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� HAVI GONDOLAT 

A technika erőfeszítés annak érdekében, hogy elkerülhessük az erőfeszítéseket. 
(José Ortega y Gasset) 

BUDAI ISTVÁN 

AmikorAmikorAmikorAmikor    
Amikor a kezeknek 
A kezek jeleznek, 
Amikor egy mozdulatból 
Egy újabb mozdulat szól, 
Amikor a szemek tükre 
Kapoccsá lesz mindörökre, 
Akkor kéne megmaradni, 
Az idıt kıbe faragni. 
 

IntelemIntelemIntelemIntelem    
Életedben – ez tudott dolog – 
Tévedhetsz néha párat, 
De elsietett döntésekért 
Te fizetsz csak borsos árat! 
 

Most lettem mégMost lettem mégMost lettem mégMost lettem még    
ötvenhétötvenhétötvenhétötvenhét    

Most lettem még ötvenhét, 
S alig tudom, miért éltem, 
Sorsom nem volt csak jelenlét, 
Mindig mindenkitıl féltem. 
 
S mert soha nem alkudtam, 
Bár jobb lett volna engedni, 
Valahogy mindig alulmaradtam, 
Ezt kellett megszenvedni. 
 
Most leltárt készítek az úton, 
Mind több reményt veszítve, 
Kínzó szomjam oltva a kúton, 
Élek ugyan, de kifeszítve. 
 

* 
 
Budai István verseit a Bába és Társá-

nál nemrég megjelent Sugarak az ıszbıl 
címő verseskötetébıl tallóztuk, a szerzı 
szíves engedélyével. 

A Faragó téri NapokrólA Faragó téri NapokrólA Faragó téri NapokrólA Faragó téri Napokról    
A 2008. szeptember 20-21-re 

tervezett, évente megtartásra 
kerülı rendezvényeknek már van 
hagyománya Dorozsmán. 

A meghirdetett program 20-
án 12 órakor flekkensütı ver-
sennyel vette kezdetét. Ungi Zol-
tán „tüzeskedése” mellett Tur-
csányiné Pannika néni forgatta a 
levegıben a palacsinták tucatjait 
a Vöröskereszt sátrában. Takács 
Mihály fıszervezınél javában 
rotyogott a bográcsos pacal és 
kakaspörkölt, messzirıl csalogat-
va illatával az arra tévedıket. 
Szó szerint, mert a környékbeli-
ek csak kíváncsiskodva lestek ki 
ablakaikon, majd sietve húzód-
tak vissza. Dorozsma többi részé-
rıl csak néhányan lézengtek arrafelé. A 
kitelepült cukrászokat, az ugráló várat is 
csak kevesen látogatták. Két órára megér-
kezett a Péter Pán Duó, akik nagy igyeke-
zettel fogtak neki 50 perces mősoruknak, 
amelyben kb. 15 embernek tartottak gyer-
mek-, és vegyes mősort a 60-70-es évek 
ismert retró számai és gyermekdalok fel-
használásával. Népdalokat és feldolgozá-
sokat is elıadtak a Székivirág Népdalkör 
és a KÉSZ Énekkar tagjai és az általuk 
soraik közé agitált nézık. A programban 
hastáncbemutató és néptánccsoport is je-
lentkezett.  Hat órától megjelent az Elek-
trons zenekar és fergeteges nosztalgia 
rockot indítottak, fıként az egykori Uriah 
Heep és Deep Purple együttesek számai-
ból. Az idı ekkor már kezdett gyászosra 

fordulni, a 8 órakor megérkezı MÁK 
együttes már a ponyvás teherautó platóján 
védte magát a mindinkább belekezdı esı-
tıl. Ennél az idıközben kissé megszaporo-
dott nézıközönség meglepı módon kitar-
tott, sıt, sokan táncra is perdültek az ázott 
emberek, akiket valami azért – talán a 
fiatalságuk szép emléke, vagy valami más 
is – főthetett belülrıl. A rendezvényt a 
Homokhát TV is felvette. Kár, hogy az 
érdeklıdés hiánya, amely annyira jellemzı 
Dorozsma lakosságára, kis szomorúsággal 
tölti el a rendezıket, a mősorra szorgalma-
san készülıket, mintha Dorozsma nem 
igazán akarna ünnepet csinálni ebbıl a 
napból. És erre nem a lehangoló idıjárás 
az indok… 

VASS JÓZSEF–TÓTH GYÖRGY 

A Faragó téri Napokon fellépett a KÉSZ énekkar is (DN-felvétel). 
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ZöldkártalanításZöldkártalanításZöldkártalanításZöldkártalanítás    
A Central Geo Kft. – mint az FGSZ 

Földgázszállító Zrt. megbízottja – értesíti 
a Tisztelt Érintetteket, hogy a „Városföld – 
Algyı DN 1000” jelöléső földgázszállító 
vezeték építése során okozott mezıgazda-
sági károk jegyzıkönyvezését az alábbi 
helyszíneken valamint idıpontokban foly-
tatja le: 

 
Kiskundorozsmán: Polgármesteri Hi-

vatal Kirendeltsége (6791 Szeged, 48-as u. 
12.). 

