünkben a Liget fái között megbúvó stációromok 
egyre hangosabban rimánkodnak lelkiismeretünkhöz, hogy: Mi-
kor? Mikor mondja ki a Dorozsmán élı majd tízezer keresztény 
ember azt a szót, hogy: Most! Most összekapaszkodunk és a ma-
gunk és megváltónk erejében bízva újjáépítjük eleink hitét. 

Révészné Marika – külön köszöntıt érdemel eddigi munkásá-
gáért – aprósüteménnyel, üdítıvel vendégelt meg bennünket. 
Egy kis kerek asztalka körül elfértünk. Talán eljön az idı mikor 
a nagyterem is kevésnek bizonyul. 

 
IFJ. SZILÁGYI ÁRPÁD 

A séta résztvevői, balról a harmadik helyen áll Belényessy úr. 

Felpétzi Győry Jenő megtisztított, rendbe tett sírjára friss virág került. 

Köszönjük a Szegedi Testamentum Kft. dolgozóinak a 
Felpétzi-sír díjmentes rendbetételét, és köszönet illeti 
Vass Józsefet a kı virágtartó elhelyezéséért. 

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás    
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„Rajzkészsége fejlett”„Rajzkészsége fejlett”„Rajzkészsége fejlett”„Rajzkészsége fejlett”    
Asztalos Ferenc 1934-ben született, 

képzımővészettel nyugdíjazása után kez-
dett foglalkozni. Róla mondta címemben 
idézett véleményét szakrajztanára, Gyıri 
Emil mintegy megtoldva egyik gépipari 
technikusi dolgozatát méltatva. A mőszaki 
végzettségő alkotó több találmány birtoko-
sa is, de most nem e végett írok. A Szegedi 
Amatır Alkotók Körének tagja kiállításon 
mutatkozik be, karöltve a Bibliotéka Egye-
sülettel. 

Pataki Ferenc és Nedelkovics László 
nyitották meg a kiállítást, de közremőköd-
tek versekkel, novellával, hangszeres já-
tékkal a Szegedi Amatır Alkotók Körének 
tagjai is. 

Pataki Ferenc festımővész múlt-
kutatónak nevezte Asztalos Ferencet, aki 
mőszaki végzettségő autodidakta alkotó. 
Kiemelte továbbá gyermeki tisztaságát, 
szívbıl és lélekbıl született képeit, me-
lyekkel Asztalos Ferenc: tanít. 

Vidovenyecz János a kiállítás megnyi-
tón az alábbi, saját, megzenésített versét 
adta elı hegedőjén. 

 
„A Festınek… 

A Festınek nagy kihívás festeni egy képet, 
kiállított képek felett emberek ítélnek. 

Színeivel képzeletőnk, fantáziánk szállhat, 
vágyainkat megmozgatja a gyönyörő tárlat.” 

 
Németh János szintén saját versével 

méltatta Asztalos Ferencet, akinek alkotá-
sai, életmőve ihlették meg. 

Asztalos Ferenc festımővész a népi 
„motívumok” megfestıje: aratás, asztagra-
kás, cséplés. Vidéki templomok, malom is 
megihlették. 

Erıteljes színvilág és formai kifejezıe-
rı, alkotóvilágának jellemzıi. Képeinek fı 
motívumai olykor kivilágítanak a kompo-
zícióból. A harmónia, a nyugalom, a ki-
egyensúlyozottság uralkodnak alkotásain.  

A madarakról készült hatos kollekció, 
könyvillusztrációnak készülhetett – vélhe-
ti a nézelıdı. „A lovag és asszisztense” a 
nagyszerő történetet idézi, a barna szám-
talan árnyalatával. A „Bort, Búzát, Békes-
séget” címő alkotás komoly kompozíció, 
igazi hit van benne. 

Kívánom e kiállítás látogatóinak, hogy 
hittel, az egyszerőségre való rácsodálko-
zással sétáljanak végig a tárlaton, amely 
2008. július 31-ig tekinthetı meg a Biblio-
téka Könyvtárban, a Kálvária sgt. 14. 
szám alatt. 

OLAJOS ÁGNES 

Festmények, tűzzománcok, és… Festmények, tűzzománcok, és… Festmények, tűzzománcok, és… Festmények, tűzzománcok, és…     
A X. Dorozsmai Napok elsı napján 

kiállítás nyílt a Petıfi Sándor Mővelı-
dési Ház nagytermében is. Máté Má-
ria nyitotta meg, aki maga is mondott 
verset, de közremőködött a Dorozs-
mai Versmondók Köre is. 

 
Festmények, tőzzománcok láthatók. 

Ami különleges fényt kölcsönöz a tárlat-
nak: Kormos Ferencné által hímzett 
„Kiskundorozsma címere”, a Kormos Fe-
renc tervezte és készítette keretben. 

Simon Ferenc markáns, erdei témákat 
felvonultató sorozatát jól ellensúlyozzák V. 
Szabó Erzsébet „Biztonságban” és Barta 
András „Születés” címő képeinek finom 
vonalvezetése, az elıbbi pasztell akvarellje. 
A csendéletek, és Bartáné Papp Andrea 
tájképe folytatják ezt a nyugodt, lágy, har-
móniát. Barta András két Hargita-képe 
amennyire hasonló a témaválasztásában, 
annyira különbözı a színvilágában. Tajti 
Istvánné témaválasztását és az alkalmazott 

technikája vonalvezetését az egyszerőség 
jellemzi. Pesti Ferencné tőzzománc képeinek 
témái, szín és formavilága sokoldalúságot 
mutat. Vass József épületgrafikái Soproni 
illetve Alsólıvéri épületeket, és izgalmas 
részleteket ábrázolnak. A kiállítás egy része 
az emeleten, a Borostyán teremben látható. 

Az egész kiállításról elmondható, gazda-
gon, különös odafigyeléssel összeválogatott, 
a szó szoros és átvitt értelmében sokszínő 
kollekció. Minden alkotó változatos mun-
kákkal jelenik meg, még az „egyforma” ké-
pek is különböznek a kompozíció felállításá-
val vagy épp egy a képen rajta átvetülı 
napfény nyalábbal. Némelyik festmény fotó-
szerő hatása csupán optikai csalódás. Egy-
szerően a mesterek felkészültségén, kéz-
ügyességén múlik minden. 

Szeretettel várjuk a mővészetek iránt 
érdeklıdı látogatókat 2008. július 30-ig a 
mővelıdési ház nyitvatartási idejében. 

 
OLAJOS ÁGNES 

Olimpiai JátékokOlimpiai JátékokOlimpiai JátékokOlimpiai Játékok    
I. forduló (június)I. forduló (június)I. forduló (június)I. forduló (június)    
A megfejtéseket kérjük 2008. július 18-

ig bevinni a Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtárába (48-as u. 12), vagy a Szél-
malom Kábeltévé Ügyfélszolgálatánál 
(Széksósi út 12.) leadni. 

 
Kérdések: 
 
1. Kinek a nevét említjük elıször az 

újkori olimpiai játékok kapcsán? 
 
……………………………………………… 
 
2. Mi az olimpiai játékok jelképe mit 

jelent, jelképez? 
 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
3. Mit jelent ez a három szó? 
„Citius, Altius, Fortius” 
 
……………………………………………… 
 
4. 1896 óta több város is repetázott, 

kétszer, háromszor is rendezett olimpiai 
játékokat. Melyek ezek? 

duplázók      triplázó(k) 
a, …………………… a, …………………. 
b, …………………… b, …………………. 
c, …………………… 
d, …………………… 
 
5. Ki(k) döntik el, hogy mely város 

rendezhet olimpiát? 
……………………………………………… 
 
6. Néhány nevet felsorolok, mirıl is-

mertek? 
Hajós Alfréd 
Szilvásy Miklós 
Hegedős Csaba 
Darnyi Tamás 
Nagy Tímea 
 
……………………………………………… 
 
7. Ki nyerte Magyarországnak a leg-

több aranyérmet (egyéni / csapat)? 
 