Idıpont: 2008. október 6-7-én, 9 órától 
15.30-ig. 

 
A „zöldkár” összegének megfizetése az 

érintett terület tényleges használója szá-
mára történik! 

Kérjük a Tisztelt Földtulajdonosokat/
Használókat, hogy a kártalanítási eljárás-
ra az érdekeltségükbe tartozó földterület 
helyrajzi számának, valamint bankszám-
laszámuk ismeretében szíveskedjenek 
megjelenni. 

A várakozások elkerülése érdekében 
elızetes bejelentkezés valamint idıpont-
egyeztetés az alábbi telefonszámon lehet-
séges: 56/514-827. 

Bemutatjuk a SZEMünketBemutatjuk a SZEMünketBemutatjuk a SZEMünketBemutatjuk a SZEMünket    
Engedjék meg, hogy bemutassuk 

Önöknek a SZEMet (Szomszédok Egy-
másért Mozgalmat). 

 
A bőnözés azt fenyegeti, aki és ami az 

embereknek a legdrágább: szeretteiket, saját 
életüket, egészségüket, féltett értékeinket, 
biztonságunkat. 

Tudjuk, hogy a bőnözés a társadalom 
betegsége, soha nem szüntethetı meg, sıt 
újabb és újabb formái jelennek meg a tár-
sadalom kettészakadásával, újabb és újabb 
veszélyeket hordozva magukban. 

A bőnt ott lehet megelızni, ahol meg-
valósul, és azok elızhetik meg, akiket fe-
nyeget. Mindannyiunk bármelyik pillanat-
ban bőnözıknek lehet az áldozata. Tehát 
megelızni mindannyiunk közös érdeke, sıt 
talán erkölcsi kötelessége is. Nagyobb az 
esély a megelızésre, ha az utóbbi idıben 
elterjedt technikai megoldások mellett ki-
aknázzuk a legalapvetıbb emberi kapcso-
lati rendszert, a szomszédságot. 

A Szomszédok Egymásért Mozgalom 
olyan társadalmi bőnmegelızési program, 
amelynek célja a lakókörnyezetben elıfor-
duló bőncselekmények megelızése, korlá-
tozása, a biztonságosabb életkörülmények 
kialakítása. 

A mozgalom lényege, hogy a szomszé-
dok az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, 
vigyáznak egymás értékeire és közvetlen 
lakókörnyezetükre, felelısséget éreznek 
saját és mások személyi, tárgyi értékei 
iránt. 

Azzal, hogy figyelünk egymásra, nyil-
vánosabbá válhatnak a gyanús dolgok, és 
ha megbizonyosodunk arról, hogy az álta-
lunk észlelt esetek törvénysértéshez vezet-
nek, értesítsük az illetékest. 

A mozgalom biztonságot nyújt az 
egyénnek, a családnak akkor is, ha bár-
mennyi idıre elhagyja otthonát. Az adott 
közösségi területen kialakított jelzıriasztó 
rendszer szükség esetén történı mőködte-
tése az azonnali segítségnyújtás pótolha-
tatlan elınyeit biztosítja. Riasztás esetén, 
amely történhet baleset, vagy veszélyezte-
tettség esetén az egy-másfél percen belül 
odaérkezı szomszéd azonnal segítséget 
nyújthat. 

Mint ezekbıl is látszik a szervezıdés-
nek nem feltétlenül az a feladata, hogy 
betörıt fogjanak, vagy szakszerő orvosi 
ellátást nyújtsanak hanem az, hogy azon-
nali segítségnyújtást biztosítsák a rászoru-
lóknak. Minden lakóközösségnek (utca, 
utcarészlet, társasház) önállóan kell dön-
tenie arról, hogy a Szomszédok Egymásért 
Mozgalomba be akarnak-e kapcsolódni. 
Csak gondoljunk bele mennyivel kényel-
mesebb, jobb érzés úgy élni, hogy tudjuk 
szomszédaink vigyáznak házunkra, laká-
sunkra, értékeinkre, probléma esetén érte-
sítenek bennünket. A mozgalom elindítá-
sával környezetünkben elindulhat egy jobb 
közösségi szellem, biztonságosabb nyugod-
tabb és segítıkészebb légkör vehet majd 
minket körül, amely által javul életminı-
ségünk. 

Ne feledjük! A bőnözés elleni társadal-
mi összefogás, az egymásra való odafigye-
lés, emberi törıdés, a bőncselekmény meg-
elızésének az áldozattá válás elkerülésé-
nek egyik lehetséges formája, melynek 
megvalósítására mindannyiunkra szükség 
van. 