………………………………. (ki) …. (db) 
 
8. Tíz magyar sportoló mondhatja ma-

gáról (eddig), hogy háromszoros olimpiai 
bajnok (egyéni / csapat) Soroljon fel ötöt! 

 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
9. Két ötszörös olimpiai bajnokunk 

van. Kik ık? 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
10. 1924-ben nyert elıször egy ameri-

kai (magyar származású) férfiúszó, akit 
késıbb filmszínészként ismert meg a világ. 
Ki ı? 

 
……………………………. polgári neve 
……………………………. szerep 
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Koncert és búcsú a templombanKoncert és búcsú a templombanKoncert és búcsú a templombanKoncert és búcsú a templomban    
Fantasztikus élményben lehetett részük mindazoknak, akik 

a Dorozsmai Napok keretében megrendezett templomi koncerten 
részt vettek. A június 20-án, pénteken délután kezdıdı zenei 
rendezvényen sajnos csupán közel hetvenen voltak, pedig a prog-
ram elsırangú volt. Az orgonahangverseny Vivaldi, Bach, Schu-
bert, Mendelssohn és Beethoven mőveibıl hallhatott a közönség 
összeállítást. Elıadók voltak: Kuzma Levente és Vojtovics Tímea 
orgonamővész, Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes, Veréb Judit 
és a Hozsanna kórus. 

A vasárnap délelıtti ünnepi szentmisét Gyulay Endre nyu-
galmazott püspök mutatta be. Köszöntötte Mádi György plébá-
nost, aki 25 éve teljesít szolgálatot Do-rozsmán. A misézés alatt 
Mozart D-Dúr miséje is elhangzott. Énekelt Márténé Géczy Klo-
tild (szoprán), Szabó Katalin (alt), Gyuris János (tenor) és Kiss 
Zoltán (basszus). Orgonán Kuzma Levente orgonamővész-tanár 
kísérte ıket, valamint közremőködött a Hozsanna kórus is. Kö-
szönet illeti Pócsai György kántort a zenei programok színvona-
las megrendezéséért. 

A mise a már hagyománynak számító körmenettel folytató-
dott. 

Száguldás, bicikli, szerelem...Száguldás, bicikli, szerelem...Száguldás, bicikli, szerelem...Száguldás, bicikli, szerelem...    
A Dorozsmai Napok alkalmával a Conti-

Tech Rubber Industrial Kft-nél (szegedi 
Gumigyárnál) mőködı Természetjáró és 
Túraszakosztály a IV. alkalommal rendezte 
meg a „Szélmalom” Kerékpáros Teljesít-
ménytúrát. Az elızı évek statisztikája 
alapján a szervezık az idei túrát – a vissza-
jelzések és érdeklıdések alapján – egy na-
gyobb létszámra alapozva készültek fel. A 
2007. évi rendezvényen már érezhetı volt a 
kerékpárosok szimpátiája a túrával kapcso-
latban és az ott megfogalmazott észrevéte-
leket figyelembe véve a 2008-as tervezéskor 
egy újabb távot is (30 km) beiktattak a 
szervezık (a terepen ez közel 40 km). A 
szervezık 80 fı körüli létszámot remélve 
(2007-ben 63 fı vett részt a túrán) kezdték 
meg a túra szervezését, és kellemes csaló-
dás az volt, hogy a 80 fı helyett 111 fı indu-
ló volt. Szombaton reggel 7:00-tól a „Ne-
vezı” asztaloknál már sorban álltak a ke-
rékpárosok. Az elsı rajt 8:00-kor indult, 
ahol a 100 km-es távon induló bringások 
(42 fı) látványos felvonulással a templomig 
felvezetéssel, majd a fıtértıl felturbózva 
vágtak neki a leghosszabb távnak. Utána 
30 percenként az 50 km, majd 9:00-kor a 30 
km-es távon indulók rajtoltak. A bringások-
nak egy meghatározott útvonalon, ellenırzı 
pontok érintésével kellett végighaladni. Az 
ellenırzı pontokon frissítıket, édességet és 
gyümölcsöt vételezhettek a versenyzık. Az 
idei túrát még vonzóbbá tette a rövidebb 
(30 km) táv, illetve hogy külön értékeltük a 
hölgyeket és a férfiakat. A támogatók jóvol-
tából mindhárom táv leggyorsabbjait nıi-

férfi kategóriában egyaránt -18 díjjal – 
tudtuk jutalmazni. 

 
Díjazottak: 
30 km-es táv: 

Nők 
I. helyezett: Bindics Blanka (Dorozsma) 
II. helyezett: Sziromi Márta (Dorozsma) 
III. helyezett: Katona Tamásné (Dorozsma) 
 
Férfiak 
I. helyezett: Kiss Roland (Szeged) 
II. helyezett: Pesti Norbert (Dorozsma) 
III. helyezett: Katona Tamás (Dorozsma) 
 
50 km-es táv: 

Nők 
I. helyezett: Maróti Ágnes (Szeged) 
II. helyezett: Lajkó Klára (Dorozsma) 
III. helyezett: Szélpálné Gyuris Klarissza (Dorozsma) 
 
Férfiak 
I. helyezett: Dékány Géza (Kübekháza) 
II. helyezett: Torma Péter (Szeged) 
III. helyezett: Bakó Szilárd (Szeged) 
 
100 km-es táv: 

Nők 
I. helyezett: Geráné Kovács Ildikó (Szeged) 
II. helyezett: Váriné Dudás Julianna (Makó) 
III. helyezett: Horváth Tünde (Szeged) 
 
Férfiak 
I. helyezett: Csorvási Zoltán (Szeged) 
II. helyezett: Huszka Norbert(Szeged) 
III. helyezett: Fehér Balázs (Szeged) 

A díjakat (serlegek, érmek) Fábián 
József, Tóth József  önkormányzati képvi-
selık, Miklós Sándor, a Szélmalom Ven-
déglı és Gyuris István, a Vadliba Étterem 
üzemeltetıi adományozták. A szervezık 
megítélése alapján három különdíj került 
kiadásra, a három legszimpatikusabb csa-
ládi kerekezıknek: 

30 km-en: Katona Tamás és családja 
(Dorozsma) 5 fıvel, Kovács Balázs és csa-
ládja (Szeged) 4 fıvel. 

50 km-en: Atlasz Henrik és kisfia 
(Dorozsma) 2 fıvel. 

A családok Bányai Attila cukrászmester 
által adományozott tortákat vehették át. 

Révész Ferenc Andrásné, a Petıfi Sán-
dor Mővelıdési Ház igazgatója a szervezé-
sért külön díjat adott át Horváth Sándor-
nak és segítıinek. A szegedi Gumigyár 100 
db láthatósági mellényt biztosított, amit a 
célba érkezéskor minden versenyzı átve-
hetett. Díjátadás után a túrázók finom 
gulyásleves és tortaszelet mellett értékel-
hették teljesítményüket. 

A szervezık és a versenyzık nevében 
minden anyagi és erkölcsi támogatónak, 
az útbiztosítást segítı polgárıröknek, a 
„Rajt” és a „Cél” helyet biztosító intézmé-
nyeknek és a szervezést segítı túratársak-
nak megköszönöm a segítséget. 

Remélem, hogy Kiskundorozsmán is 
egyre többen fogják a kerékpározást sze-
retni és 2009-ben még több dorozsmai in-
duló lesz. 

HORVÁTH SÁNDOR 
a túra fıszervezıje 



2008. június 31. 7. oldal 

Családi nap a Dorozsmai BabaCsaládi nap a Dorozsmai BabaCsaládi nap a Dorozsmai BabaCsaládi nap a Dorozsmai Baba----Mama KlubbanMama KlubbanMama KlubbanMama Klubban    

Június 7-én egész napos családi napot 
tartottunk a Baba-Mama Klubban. A klub-
tagok és családjaik a Közösségi Teremben 
gyülekeztek 9 órától. Az udvaron, a jó idı-
nek köszönhetıen, sok kisgyermek motoro-
zott, biciklizett és labdázott, valamint volt 
néhány pici klubtag, akik egyelıre még a 
babakocsikban aludták át ezt az izgalmas, 
mozgalmas, szép napot. A játék közben 
természetesen az étkezésre is gondoltunk, 
ezért megkértük Jóskát fızzön pörköltet a 
csapatnak. Zsuzsika néni a klub vezetıje, 
a COOP Szeged Zrt. terméktámogatásával 
fánkot (fáncoop) sütött, üdítıt, gyümölcsöt 
és csokoládét kínált a gyermekeknek. 
Ebéd után a jó idıre való tekintettel, szü-
letésnapi torta helyett fagyival kedveske-
dett a társaságnak az egyik klubalapító 
tagunk. 

Köszönet minden kedves támogatónk-
nak: COOP Szeged Zrt., Gyuris Fagyizó, 
Mády György, plébános, Nemes Judit – 
Nemes Vegyes. 

 
A nyári szünet után legközelebb szep-

tember 10-én 9 órától várunk minden ked-
ves jelenlegi és leendı tagunkat a Plébánia 
Közösségi Termében. 

KOVÁCS SZILVIA 

Kézilabdásaink sikereKézilabdásaink sikereKézilabdásaink sikereKézilabdásaink sikere    
Eredményes évet zárt a Szeged–

Kiskundorozsma–Algyı Kézilabda 
Sportegyesület: NB 1/B keleti csoport 
nıi felnıtt kategóriában 3., nıi ifjúsá-
gi kategóriában 2. helyezést ért el. E 
jeles alkalomból május 30-án, családi-
as ünnepség keretében Sziksóstón a 
Mokka Vendéglıben tartották meg az 
évadzárót és a díjátadót. 

 
Jelen volt az ünnepségen Szeged Város 

Sportbizottsága képviseletében Kohári 
Nándor elnök és Tóth József önkormány-
zati képviselı, valamint a Megyei Kézilab-
da Szövetség képviseletében Fekete József 
elnök. A támogatók részérıl Tímár Lajos 
volt jelen a Szélmalom Kábeltévé Zrt.-tıl. 

Megnyitójában Pusztai Lajos szakosz-
tály- és ügyvezetı elnök az elmúlt évadot 
eredményesnek értékelte. Elmondta, kü-
lön büszkék arra, hogy a csapatokban négy 

dorozsmai játékos (Hódi Szilvia, Kormány 
Dóra, Pocsai Dorina és Illés Vera) is szere-
pel (köztük Illés Vera a csapatban még 
korábban játszó Ocskó Margit lánya). 
Mindkét csoport az eddigi legsikeresebb 
évét zárhatta, hiszen a felnıttek 3., az ifik 
2. helyezést értek el a bajnokságon. A to-
vábbi fejlıdés záloga a megfelelı szponzori 
kapcsolat felállítása. Legfıbb támogatójuk 
Szeged Város Önkormányzata. Az örömbe 
egy kis üröm is vegyül: Pusztai szomorúan 
vette tudomásul, hogy egyre kevesebb 
dorozsmai lakos jár el nézıként a mérkı-
zésekre és szurkol a csapatoknak. Problé-
ma még, hogy sok dorozsmai gyerek egy 
idı után abbahagyja a kézilabdázást, így 
nehéz az utánpótlás biztosítása. Szegeden 
ez év augusztusában Szegeden is indulnak 
így elıkészítı csoportok. Dankó Ervin edzı 
ezután minden játékos munkáját egyen-
ként értékelte. 

A jó hangulatban telt összejövetelen a 
játékosok által készített süteményeket és 
Tóth József képviselı úrnak köszönhetıen 
marhapörköltet is feltálaltak. 

 
 
A felnıtt csapat: Asztalos Judit, Dobó 

Andrea, Dobó Mónika, Hódi Szilvia, Kor-
mány Dóra, Baunok Bernadett, Nagy Noé-
mi, Vadászy Anikó, Pásztor Valéria, Szögi 
Tímea, Bere Nikolett, Farkas Alexandra, 
Lukács Lídia, Bódi Nikolett, Hajduch 
Csenge, Pocsai Dorina, Illés Vera. 

Az ificsapat: Farkas Alexandra, Bere 
Nikolett, Horváth Zita, Patocskai Éva, 
Balatincz Viktória, Kovács Amelita, Már-
ton Enikı, Kormány Dóra, Dávid Doroty-
tya, Holló Anett, Kamuti Nóra, Molnár 
Adrienn, Szombati Andrea, Sepsik Lilla, 
Mészáros Edina, Bódi Nikolett, Olasz Nó-
ra, Illés Vera. 
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KönyvtárKönyvtárKönyvtárKönyvtár    
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-

könyvtára továbbra is nyitva tart, a rekkenı hıség ellenére is. A könyvek lejárati ide-
jét nem csak személyesen, hanem telefonon, a 463-807-es számon és elektronikus 
úton, e-mail-ben is meg lehet hosszabbítani a dorozsma@sk-szeged.hu címen. Ez eset-
ben kérnénk az olvasójegy számát és a lejárat idejét is beleírni a levélbe. Ilyenkor 
válaszolunk az üzenetre. 

Minden kedves olvasónknak jó pihenést, kellemes idıtöltést kívánunk, és kérjük a 
kölcsönzési idı, pontos betartását. 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Mézédes dinasztiaMézédes dinasztiaMézédes dinasztiaMézédes dinasztia    
Háromnapos vendég voltam id. Veres Ferenc méhész szak-

ember tanyáján. Elsı napon segédkeztem a kaptáros beszállítá-
sában, második napon a mézpörgetésben, majd a méhek teljesít-
ményének kiértékelésében. A mézpörgetés elıtt ifj. Veres Ferenc 
tájékoztatta azokat, akik segédkeztek a munkálatokban, és orvo-
silag bizonyították, hogy nem allergiásak a méhekkel való duzza-
natot elıidézı érintkezésre, tízezer forintot fizet minden méhcsí-
pés után, ha az fájdalmat okoz. Elvégeztettem a szükséges vizs-
gálatokat, bemutattam az orvosi vizsgálat eredményét, miszerint 
engem nyugodtan megcsíphet akár tíz méh is. Már tervezgettem, 
hogy legalább ötször megcsípetem magam, és annyi pénzt kere-
sek, amibıl megvehetem a jegyet a Within Temptation nevő 
szimfonikus alapokon, gótikus metált játszó holland zenekar 
koncertjére, akik a SZIN-en lépnek fel, és már régen szeretném 
élıben hallgatni és látni ıket. A pörgetés elején gyorsan kiprovo-
káltam két méhvel a bıröm felületén duzzanatot elıidézı érint-
kezést, amit megmutattam ifj. Veres Ferencnek. Itt kezdıdött a 
kész átverés. Feri közölte, hogy ez méhszúrás, és nem csípés. A 
méhek sosem csípnek, csak szúrnak. Ettıl a perctıl megszakítot-
tam a kapcsolatot a méhcsípést kiprovokáló magatartásommal. 
Harmadik napon belekóstoltam az édes mézbe, és egy mézédes 
sztoriba a Veres méhész dinasztiáról. 