Kiskundorozsmán ez nem új dolog. 
2003-ban huszonhét utcában (utcarészben) 
jött létre SZEM önszervezıdés. Akkor a 
polgárırség megfelelı szóróanyagot, tájé-
koztatást, tanácsadást, valamint SZEM 
fórumot szerveztünk a rendırség közremő-
ködésével. A mozgalom rövid félév után 
hozta eredményeit. A Dorozsmai Napló 
2003. augusztusi számában már hét olyan 
konkrét bőneset megelızésérıl, feltárásá-
ról lehetett olvasni, melyek a SZEM részt-
vevık jelzései alapján kerültek, feltárásra 
nyilvánosságra. 

Kiskundorozsmán a bőnügyi helyzet ez 
év májusáig romlott, majd a hathatós 
rendıri intézkedések nyomán javulás ta-
pasztalható. Dorozsma száztizenhárom utcá-
jában, valamint Subasa, Sziksóstó és Öreg-
hegy további kb. hetven utcájában képte-
lenség minden idıben rendırt állítani. 
Belátható, hogy a szomszéd mindig kéznél 
van. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a 
2003-ban megszervezett utcákban, ahol 
nem mőködik, ott élesszék fel a mozgal-
mat. 

Ahol új SZEM beindítására van igény 
kérjenek a polgárırségtıl szakmai segítsé-
get, tanácsadást, módszertani útmutatót 
biztosítunk. 

Hívják bizalommal a polgárırséget a 
06-30-621-6254 számon. 

A SZEMmel kapcsolatos aktuális infor-
mációkat ezentúl minden hónapban az 
újságunkban közreadjuk. 

Ne feledjék! 
Minden rendzavarást, sürgıs, azonnali 

intézkedést igénylı esetet a rendırség 107-
es telefonszámán kell bejelenteni. Az utó-
lag tudomására jutott eseteket a 107-es 
vagy a helyi KMB közzétett mobil számai-
ra is célszerő bejelenteni. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

Októberi programok a 
művelődési házban 
 

+ Majorette csoport indítását tervezzük! 
Időpontja: első óra szept. 29-én du. 4 órától 
Vezeti: Lázár György 

Ha kedvet érzel magadban ehhez a szórako-
záshoz, gyere el! 

 
+ Idősek Napi Ünnepség 
Időpontja: okt. 6-án, hétfőn du.4 órától 
Közreműködnek  az Orczy István Általános 

Iskola tanulói, Bálint Katalin vezetésével és a 
Keresztény Értelmiségi Szövetség Kórusa Gyuris 
János vezetésével. 

 
+ Gyermek bábelőadás 
Léghajó Színház – A három kívánság 
Zenés gyermekműsor óvodások és kisiskolás-

ok részére 
Időpontja: okt. 14-én, kedden délelőtt 9-től 
 
+ Hastánc: 
Időpontja: bemutató óra okt. 15-én, szerdán 

du. 6 órától. Kellő számú jelentkező esetén tan-
folyami csoportot indítunk! Vezeti: Molnárné 
Csáky Edina 

 
+ Kick-boksz 
Dorozsmán új önvédelmi sport indul! 
Időpontja:  okt. 16-án du. 4 órától  
Vezeti: Tóth László 
Az első bemutató edzés ingyenes. 
Ha érdekel gyere és tanuld meg! 
 

+ Kiállítás 
Dégi István festőművész képei 
Megnyitja: Mádi György plébános 
Időpontja: okt. 17-én, pénteken 5 órától 
 
+ Dorozsmai Kávéházi Esték:  
„ACSAI LAJOS fuvarozó” – A film megtekin-

tése után beszélgetés Révész Zsolttal. 
Időpontja: okt. 22-én, szerdán 5 órától 
 
+ Nemzeti ünnep október 23-án délelőtt 10 

órától a Jerney János Általános Iskola tanulói-
nak közreműködésével 

Ünnepi beszédet mond: Fábián József képvi-
selő. 

Verset mond: Dálnoky Zsóka színművész. 
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál. 
Minden dorozsmai lakost szeretettel várunk! 
 
+ GAME PARTY 
Az őszi szünetben fiatalok részére egész 

napos játék! Hozz magaddal számítógépet! Ok-
tóber 29-én reggel 9-től este 7 óráig. Ha van egy 
jó társaságod és nem tudtok hol játszani gyertek 
el, próbáljátok ki! 

Az első alkalommal ingyenes a játék!!! 
 
+ Játszóház 
Origami. Időpontja: október 30-án 9 órától 
 
+ Dorozsmai Kávéházi Esték: 
Rejtett szépségek Szegeden és az országban  
Kelemen Gábor tájkutató vetítéses előadása, 

beszélgetőtárs: Vass József. 
Időpontja: okt. 31-én, pénteken 5 órától.   
 