 
– Id. Veres Ferenc országosan elismert méhész. Mikor kezdte 

mővelni a mesterséget? 
– Remélem a Dorozsmai Napló munkatársa jól érezte magát, 

és sok élménnyel gazdagodott ebben a pár napban. Nálunk már 
évtizedekre visszamenıleg ilyen vidám hangulatban történnek a 
méhek szorgos munkájának kiértékelése. A tévesen csípéseknek 
titulált szúrásokat azonnal hatástalanítani tudjuk. Én 1965-ben 
nısültem. A szomszédom Sziráki Sándor méhész volt. A vasútnál 
elég kevés fizetést kaptam, és gondoltam, megpróbálom a mé-
hészkedést. Elıször vettem két családot Zádori Nándortól a 
zsombói erdıbıl 1800 forintért. 1973-ban már 26 család méhem 
volt. Ezekkel Rúzsára jártunk akácra, ahol egy kaptár egy kanna 
(kb. 11 kg) mézet termelt. Ebbıl tudtam gépesíteni. 1984-ben 
Zalaapátiban méhészdiplomát szereztem. Szegedrıl 39-en men-
tünk vizsgázni, ahol az elnök kikötötte, hogy az ı méheit nem 
lehet megnézni. Ezt mi igen furcsállottuk, és megjegyeztük, hogy 
a mi méheinket bármikor meg lehet nézni. Valószínő, nem sza-

bályszerően mőködtette a méhészetét. A többiek már elkönyvel-
ték, hogy megbukunk, de nem így történt, mert a tudásunkat 
nem tudta eltitkoltatni. Az anyanevelésbıl vizsgáztam, ami any-
nyira jól sikerült, hogy többen megkerestek ezzel kapcsolatban, 
és a mai napig szívesen segítek bárkinek. Jelenleg Somoskıújfa-
lura járok a méhekkel, meg Gödöllıre és Istenmezejére. 

– Mivel kezdi a tavaszt a méhész? 
– Kivisszük a kaptárakat a repceföld közelébe, majd az elsı 

akácvirágzás elıtt kipörgetek. Felmegyek Gödöllıre és megvizs-
gálom az akácvirágokat és felhordjuk a kaptárakat. Közben So-
moskıújfaluban is megvizsgálom a virágzást, és ennek alapján 
terítem a kaptárak. Ha szükséges, akkor közben pörgetek. Köz-
ben jöhet vaddohány is, de ez veszélyes, mert ha közben a méhek 
nagyon lefogytak, akkor kihagyom, mert a méheknek van egy 
zacskója, amiben győjtenek, és ez néha beszorult a dohány leve-
lei közé, ettıl el is pusztulhat. Ilyen esetben inkább napraforgó 
közelében győjtünk. Ebben az esetben gyorsan ki kell pörgetni, 
mert olyan, mint a repce, gyorsan bekristályosodik. 

– Beszéljünk a méhész dinasztia trónkövetelıjérıl, aki a klí-
maszerelés mellett segédkezik a méhészetben. 

– A fiam már hatéves kora óta részt vesz a méhészeti munká-
ban. Vittem az oldalkocsis motorommal, megszúrták a méhek, 
ordított, toporzékolt, de a mai napig szereti a méhészetet, holott 
nagyon idıigényes, komoly szakértelmet igénylı munkát végez. 
Jön velünk a hegyekbe, ahol nagyon jó hangulatú nótázások 
vannak, amíg a méhek dolgoznak. 

– És a dinasztia harmadik tagja? 
– Az unokám egyenlıre a pörgetésnél van jelen. Hozza az 

innivalót, a kávét. Van még ideje kitanulni ezt a szakmát. A kis-
leány unoka is ott van. 

A végén Feri bácsi kérésére felidéztünk egy régi barát emlé-
kére egy pár történetet. Ördögh Katona Sándor méhész a közel-
múltban hunyt el, ennek emlékére elénekelték az elsı pörgetés-
nél a kedvenc nótáját, és az elsı pohár pálinkával kívánták, hogy 
nyugodjék békében. 

– Búcsúzóul megemlíteném, hogy id. Veres Ferenc és felesége 
43. házassági évfordulójukat ünnepelték. Ehhez kívánunk még 
további jó egészséget és hosszú boldog méhész édes életet. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Olvasói köszönetOlvasói köszönetOlvasói köszönetOlvasói köszönet    
Köszönjük a dorozsmai KMB rend-

ıreinek, hogy éjszaka felfigyelve a nyi-

tott kapura felébresztették a bent lakó-

kat, és ellenırizték az udvart. Közbenjá-

rásuk miatt szerencsére bőncselekmény 

nem történt. 



2008. június 31. 9. oldal 

Szabadság – mitől és mire? (II. rész) 
 
Továbbgondolva Isaiah Berlin esszéjének érveléseit, felmerülhet a kérdés, hogy vajon az ön-

magunk feletti racionális uralom mint a szabadság kifejezıdése hogyan mőködik társas környe-
zetben? Hogyan tudjuk elkerülni az értelemszerően szükséges konfrontálódásokat? A megoldás 
egy olyan állam, amelyben igazságos rendet hozunk létre, törvényekkel garantálva mindazon 
szabadságjogokat, amelyek az embereket mint ésszel bíró lényeket megilleti. Sokan paradicsomi 
állapotnak tekinthetik ezt az idillt – mások az elıttünk álló aranykort látják benne. A mai társa-
dalmakban egymás kizsákmányolása és megalázása – ezen elmélet szerint – csakis az ésszerőség 
hiányából fakadhat. Az uralomvágy pedig az irracionalitás tünete. 

Bizonyos akadályokat el tudok hárítani anélkül, hogy más emberekre kényszerítsem az akara-
tomat. Ha terveim ésszerőek, másokat is megnyerhetek az ügyem javára, így nem kell kényszerítı 
erıt alkalmaznom. Be kell látni, hogy a szabadság nem a rossz dolgok cselekvésének a szabadsá-
ga. A szabadság csakis ezáltal lesz összeegyeztethetı a hatalommal – a törvények feladata, mint 
ahogy Bentham is megjegyezte, hogy visszatartsák az embereket bizonyos cselekedetektıl. Ideális 
esetben a törvény egybeesik a szabadsággal, és az ész is az lesz, aminek a racionalisták tartják. 
Egy efféle eszményi társadalomban igazából nem is kellenének törvények, mert mindenki tudná a 
maga dolgát. A valóság szempontjából az a kérdés, hogyan lehetne eszes lényekké tenni az embe-
reket. Egyértelmő, hogy nevelés útján. Az ésszerő domináns énnek le kell gyıznie az alantas ösz-
tönöket; a hatalomnak akár erıszakosan is, de terjesztenie kell az ésszerőséget még a társadalom 
irracionális köreiben is. „Senkinek sincsenek jogai... az ésszel szemben” – mondja Fichte. De azt is 
be kell látnunk, hogy diktátorok, inkvizítorok is hivatkozhatnak arra, hogy azért kellett erıszak-
hoz folyamodniuk, mert az emberek nem értették meg, mennyire jót tesznek velük. Történelmünk 
igazolta, hogy az eredetileg a tökéletesedés szolgálatába állított racionalista álláspontú államok 
hogyan váltak végül az elit utasításainak engedelmeskedı tekintélyelvő államokká. 

Mi okozza eme különös fordulatot, a szigorú individualizmus totalitárius eszmévé való átalakulá-
sát? Az, hogy a kaput szélesre tárták a szakértık elıtt a hatalomhoz. A széles néptömegeket az alap-
ján nyomták el, hogy nem értek meg arra, hogy önmagukat irányítsák, ezzel a szők elit, legyen bár-
mennyire racionális, zsarnokságot vezetett be. Hol csúszott hiba tehát hiba az elıfeltevéseinkbe? 

Az ember társadalmi lény, nem csak azért, mert bármilyen cselekedete kihatással van másokra, 
hanem mert a csoporthoz való tartozása hozzájárul egész személyisége mibenlétéhez. A szabadság 
hiánya gyakran az elismerés hiányát jelenti az egyes társadalmi csoportoknál – mert igénylik, hogy 
individuumként bánjanak az emberrel, hogy ne atyáskodjanak felette, hogy vegyék figyelembe az ı 
akaratát is. Ez a státusz iránti vágy. Felszabadításon tehát sokszor nem mást értenek, mint hogy 
változzanak meg a lekezelı attitődök azok felé, akik státuszt és elismerést kívánnak maguknak. El-
nyomott osztályok, nemzetiségek ugyanúgy élhetnek ezen akarattal, mint bármely más egyén vagy 
csoport. A cél a paternalizmus zsarnokságának megszüntetése, mert a paternalizmus nem veszi figye-
lembe az egyén önmagáról alkotott felfogását. Az ember az, amit érez és gondol, cselekedeteit és létét 
nagyrészt ezek határozzák meg, ezért aztán kritikus ponttá válhat, hogy a társadalmat irányító erık 
mennyire tolerálják ıt tetteiben. Az ember inkább fogadja el egy közelebbi, ismertebb csoport felügye-
letét, uralmát önmaga felett, mint egy magasabb és távoli hatalomét. 