+ Vásárok: október 1, 3, 8, 15, 21, 28. 
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Dorozsma megmozdultDorozsma megmozdultDorozsma megmozdultDorozsma megmozdult    
Minden negatív vélemény ellenére van 

szív és jóindulat az emberekben. Utóbbi 
számunkban adtunk hírt Dudás Julikáról, 
arról a tízéves dorozsmai kislányról, aki 
nagyon súlyos betegséggel küzdve pergeti 
napjait a miskolci kórház gyermekosztá-
lyán egy csontvelı beültetés eredményére 
várva. Akkor a helyiek segítségét kértük 
családja nehéz anyagi helyzetére tekintet-
tel. Néhány aktív inspiráció hatására a 
lakosság jó részétıl azonnali, segítı szán-
dékot, kézzelfogható támogatást tapasztal-
tunk. A teljesség igénye nélkül felsoroltak: 
a dorozsmai vendéglısök, cukrászok, ki-
sebb – nagyobb boltok, vállalkozások tulaj-
donosai. A  Katolikus egyház, a Vöröske-
reszt, az Orczy iskola vezetése és tanárai, 
a Mővelıdési Ház, szomszédok, ismerısök, 
egyszerő, névtelen kisemberek tucatjai, 
azok, akik az üzletek, a patika pénztárai-
nál és az iskolában elhelyezett győjtıedé-
nyeken olvasták a nehéz helyzető kislány 
és családja gondjairól kitett tájékoztatót és 
hullajtották bele segítı adományaikat. Az 
iparos emberek, akik munkájukat ajánlot-

ták fel térítés nélkül. Azután azok, akik 
kis csomagokat összeállítva tértek be a 
közvetítést felvállaló Eszékiné Gyöngyike 
virágboltjába, vagy közvetlenül a család 
lakcímén átadva adományaikat, tartós 
háztartási cikkeket és élelmiszereket, ne-
vüket elhallgatva. Sokan voltak, akikben 
mozdult az emberi érzés, annak cáfolata-
ként, hogy már temetik a jó szándékot, a 
segítıkészséget, emberiességet, az együtt-
érzést, akik azt hirdetik, hogy ezek már 
csak a XXI. század elvetendı, a múlt korcs 
érzelmi csökevényei. Beszámolhatok arról, 
hogy Jucus jobban van, és e cikk megjele-
nésekor már itthon, újra, végre itthon. 
Eredményei biztatók. Kész van már a ste-
ril szoba és fürdıszoba a segítség jóvoltá-
ból. A Rókusi 1-es és az Orczy István Álta-
lános Iskola összefogásával a sportcsar-
nokban megrendezték a jótékonysági ün-
nepi mősort, amely nagy sikert aratott, 
bevételét a család javára, a gyógyítás költ-
ségeinek elısegítésére ajánlották fel. 

 
 TÓTH GYÖRGY 

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET    
Hálával tartozunk mindazoknak, 

akik névvel, vagy név nélkül adománya-
ikkal hozzájárultak kislányunk, Dudás 
Júlia gyógykezelésével együtt járó anya-
gi nehézségeink elviseléséhez. Azért tar-
tunk ma itt, a gyógyulás útján, mert 
éreztük, hogy gondolnak ránk és szoríta-
nak értünk.  

Köszönjük: a Katolikus Egyháznak, a 
Szélmalom Kábeltévé Zrt-nek, a Petıfi 
Sándor Mővelıdési Háznak, Tímár Lajos-
nak és családjának, a dorozsmai posta 
dolgozóinak, a Szélmalom és a Vadliba 
étterem vezetıinek, a Rókusi iskola tantes-
tületének és a szülıknek, az Orczy, a Béke 
utcai és a Jerney János Általános Iskolák 
dolgozóinak, a Bányai és a Stop cukrász-
dák vezetıinek, a Szegedi VOX Nova kórus 
tagjainak, a Vöröskeresztnek, a Karitász 
szolgálatnak, a Dorozsmai Bölcsıdének, az 
Alkony és a Vöröskeresztes Nyugdíjas klu-
boknak, a Félegyházi kenyérbolt dolgozói-
nak, a hírlapárus boltnak, az Eszes ma-
lomnál a Reál élelmiszer boltnak, a Thurzó 
gyógyszertár dolgozóinak, a Kínai bolt, a 
Kiri Ica boltja, a 48-as utcai papírbolt tu-
lajdonosoknak, a Szeged 1-es postavezetı 
helyettesének, fiunk osztálytársai szülei-
nek, Bényi Mihálynak, ifj. Mihálffy Bélá-
nak, Eszékiné Gyöngyinek, Pópityné és 
családjának, Korbács Izoldának, Szabó 
Györgynek, Kiss Mónikának, Aradiné Eri-
kának, Tari Katalinnak, Borják János-
nénak, Nagy György Mariannak, Kosik 
Dénesnek, Keresztes Attila kımővesnek, a 
Pláza GSM-nek, a Hozsánna Énekkarnak, 
szomszédoknak, ismerısöknek és ismeret-
leneknek a segítségét. 

DUDÁS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

Egyetlen fénycsepp…Egyetlen fénycsepp…Egyetlen fénycsepp…Egyetlen fénycsepp…    
„Egyetlen fénycsepp többet ér, mint a 

sötétség óceánja: többet ér adni, mint kapni.” 
Dudás Júlia kedves dorozsmai kislány. 