Eme törekvést azonban nem lehet a szabadság és annak bármelyik vetületével azonosítani. 
Szolidaritás és testvériség rokona inkább. A szabadság lényege az, hogy visszatartunk bizonyos 
zsarnoki hatalmat, rögeszméket, irracionális erıket. Az elismerésre való vágy szövetségeket, köl-
csönös megértést implikál.  

A szabadságnak mindig kell tartalmaznia valamennyi minimumot a negatív szabadság alatt 
értett viszonyokból, tehát lennie kell egy olyan területnek az egyén életében, amelybe senki nem 
szólhat bele. Akit minden tekintetben mások akadályoznak, az nem válhat erkölcsi szubjektum-
má, nem válhat emberré. Mill liberalizmusa ennél többet kíván: a be nem avatkozás maximalizá-
lását. De a gyakorlat megmutatta, hogy az emberek nem élnek ezzel a nagyfokú szabadsággal, ha 
helyette biztonságosabb életet biztosíthatnak maguknak. A milli liberalizmus, amikor azt hangoz-
tatja, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt, nem hajlandó figyelembe venni maga körül a 
világot; bármennyire is legyen szép ez az eszmény, megfeledkezik az emberek eltérı, sokféle szük-
ségleteirıl – a biztonság, a státusz, az erény, a túlvilági élet kívánalmáról. 

A törvény nem lehet zsarnok. A francia forradalom utáni jakobinus diktatúra elhitette az 
emberekkel a felszabadulásukat, noha éppen hogy csorbultak a szabadságjogaik. Számos gondol-
kodó felismerte ebben azt a veszélyt, hogy a népszuverenitás lerombolhatja az egyén szuverenitá-
sát. A pozitív és negatív szabadság közti különbséget tisztán érzékelteti Benjamint Constant, 
amikor a forradalmakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a hatalom átruházása egyik kézbıl a 
másikba csupán a szolgaság terhét változtatja meg. Nem az a kérdés, hogy kinek a kezében össz-
pontosul a hatalom, hanem hogy mennyi hatalom koncentrálódik egy-egy kézben. Az ókori görögök 
és a modernek szabadsága lényegesen különbözik egymástól – az elsı a népi kormányzat zsarnok-
sága az egyén felett: a szabadság elvételére való beleegyezés nem ırzi meg a szabadságot csak 
azért, mert beleegyezéses úton történt. Hobbes legalább nem nevezte az uralkodó elnyomását 
szabadságnak – legyen bár ez az uralom „mindenki” uralma. 

Olyan társadalmat kell létrehozni, vélik a 19. századi liberálisok, ahol a szabadságnak vannak 
határai, amelyet nem szabad átlépni – tehát korlátozni kell azok hatalmát, akiknek módjukban áll 
másokra a saját akaratukat rákényszeríteni. Csak a jog tekinthetı abszolútnak, mondja Constant, 
Mill és Tocqueville is, a hatalom nem. Az emberek tehát visszautasíthatják a hatalmat, ha az 
jogtalankodik velük szemben. A másik fontos kritérium, hogy vannak bizonyos határok, amelyeket az 
emberek nem lépnek át, és ezek a tilalmak szervesen beépültek az egyének gondolkodásmódjába. Ez a 
közös megegyezés, a norma biztosítaná azt, hogy az emberek kihágásai nem maradnak következmé-
nyek nélkül. Ilyen normaszegés, ha valakit törvényes tárgyalás nélkül nyilvánítanak bőnösnek. 

A negatív és a pozitív szabadság olyan követelésekkel lép fel, amelyek összeegyeztethetetle-
nek, tehát nem lehet egyszerre mindkettıt teljesíteni. Az egyikkel a hatalmat akarják féken tarta-
ni, a másikkal megragadni kívánják. De mindkét követelés olyan érték, amely alkalmassá válhat, 
hogy a legalapvetıbb és legvégsı célok közé soroljuk. Az a hit, hogy valahol van egy végsı megol-
dás, a történelem során sokakat arra bújtatott fel, hogy embereket gyilkoljanak le. A vélekedés 
lényege az, hogy minden pozitív érték összeegyeztethetı egymással, és az igazság az, hogy ezek 
együtt tudnak élni, máskülönben, ha a pozitívumok egymást oltanák ki, a világegyetem nem lenne 
olyan harmonikus, az emberi célmegvalósítás ellentmondásossá válna – durva empirizmus ilyet 
állítani, mondaná Platóntól kezdve minden jelentıs filozófus a 19. századig bezáróan. De a világ 
választási kényszerek sorozata: csupán törekedni lehet a tökéletes világ megvalósítására. Az embe-
ri lényeg, amely nem küszöbölhetı ki, tragédiák és konfliktusok potencialitása; azért kiküszöböl-
hetetlen, mert önmagunk létérıl van szó. Az az igazság, hogy „az emberiség göröngyös anyagát 
még sohasem sikerült simára gyalulni”. 
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�   OLVASÓI LEVELEK 

Biztonság!?Biztonság!?Biztonság!?Biztonság!?    
Ismét egy ügy, amely miatt tollat kel-

lett ragadnom. Mindannyian hallhattuk, 
hogy Kiskundorozsmán az utóbbi idıben 
megnıtt a vagyon elleni bőncselekmények 
száma. Egyre több betörésrıl, lopásról 
hallunk. A lakosság védtelen, hiszen ön-
magában nem tudnak mit tenni a betörık 
ellen, a védelmükért létrejött polgárırsé-
get pedig a bőnözık meg akarják félemlí-
teni. (Több forrásból is ismerhetjük, ho-
gyan rongálták meg autójukat.) 

De hol van eközben a rendırség??? 
Tudjuk, hogy elfoglaltak, hogy kevesen 

vannak, hogy forráshiánnyal küzdenek, 
hogy sokszor politikusok és a politika vé-
delmére használják ıket, és a sok admi-
nisztráció is rengeteg idıt vesz el. Mégis, 
elsısorban a lakosság védelmét kellene 
szolgálniuk. Az lenne a lényeg, hogy gyer-
mekeinket, családjainkat és idıseinket 
megvédjék, hiszen senki más nem tudja 
ezt megtenni helyettük. 

A bőnözık igazán csak a rendıröktıl 
tartanak, a polgárırség önmagában nem 
ijeszti el ıket. Dorozsmán nincs állandó 
rendıri jelenlét, így a tolvajok, rablók biz-
tonságban érezhetik magukat. Tapasztala-
tom szerint Szeged belsı területein folya-
matosan láthatók a cirkáló rendırautók, 
amelyek visszatartják a bőncselekmények 
elkövetését. Kiskundorozsmán is látható 
rendırséget akarunk! Mi is Szegedhez 
tartozunk, ne legyünk –sok más ügyhöz 
hasonlóan – periféria. Mi is megérdemel-
jük a biztonságot! 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

Egy tanárverésEgy tanárverésEgy tanárverésEgy tanárverés    
margójára II.margójára II.margójára II.margójára II.    

Ki védi meg a tanárokat?Ki védi meg a tanárokat?Ki védi meg a tanárokat?Ki védi meg a tanárokat?    
Két hónappal ezelıtt írt olvasói leve-

lem témájához kapcsolódik az a hír, amely 
szerint véget ért az elmúlt hónapok isko-
lán belüli erıszakot vizsgáló bizottság 
munkája. A vizsgálat a tanárok felelıssé-
gét állapította meg. Elıször azt hittem, 
csak ugratnak. De nem, kiderítettem, hogy 
sajnos igaz a hír. 

Szegény hazám, szegény iskolák, sze-
gény tanárok, szegény diákok! Hát ide 
jutottunk? A tanár legjobb idıtöltésévé 
vált, hogy veresse magát a diákkal? Ked-
ves mindnyájan, ugye ezt nem gondoljuk 
komolyan? 

Olvasom, hogy oktatási és kulturális 
miniszterünk Sánta Kutya-díjat kapott. 
Ezt a díjat 1994-ben alapították. Évrıl 
évre olyanok kapják, akik jeleskednek a 
közvélemény félretájékoztatásában és 
félrevezetésében. A miniszter úr ezt a díjat 
a fent említett vizsgálattal érdemelte ki. 
Talán meg is érdemli az, aki ahelyett, 
hogy megvédené a tanárok becsületét és 
tisztességét, áthárítja rájuk a saját felelıs-
ségét is. Csak remélni tudom, hogy a jövı-
ben ilyen atrocitások nem érik pedagógu-
sainkat sem a diákok, sem a miniszter 
részérıl. De addig is ki védi meg a tanáro-
kat? 

 
MIHÁLFFY BÉLA 
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�   OLVASÓI LEVELEK 

Életünk a víz…Életünk a víz…Életünk a víz…Életünk a víz…    
(A régi kút)(A régi kút)(A régi kút)(A régi kút)    

Az itt látható kút volt Dorozsmán, 
amit utolsónak zártak el. A modernizáció 
vívmánya a vezetékes víz. Értjük mi ezt. 
Csak azt nem, hogy stratégiai biztonsá-
gunk miatt miért nem hagyták olyan álla-
potban, hogy bármikor üzemelhessen. Em-
lékszem, mikor a vezetékes víz egész nap 
Dorozsmán nem volt, és hosszú sorokban 
váltakozva mindenki jött, és vitte innen a 
vizet. Hideg, finom, biztonságos vizet. 
Most pedig futórózsák ölelésében várja 
szomorú sorsát. 

A kúttal szemben lakó Bandi bácsi 
még a minisztériummal is felvette a har-
cot, de mindhiába. Most azt hallani, hogy 
azokat a közkutakat is meg akarják szün-
tetni, ami vezetékes. Helyes ez? 

Tovább lehet gondolni, hogy ez milyen 
problémákat vet fel – de ez kit érdekel? 

 
TAPODI MIHÁLYNÉ 

Dorozsmáról TitelbeDorozsmáról TitelbeDorozsmáról TitelbeDorozsmáról Titelbe    

A közelmúltban vonult vissza a 
rendırség kötelékébıl a helyszínelık 
egyik legjobb szakembere, aki több 
elrettentı gyilkosság helyszínén tárt 
fel a bőntény felderítéséhez értékel-
hetı nyomokat. Kiss Gyurka, akirıl 
szó van, így ismeri minden szakmabe-
li és barát köztük én is. Jelenleg 43 
éves. 

 
– Szia Gyurka. Örülök, hogy mint 

nyugdíjas zsaru, ismered Dorozsma közbiz-
tonságának a megoldásra váró problémáit, 
és talán számíthatunk ebben a segítségedre? 

– Nos, jelenleg teljesen más irányban 
mozgok. Az ENSZ Humanitárius Ügyek 
Koordinációs Hivatala, és ezen belül több-
féle csoport, mint az INSARAG nevő szer-
vezet, ami a Nemzeti Kutató és Mentıcso-
port, ennek szervezésén belül három nem-
zetiségő csoport, szerb, román és magyar 
vett részt a mi vezetésünkkel ezen a gya-
korlaton. Az INSARAG-nak feladata, hogy 
állandóan készenlétben álljon katasztrófa 
esetén. Ennek a szervezetnek vagyok a 
tagja a Szegedi Vízimentı Szakszolgálat 
hajóparancsnokaként, Seller András veze-
tésével. A csoportunk a gyakorlat elıtt egy 
hetet Kishomokon töltött, ahol elméleti és 
gyakorlati kiképzés keretében megismert 
a szervezet rendszerét módszereit. 

– Amióta ismerlek, tudtam, hogy te 
elıször ütsz, és utána kérdezel, ha felbosz-
szantanak. A víz lágy hullámai megnyug-
tatnak? Mielıtt felbosszantalak, induljunk 
el Titel felé. Kikkel is? 

– Ez a csoport egy nonprofit szervezet. 
Vannak köztünk alpinisták, búvárok, tőz-
oltók, mentıorvosok, kutyás mentı szak-
szolgálatosok. Megérkezésünk után egy 
hegyen vertünk tábort. A hegy lábánál a 
Tisza és mellékfolyói, gyönyörő panorámá-
ban. Az éjszaka az INSARAG módszerei 
alapján lett megtervezve. Éjjel három óra-
kor riadó, öt csónakból tutajt ácsolni a 
sötétben, ember- és állatmentés hidegben 
és zuhogó esıben. 

– Ne siess annyira elıre, kezdjük azzal, 
hogy megérkeztetek Titelbe, és utána…? 

– Sátortábort állítottunk fel közel a 
folyóhoz. A hajóinkat készenlétbe állítot-
tuk. A tábort az építette, akinek nem volt 
mentési feladata. Elsı feladatunk, fel kel-

lett kutatni a sötétben zuhogó esıben egy 
megrekedt horgászt és társát. Ebben részt 
vett az orvos is, hisz fel kellett készülni 
egy azonnali elsısegélynyújtásra vagy az 
esetleges orvosi beavatkozásra. A másik 
feladat nagy létszámú emberek mentésé-
nél már közös szerb-román-magyar gya-
korlat volt. 

– Milyen nyelven kaptátok az utasí-
tást? 

– Németül, angolul. A hegy egyik olda-
lán a románok embereket mentettek, a 
magyarok a vízbıl mentettek állatokat, a 
szerbek pedig egy felborult hajóról mentet-
tek rohamcsónakkal, gumicsónakkal. 

– Pihenni mikor tudtatok? 
– Az utolsó napon. Ekkor elmentünk a 

0 km kıhöz, ahol a Duna-Tisza találkozik. 
Ott készült egy kép a csoportról. 

– Szegeden hol látunk benneteket mun-
ka közben? 

– Különbözı vízi rendezvényeken, 
árvízi mentéseknél, ember- és értékmen-
tésnél. 

– Amikor nincs katasztrófavédelmi 
munkátok, akkor mit csináltok? 

– Mindenkinek van polgári foglalkozá-
sa. Van köztünk búvár, akinek a foglalko-
zása tőzoltó, mentıorvos, aki Kisteleken 
orvos, hajóparancsnok, aki rendırségi 
helyszínelı, kajak-kenu edzı, aki 
vízimentı, alpinista, aki hegyi mentı. 

– Miért csinálod ezt a munkát, hisz 
anyagilag nincs honorálva a munkátok? 

– Egy ilyen gyakorlat vagy bevetés 
nagyon megterheli az emberi szervezetet, 
de gyönyörő tájakra jutunk el, ahol embert 
és állatot mentünk, s a mentés sikere ese-
tén nem érezzük a fáradságot. 

– Most látom, a kemény zsaru szeme 
könnybe lábad? 

– Hát igen, eszembe jut egy-egy ember 
hálálkodása, amikor az éveken keresztül 
összekuporgatott értékeit, állatait kimentet-
tük. Ezt az érzést átélni fantasztikusan jó. 

 
Ezzel az írással szerettem volna bemu-

tatni egy olyan nemzetközileg elismert 
szegedi csapatot, ahol egy kiskundorozs-
mai „jóember” segít veszély esetén ember-
nek, állatnak, és megelégszik azzal, hogy 
KÖSZÖNÖM! 

MILITÁR MIKLÓS 

Autó, motor, kamion műszaki vizsga szakszerűen, olcsón!Autó, motor, kamion műszaki vizsga szakszerűen, olcsón!Autó, motor, kamion műszaki vizsga szakszerűen, olcsón!Autó, motor, kamion műszaki vizsga szakszerűen, olcsón!    