Sajnos nem felhıtlen a gyermekkora, sú-
lyos betegséget kell leküzdenie. Míg a tár-
sai vidáman játszanak, iskolába járnak, ı 
kórházban álmodozik arról, hogy haza-
megy szüleihez, testvéreihez, és egyszer 
majd egészséges lesz. Álmai megvalósulá-
sához nyújtott segéd kezet az Orczy és a 
Rókusi Általános Iskola közös jótékonysá-
gi rendezvénye, melyet a sportcsarnokban 
rendeztek szeptember 20-án, szombaton 
délután. Mindkét iskola diákjaitól színvo-
nalas produkciókat láthattunk. A gyere-
kek láthatóan átérezték a magasztos cél 
lényegét, csillogó szemmel, nagy átéléssel 
adták elı – osztályonként –, kedves kis 
mősoraikat. A szép számmal megjelent 
nézık, meglepetés produkciót is láthattak, 
orczys tanár nénik fıszereplésével (sajnál-
hatja, aki nem látta). A hangulatos elı-
adás végén adták át az összegyőjtött ado-
mányokat Júlia édesapjának. 

Vannak pillanatok az ember életében, 
amelyek örökre lelkünkbe vésıdnek. A 
szombat délután ilyen volt, a szeretet, a 
nagylelkőség, az emberség költözött Kis-
kundorozsmára, a sportcsarnok falai közé. 
Felemelı volt! Köszönet mindenkinek, aki 
részt vállalt ebbıl a csodából! Ismét bebi-
zonyosodott, hogy nemes és értelmes cé-
lért, létezik összefogás. 

MIHÁLFFY BÉLA 

Kisiskolások énekelnek a jótékonysági rendezvényen. 

Dudás István átveszi a jótékonysági rendezvényen összegyűlt adományt. 

A jótékonysági est támogatói voltak a Rókusi és a Jerney János Általános Iskola 
tanulói, családtagjaik és tantestülete, valamint kétszáz jóérzéső ember. 
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A Nemzeti Kulturális Örökség NapjaA Nemzeti Kulturális Örökség NapjaA Nemzeti Kulturális Örökség NapjaA Nemzeti Kulturális Örökség Napja    

Egy hónapja elhatározták a dorozsmai 
kulturális ünnepek szervezıi, hogy a Föl-
szél napokat, a Faragó-napot és a Kulturá-
lis Örökség Napjait összevonják. Bevonva a 
Faragó téri kultúrkör tagjait, Takács Mi-
hályt és Ungi Zoltánt is. Minden év szep-
tember 20-a utáni napokat a kulturális 
értékek közzétételének szentelik, azon 
értékek bemutatásának, amelyek egész 
évben csak korlátozva láthatók. Csatlakoz-
nak ehhez a programhoz a múzeumok, 
tájházak, ezzel együtt természetesen a do-
rozsmai szélmalom is. Szeptember 20. óta 
több mint 50 látogató és csoport volt kíván-
csi szinte egyetlen olyan büszkeségünkre, 
amely messze földön ismert, olyan embe-
rek jöttek el, akik csak a Dankó-nótát hal-
lották és fúrta oldalukat: milyen lehet 
ugyan a megénekelt híres szélmalom. Ott 
jártamkor a vendégkönyvet bújtam, ahol 
Törökbálintról, Nagykanizsáról, a németor-
szági Würzburgból, Heidelbergbıl és még 

számtalan vidékrıl, messzi tájakról érkezı 
látogatók, iskolás csoportok írták be dicsé-
rı soraikat, amikor meglepı vendégek ér-
keztek, egyenesen Madagaszkárból. Ámul-
tan hallgatták az egyetemes és speciális 
malomtörténeti elıadást Vass József elı-
adásában, idegenvezetésében, tapogatva, 
meg-meg simogatva a régmúlt összegyőj-
tött tárgyi emlékeit, a nagykövet, tengelye-
ket, kíváncsian mászva feljebb és feljebb a 
recsegı falépcsıkön. Reméljük, elviszik 
hírünket, emlékünket magukkal, mint a 
korábbi vendég keszthelyi nagymama 
ajánlva Indiában, Kalkuttában élı roko-
nainak: ha Magyarországra jöttök, feltét-
lenül nézzétek meg a dorozsmai szélmal-
mot. És mit gondolnak? Igen, eljöttek 
onnan is, a világ másik felébıl, nem a 
pesti panorámát, hanem a dorozsmai 
szélmalmot megnézni. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Az anyatej ünnepeAz anyatej ünnepeAz anyatej ünnepeAz anyatej ünnepe    

Az anyatej természetes, mindig meg-
újuló erıforrás, egyedülálló táplálék, a 
változó igényekhez alkalmazkodó. 