– Ha egy autótulajdonos megkeresi 
önöket azzal, hogy rövid idın belül mősza-
ki vizsgára kell vinnie az autóját, mit java-
solnak neki? 

 
– Elıször keressen fel bennünket a 

vizsgabázison, ahol Kádár Németh Ist-
ván irányításával a Bordány dőlı 4. 
szám alatt fogadjuk az autósokat elıze-
tes bejelentkezés után. A 62/288-211 
telefonszámon lehet bejelentkezni. Ha az 
ügyfél kéri, akkor szerkezeti átvizsgá-
lást hajtunk végre a jármővén és tájé-
koztatjuk arról, hogy mit kell javítani 
ahhoz, hogy mőszakilag kifogástalan 
állapotban kerüljön a vizsgáztatásra. Ha 
a jármővet kifogástalan állapotban hoz-
zák, akkor mi érvényesítjük a forgalmi 
engedélyét a tulajdonosnak. Átvizsgálási 

díjat nem számítunk fel abban az eset-
ben, ha hozzánk hozza vissza az autóját 
vizsgáztatni. 

 
– Ismeretem szerint motorkerékpárokat 

a környékben nem lehet vizsgáztatni, ezt itt 
a bázison meg lehet oldani? 

 
– A motorkerékpároknál egyéb más 

elıírások is vannak, viszont a vizsgáztatás 
elıtt szintén javasolnám a teljes körő át-
vizsgáltatást. Megnézzük a fény és a fék 
mőködését a 6-os rendeletben szereplı 
ülés mőködését, a két tükör és a hátsó 
prizma meglétét, a kormányszerkezet át-
vizsgálását, a lábtartó elıírás szerinti 
használatát. Ezen kívül még sok más 
egyéb, amirıl jól felkészült szakembereink 
tájékoztatják a motoros ügyfeleket. 

– Zöldkártya? 
 
– Igen, környezetvédelmi felülvizsgála-

tot végzünk személyautónál és teherautó-
nál, mivel mőszaki vizsgára csak érvényes 
zöldkártyával jelenhet meg az említett két 
jármőfajta, de vizsgáztatunk lassú jármő-
veket is. Autóbuszokat nem. 

 
– Kik azok, akik ebben segíteni tudnak? 
 
– Kádár Németh István vezetı, Balato-

ni Miklós vizsgabiztos, Görög László mő-
szaki vizsgálatnál tanúsítványadó, Kádár 
Németh Attila környezetvédelmi vizsgálat-
nál tanúsítványadó, Tóth Krisztina és 
Veresné Illés Éva vizsga és környezetvé-
delmi ügyintézık. 

MILITÁR MIKLÓS 

RövidenRövidenRövidenRöviden    
Akik az utóbbi hetekben a Polgármes-

teri Hivatal Kirendeltségén jártak, láthat-
ták-tapasztalhatták, a hivatali folyosót új-
rafestették és virágokat helyeztek el. 

* 
A csatornapart közelében, a Dorozsmai 

út és a Vitorla utca közti szakaszra sze-
méthalmot rakott ismeretlen lakos. Fel-
hívnánk a figyelmét, hogy civilizált és a 
törvényt betartó ember ilyet nem tesz! 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfın és szerdán 8-15 óráig, kedden és 
csütörtökön 14-18 óráig, pénteken 8-12 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 
Telefonszámunk: 06-62-463-444. Internet címünk: www.szelmalomktv.hu. 

EGYÜTT HAVI 500 FORINTTAL OL-
CSÓBB! 

Ha most rendelsz Kábelnetet, a kábeltévé szolgáltatás díjából havi 500 Ft díjkedvezményt kapsz 1 éven keresztül. 
 

Nincs még kábeltévéd? Ha most rendelsz, a kábeltévé díjából  

40 digitális tévécsatorna már az Ön otthonában is! 
 
Fizessen elı kibıvült digitális szolgáltatásunkra, és élvezze mősorainkat digitális kép és hangminıségben. 
Április közepétıl már 40 digitális csatorna mősorából válogathat kedve szerint, miközben a megszokott 
analóg csatornái is megmaradnak! Ha Ön már digitális szolgáltatás elıfizetı vagy most vásárol új digitális 
elıfizetést, áprilisban valamennyi tematikus digitális csomagunk kínálatát díjmentesen elérheti. 

Ha Ön elıfizet bármelyik digitális szolgáltatásunkra további digitális csatornákat biztosítunk grátisz. 

Ha Ön KTV Start vagy KTV Szuper analóg elıfizetéssel rendelkezik, akkor új digitális elıfizetésével a TV6, 
Viasat3, VIVA, MCM Top, Eurosport, ATV, HírTV, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE mősorait 
külön havidíj nélkül digitálisan is nézheti. (A TV6, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE csak digitálisan 
érhetı el). 

Ha Ön KTV Hiper vagy KTV Extra csomagunk elıfizetıje, akkor az elıbbieken túl még az AXN, Cool, Film+, 
Sport1, Sport2, Sportklub, Hallmark, Movies24, Eurosport2 mősorai is elérhetık digitálisan, melybıl a 
Movies24 és Eurosport2 csatornák kizárólag digitálisan foghatók. 
* A programcsomagban szereplı mősorok vételéhez digitális vevıre van szükség, ami egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén havi 150 Ft-ért bérelhetı. 
** Az ár egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A mősor vételéhez szükséges digitális vevıt a szolgáltatás részeként biztosítjuk. 

Csomag Programok Tematika Havi díj 

DTV1 
Sportklub+  

MusicMax/Adult 
F&H Halászat és vadászat  

Foci, zene, erotika,  
halászat, vadászat 

400 Ft* 

DTV2 
TV Paprika  
TV Deko  

gasztronómia, házépítés, 
kertszépítés, barkácsolás 

400 Ft* 

DTV3 

DOQ 
Discovery Science 

Discovery Civilization 
Discovery Travel& Living 

Emberi történetek,  
ismeretterjesztı filmek,  

történelem, életmód. utazás 
450 Ft* 

DTV4 
AXN Crime 
AXN SciFi 

Filmmúzeum 

Krimi, akció, sci-fi, fantasy 
klasszikus filmek, sorozatok 

400 Ft* 

DTV5 
Boomerang 
Jim-Jam 
KidsCo 

Rajz- és mesefilmek, sorozatok 
kicsiknek és nagyoknak 

400 Ft* 

HBO Pak 
HBO 
HBO2 

HBO Comedy 
A legnagyobb sikerfilmek 1200 Ft** 

HBO Maxpak 

HBO,HBO2 
HBO Comedy 

Cinemax 
Cinemax2 

A legnagyobb sikerfilmek  
és filmek a mozi szerelmeseinek 

1700 Ft** 

Discovery World 



12. oldal 2008. június 31. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Megérkeztek a nyári bébi– és 
gyermekruhák! 

Térjen be üzletünkbe és gyızıd-
jön meg széles választékunkról 

és kedvezı árainkról! 
A téli ruhákat kérjük, vigyék el, 
különben jótékonysági célra 

ajánljuk fel azokat. 
Cím: Szent János tér 1. 

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

X. Dorozsmai Napokat támogatták: 
Tóth József és Fábián József képviselık, Rampf Formen GmbH, Bányai Attila, Gyu-

ris István, Dorozsmai Nagybani Piac Kft., Tornádó International Kft, Pesti Ferenc, 
Miksi és Miksi Kft, Takácsné Palócz Julianna, Szélmalom Kábeltévé Zrt, Takács János, 
Székivirág Népdalkör és Mészáros Mária, Dorozsmai Polgárırség, TR-SLS Kft., Hor-
váth Sándor, Dorozsmai Egyházközség, Dorozsmai képzımővészek: V.Szabó Erzsébet, 
Bartáné Papp Andrea, Tajti Istvánné, Pesti Ferencné, Simon Ferenc, Barta András, 
Turákné Hinek Ilona, Szeged Megyei Jogú Város, Farkas Dezsıné, Petıfi Sándor Mőve-
lıdési Ház. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítették munkánkat! 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ DOLGOZÓI 

A Citerástalálkozót támogatták: 
Zádori Tibor, Vadliba vendéglı, Tóth vendéglı, Rózsa kocsma, Retró presszó, Maróti 

sörözı (Vitorla utca), Flamingó büfé, Szépasszony kocsma, Vasmacska borozó, Takács 
Mihály, Fábián József képviselı, Tóth József képviselı, Petıfi Sándor Mővelıdési Ház, 
Székivirág Népdalkör tagjai. 