Összetételénél fogva védelmet nyújt a 
külvilág ártalmai ellen, elısegíti az opti-
mális fejlıdést és növekedést, valamint 
megalapozza a késıbbi életminıséget. Szo-
ros kapcsolatot teremt anya és gyermeke 
között. Egyetlen legideálisabb táplálék a 
csecsemı életének elsı hat hónapjában. 

 
2008. augusztus 29-én délután négy 

órakor a kiskundorozsmai Petıfi Sándor 
Mővelıdési Házban az Anyatejes Világnap 
tiszteletére győltünk össze. 

Szép, meleg, késı nyári délután volt. 
Sorra érkeztek a várandós kismamák, 
édesanyák, édesapák, akik babakocsikban 
tolták csecsemıjüket, valamint nagyma-
mák, akik kézen fogva érkeztek unokáik-
kal. Szép környezetben, jó hangulatban 
telt el pár óra, melyben az értékes szakmai 
ismereteken túl az anyatejet adó édes-
anyákat egy csokor virággal és ajándékkal 
köszöntöttük. 

Vendégkönyvünkben 141 fıt regisztrál-
tunk. A rendezvény színvonalát emelte, 
hogy a mősor végén értékes tombolanyere-
mények találtak gazdára. 

Köszönjük szponzorainknak, hogy ter-
mékeikkel és anyagi támogatásukkal hoz-
zájárultak az Anyatej Ünnepéhez. 

 
Szponzoraink: Tóth József önkormány-

zati képviselı, Fábián József önkormány-
zati képviselı, Petıfi Sándor Mővelıdési 
Ház, Bányai Cukrászda, Nemes vegyes-
bolt, Király László – Sarok ABC, Alex & 
Alex Divat, Huszárné Inci fodrász, Bayer 
Hungaria Kft., Zöldsziget Gyógynövény-
bolt, Chio Chips, Hipp Kft., Hódi-féle 100 
Ft-os bolt, MAM Hungaria Kft., Gyuris 
Attila virágkertész – Zsombó, Petrovné 
Mónika virágüzlete, Zsuzsi divat, Ceumed 
Kft., Medical Consulting Ltd., Teva, 
Buszesz Zrt., Óbudai Gyémánt ásványvíz, 
Pannon GSM, Libero, Brendon áruház, 
Kabay Gyógyszertár, Szent István gyógy-
szertár, Printker, Szepesi Ferenc méhész – 
Szeged, Baba-Mama Klub, Szélmalom 
Kábeltévé Zrt., Dorozsmai Napló. 

 
A szoptatás, mint csodálatos ösztön 

segít, hogy az újszülöttbıl egészséges, ki-
egyensúlyozott ember váljon. 

 
VÉDŐNŐK 

Megtoldják aMegtoldják aMegtoldják aMegtoldják a    
kerékpárutatkerékpárutatkerékpárutatkerékpárutat    

A Balajthy utca sarkáig tartó kerék-
párút hamarosan egészen a dorozsmai 
focipályáig fog érni – a munkálatokat min-
den arra járó észrevehette. Reméljük, hogy 
egyszer a már meglévı, de az idıközben 
tönkrement kerékpárút-szakaszok – példá-
ul a Székósi úton – is figyelemben része-
sülnek az illetékes szerveknél, és elıbb-
utóbb befoltozzák ill. feltöltik a rajta kelet-
kezett vastag repedéseket. 

Felújították aFelújították aFelújították aFelújították a    
fogadalmi kápolnátfogadalmi kápolnátfogadalmi kápolnátfogadalmi kápolnát    
A Kiskundorozsmán 1831. július 15-én 

kiütött és szeptember 8-án megszőnt kole-
rajárványban elhunyt 317 ember emlékére 
a ligetben fogadalmi kápolnát építettek, 
amely az azóta eltelt kb. 150 év alatt jelen-
tısen elhasználódott. 

Egy nagylelkő adakozó felajánlása nyo-
mán sor kerülhetett a dorozsmai ligetben 
álló, a Boldogasszony tiszteletére szentelt 
kápolna tetızetének és homlokzatának fel-
újítására. Rövidesen elkészül a külsı-belsı 
festés is. Elsısorban köszönet illeti a névte-
len adakozót. Köszönet Bényi Mihálynak a 
munkálatok irányításáért és Sebestyén 
Tamásnak a kivitelezésért. 

Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!    
Azon általános iskolás tanulók részére, 

akik Szegeden tanulnak vagy nem vesznek 
részt iskolai hitoktatásban, hitoktatás kerül 
megrendezésre a Plébánián szombati napo-
kon. Az oktatás elsıáldozók részére 9 óra-
kor. 10.30-tól azoknak, akik már voltak 
elsıáldozók. Délután 2 órakor pedig azok 
részére, akik bérmálkozásra készülnek. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Bőncselekmény esetén a 107-es szám 

hívható. 
 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 (névtelenül is tehet beje-

lentést). 
 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 

 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30/621-6254. 

 

� Fábián József képviselı: 
06 30/535-0056. 
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Nyílt hétvége a Tappancs tanyánNyílt hétvége a Tappancs tanyánNyílt hétvége a Tappancs tanyánNyílt hétvége a Tappancs tanyán    
Az alapítvány vezetıjével, Farkas 

Gabriellával beszélgettünk az örökbe-
fogadásról és a menhely helyzetérıl 
abból az alkalomból, hogy a Tappancs 
tanyán nyílt hétvége lesz október 3. és 
5. között. 

 
Ha valaki állatot szeretne örökbe fo-

gadni – kezd mondandójába Farkas Gabri-
ella, már elıre érdemes eldönteni, milyet 
is szeretne. Legalább az olyan alapvetı 
dolgokat, mint például szín, kor, testmé-
ret, valamint, hogy hol akarja tartani 
(lakásban vagy kertben), mennyit lesz 
egyedül a kutya, milyen a családi állapot, 
van-e gyerek vagy idıs ember stb. 

Érdemes megfogadni a menhelyi dolgo-
zók tanácsait, mert ık napi 8-10 órát tölte-
nek a kutyákkal, és már jól ismerik ıket, 
mire gazdához adják. 

Miután az örökbefogadó elmondta az 
elképzeléseit, a gondozók 5-6 kutyát mu-
tatnak neki, amely szerintük megfelel 
neki. 

Elıfordul, hogy az elbeszélgetés után 
nem azt a kutyát javasolják, amit kivá-
lasztottak. Többször megtörtént, hogy 
visszavitték a kiválasztott kutyát, mert 
nem felelt meg a gazda elvárásainak, ezért 
is érdemes a gondozóra hallgatni. 

Sok olyan ember van, aki szeretne 
örökbefogadni kutyát, de a körülményei 
nem felelnek meg az állatoknak. Legtöbb-
ször kölyköt szeretnének örökbefogadni 
lakásba, de ilyenkor inkább felnıttebb 
kutyát javasolnak, akit már egyedül lehet 
hagyni, és aki már a legkisebb szeretetért 
is nagyon hálás. 

Végignézve a menhely 
lakóin, a legtöbb kutyus 
fekete. Nem tudni miért, 
de a fekete kutyákat nem 
nagyon akarják befogadni. 
Az örökbefogadók szinte 
észre sem veszik ıket. 

Népszerő etológusokat 
is megkérdeztek a témá-
ban, de ık sem tudtak vá-
laszolni. Ez egy örök rej-
tély marad. 

Nyugat-Európából sok 
viselkedésmintát átvesz-
nek az emberek. Ott az a 
szokás, hogy az elsı kutya 
mellé menhelyrıl visznek 
egy másodikat is, így nap-
közben magukra lehet hagy-
ni ıket, mert jól elszórakoz-
tatják egymást, és így segí-
tenek is az elhagyott álla-

tokon. Ha esetleg nem szokna össze a két 
kutya, a menhelyen természetesen vissza-
fogadják. 

Sokszor elıfordul, hogy ha az állattu-
lajdonosok magánházból lakásba költöz-
nek, elviszik az állatot az állatmenhelyre, 
mert már nincs hely számára. Pedig elég 
lenne egy kisebb bútort szelektálni a hely-
zet megoldására. De már az is nagy dolog, 
hogy nem az utcára teszik ki ıket. 

A Tappancs Állatvédı Egyesületnek 
nagyon nagy segítséget nyújt a média ab-
ban, hogy az emberek gondolkodását átfor-
málják az állatokkal szembeni bánásmód-
ban. Az elmúlt években nagy fejlıdést 
tapasztalhattunk ezzel kapcsolatban. 

A közeljövıben hoznak létre egy, a 
közösségi munkát segítı pályázaton nyert 
pénzbıl a Demokratikus Ifjúsági Alakulat 
elnevezéső csoport (amely politikamentes 
alakulat). Itt a tagok alapképzést kaptak 
az állatvédelmi törvényekrıl. Céljuk, hogy 
a nem megfelelı állattartásra hívják fel a 
figyelmét az állattartóknak, és amennyi-
ben ık nem mőködnek együtt, a hatósá-
goknak bevonják. Ez egy segítı szándék-
kal alakult állatbarát társaság, akik a 
probléma megoldásában szeretnének se-
gítséget nyújtani. Például olyan emberek-
nek is, akiknek nincs pénzük az állatok 
megfelelı tartására. Magukra vállalják az 
oltás, féregtelenítés esetleg még az ivarta-
lanítás költségeit. 

A menhelyen jelenleg telt ház van és 
sok a várólistás állat is. Nagy segítséget 
jelentene, ha valaki talál egy kutyát vagy 
cicát, ideiglenesen be tudná fogadni addig, 
amíg a menhelyen nem lesz hely számára. 
Leginkább a menhelyen dolgozó önkénte-
sek fogadják be ıket. 

Most elsıdleges céljuk a karantén fel-
építése, amit már évek óta terveznek, csak 
még nem jött össze a megfelelı pénzösz-
szeg. Nemrégen kaptak egy hőtıszek-
rényt, de a motorja nem jó, azt is meg kel-
lene javítani. 