ÁrakÁrakÁrakÁrak----várakvárakvárakvárak    

A Tisztelt vásárlóra bízzuk, hogy a 
mellékelten tetszılegesen felsorolt üzletek 
melyikében kíván bevásárolni. Persze, a 
legolcsóbbnak megjelölt áru talán nem a 
legjobb minıségő, vagy nem a már jól be-
vált és kedvelt cikkek közül való. A szán-
dék az árfekvések bemutatása és nem 
más. Nem a legolcsóbbnak tetszı kereske-
delmi egység favorizálása. A boltok vezetı-
inek sem igazán tetszett érdeklıdésem 
áraik iránt, mivel arra gondoltak, a másik 
üzlete, olcsóbb árai a cikk után majd elvi-
szik tıle megszokott vásárlóját. Siettem 
megnyugtatni mindenkit, a vásárlónak is 
van szeme, nem itt és most fog értesülni 
mindenrıl, az emberek egy idı után úgyis 
kiválasztják a maguk legkedvezıbb árral 
kínáló boltjaikat, vagy nem biztos, hogy 
nem a drágábbat veszik meg, csak azért, 
mert az olcsóbbért messzebb kell menni. 
Persze minden boltnak  és multinak meg-
van a maga olcsóbb fekvéső, de ugyan-
olyan jó minıségő áruja, amit a maga cso-
magolásával lát el lásd: Coop-termék, 
Winny, Tesco gazdaságos stb. amelyek 
alacsony árfekvésükkel nem gyarapítják a 
bolt hasznát, természetesen ık más áru-
cikkeik magasabb áraival kompenzálják 
ezt. De mivel ebbıl sokkal többet elvisz-
nek, nem is biztos, hogy ráfizetéses… A 
lakosságot szondázva pozitív-negatív véle-
mények hallatszanak mindegyikkel kap-
csolatban Dorozsma-szerte: pl. a Coop 
ABC hentesáruja az utóbbi egy évben nem 
hozza régi jó minıségét, vagy ott drága az 
áru, de sokkal nagyobb az áruválasztéka a 
többiekénél. Vagy a multik a selejtet, a 
rosszabb minıséget, a másnap lejáró sza-
vatosságút becsempészik a tömegáruik 
közé. Többen mondják: más ABC-kben 
szebb az áru, de nincs hentesáruja stb. 
Mások leteszik a voksot: hentesárut csak 
az… itt-vagy ott veszek, mert itt megren-
delhetem elıre, felkockázzák, egy abc-ben 
nem. Aztán a megközelítés: ott áll meg a 
busz, sokan leszállnak, ha már várnak a 
csatlakozásra a környékbeli falvak felé, 
hát bevásárolnak, ezért nagyobb a forgal-
ma. Hát kérem, tessék jól szétnézni, mint 
a tv-riporter mondja: „ne hagyják magukat 
becsapni, átvágni, megtéveszteni”, vagy 
mint az Unió elsı számú jelmondata: vásá-
rolj, vásárolj, vásárolj! Nem kell itthon 
megtermelni semmit, mi mindent ideho-
zunk neked, akár külföldrıl is, Kedves 
Magyar Vásárló, csak vedd és vidd, és 
persze, legyen pénzed! 

TÓTH GYÖRGY 

  

Boltok, áruházak, szupermarketek 
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kenyér (kg) 239 205 200 200 - x 239 159 269 

tej (l) 209 185 199 205 - x 185 209 199 

liszt (kg) 119 145 140 139 - x 115 106 94 

cukor (kg) 209 229 250 239 - x 209 185 189 

étolaj (l) 499 508 549 489 - x 439 449 449 

zsír (kg) 416 380 400 358 320 330 299 510 x 

vaj (10 dkg) 149 185 165 169 - x 199 193 149 

sertéscomb (kg) 1171 x x x 1080 990 1059 1249 1239 

marhalábszár (kg) 1730 x x x 1300 1388 1199 1559 1298 

csirkecomb (kg) 789 x 690 739 x 699 589 699 750 

burgonya (kg) 175 140 169 0 - - 225 179 199 

répa (kg) 290 190 260 0 - - 229 179 249 

petrezselyem (kg) 599 500 1000 0 - - 999 790 796 

tojás (db) 32 32 29 33 - - 23 27 23,3 

zöldpaprika (kg) 1020 600 650 0 - - 578 498 599 

paradicsom (kg) 560 490 389 0 - - 538 399 399 

mosópor 225 300 300 229 - - 399* 299 139 

súrolószer 299 265 249 269 - - 289 305 199 

öblítő 195 180 220 239 - - 149 250 266 

mosogatószer 201 240 239 129 - - 125 169 149 

WC-papír 4-es 119 120 80 109 - - 88 189 199 

papírzsepi (csomag) 59 98 85 90 - - 55 55 79 

szappan 59 90 120 59 - - 79 85 45 

Összesen: 9363 - - - - - 7909 8742 - 

Dorozsmai élelmiszerüzletek és szegedi bevásárlóközpontok összehasonlítása az 
alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek legalacsonyabb árai tekintetében 
(A felmérés ideje: 2008. június egy hete) 

Az árak forintban értendők. 
* 3 kg-os kiszerelésben. 
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HÓDI PÉTER 

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 elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-

zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.    
 

Telefon: 
20/986-3203 
20/527-2958 

 

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 vidékre is. Ballagásra 
csokrok nagy választékban, 

elırendeléssel! 
 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, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Cement, mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok 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 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: gyógykezelések, 
védıoltások, mőtétek mikrocsip útlevél. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, minıségi 

tápok széles választékban 
Telefon: 06 30/972-3016 

Homlokzati hıszigetelı-rendszer, 840 
Ft/m2-tıl színes, mőgyantás vakolat 542 
Ft/m2 színfelár nélkül a készlet erejéig. 

Hıszigetelı centrum 
Tel.: 06 30 547-6854 

Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 94. 
Az árak bruttó árak. 

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 

Tel.: 62/470-720 
www.stopautosiskola.hu 

OKÉV: 06-0109-06 

POLAROID napszemüvegek nagy 
választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

WOMA KFT. 
 

Szippantás, csatornatisztítás, 
veszélyes hulladék szállítása. 
Tel.: 499-994 
 

Konténeres törmelék, szemét, 
föld, vályog szállítása. 
Tel.. 06 20/337-9102 

Angol szakos tanár 
korrepetálást, pót– és 
nyelvvizsgára való 
felkészítést vállal. 

 

Tel.: 06 20/296-89-22 

K é n y e z t e s s e  m a g á t  a  
C S O K I  T E R Á P I Á VA L  

 

Tel.: 451-075     Pál Éva 
kozmetikus mester 
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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.) 

 
 

2 l Traubi........................250,- / ü. 
1,5 l Aqua vital szénsavmentes60,- / ü. 

Üveges és dobozos Karpackie 
sörök nagy választékban. 
Alkoholtartalom: 4-9%. 

Van-Pur dobozos alkoholmentes 
sör ................................ 109,- 

Folyamatos pezsgıakció! 
 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-19, 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 igye lem!  
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 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
 

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 9200 
06 20 387 0090 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, ál-

mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 

 

� 20/358-1660 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 
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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. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

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. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
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 

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 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 
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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... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Klímaszerviz! 
 

Veres Ferenc 
klímaszerelı 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     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  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 

 
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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Papucs és fehérnemő akció! 
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 

 

Kertbarátoknak 
Mulcsot ajánlunk 