Még nagyon sok tennivaló akad a men-
helyen, de látva ezen emberek állatszere-
tetét, elhivatottságát és tenni akarását, 
idıvel bizonyosan minden a helyére kerül. 

Az alapítvány dolgozói szeretne köszö-
netet mondani minden támogatónak, ön-
kéntesnek és adományozónak, akik segítik 
a munkájukat. 

 
MILITÁR BEA 

Az egészség nyomábanAz egészség nyomábanAz egészség nyomábanAz egészség nyomában    
Sok mindent kínálnak egészsé-

günk védelmében az ezzel foglalko-
zók. Amivel én most találkoztam, el-
gondolkoztató – és még követendı is, 
mert logikus. Olyan terméket ismer-
tem meg, amely képes visszaállítani 
szervezetünk sav-bázis egyensúlyát. A 
lényeg, hogy elsavasodtunk. Ez ellen 
tenni kell. Errıl beszélgettem Gazdag 
Lászlóval, az Inner Light regionális 
igazgatójával. 

 
– Mi az elsavasodás? 
– Manapság egyre gyakrabban találko-

zunk ezzel a kifejezéssel. Sokan beszélnek 
róla, több könyv is megjelent a témában, 
és az embereket foglalkoztatja a kérdés: 
vajon honnan lehet megtudni, hogy valaki-
nek a szervezete túl savas, vagy sem. És 
egyáltalán mi az, hogy túlsavasodás? Há-
rom fı tünete van: a fáradékonyság, az 
allergia, a túlsúly. Szervezetünk alapvetı-
en lúgos, de az összes testi funkciónk, mint 
például a mozgás, szerveink mőködése, a 
gondolkodás, stressz stb., ezek mind sava-
sítanak. Még az étkezések során is kelet-
kezik sav, a gyomorsav. 

– Mi történik, ha valaki Super Greens 
készítményt fogyaszt? 

– Ez a termék a túlsavasodásra szako-
sodott megoldás. Ha a túlsavasodott egyén 
ezt fogyasztja, megnı az energiaszintje, 
lúgosabbá válik a szervezete, és ezáltal a 
felesleges zsírtól is meg tudunk szabadulni 
(fogyunk). Bırünkre is pozitív hatással 
lesz. A növényi rostok által könnyebbé 
válik az anyagcsere. E készítmény lúgosít-
ja a savas és oxigénhiányos szervezetet, a 
savas közeget (a kandida gomba táptala-
ját). Gondolkodásunk is tisztábbá válik. 

– Mibıl áll a Super Greens lúgosító 
szer? 

– Két komponensbıl áll. Növényi por 
kapszulában valamint cseppek. Könnyen 
emészthetı, szerves összetevıi lúgosítják, 
energizálják és táplálják a sejteket, miköz-
ben egyensúlyba hozzák a test Ph-szintjét. 

49 különbözı bio, termesztett zöldség, 
zöld fő, levél és csíráztatott gabonaszem 
egyedülálló keveréke, mely lehetıvé teszi a 
maximális felszívódást. Tartalmaz még 
100 természetes vitamint, ásványi anyagot 
és aminosavat. Nem tartalmaz ártalmas 
algákat, gombákat, probiotikus baktériu-
mokat. PRIME Ph segít abban, hogy a vér 
könnyebben felvegye az oxigént a vízbıl, 
és erısíti a Super Greens savsemlegesítı 
hatását. Íze élvezhetı, nem rossz. Mellette 
diétázni nem szükséges. Sportolók is ezt 
fogyasztják. 

– Az áráról mondhat-e valamit? 
– Mind az aktív keresık, mind a nyug-

díjasok számára elérthetı, anyagilag nem 
megterhelı. Csak annyit mondhatok, so-
kunk havi gyógyszeradagjánál olcsóbb. 

– Hol lehet hozzájutni? 
– Az érdeklıdık hívhatják a 70/391-

3719-es telefonszámot, valamint felkeres-
hetik a www.fitt-food.hu címő honlapot. 

 
 
Magam is kipróbáltam, tavasz óta 9 

kg-ot fogytam. Helyreállt az anyagcserém. 
Sokkal jobban érzem magam. Ajánlom 
másoknak is! 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Olimpiai vetélkedőOlimpiai vetélkedőOlimpiai vetélkedőOlimpiai vetélkedő    
IV. forduló (szeptember)IV. forduló (szeptember)IV. forduló (szeptember)IV. forduló (szeptember)    

1. Minden olimpiának voltak nagy 
vesztesei. A felsorolt nevek után kérem a 
bukás okát és az olimpia helyét! 
 
Ben Johnson (atléta) ………………… (hol) 
………………………………………… (miért) 
Borisz Onyiscsenko (öttusázó) …………… 
(hol) …………………………………… (miért) 
Paavo Nurmi (atléta) ……………… (hol) 
………………………………………… (miért) 
Kecskés Zoltán (súlyemelı) ………… (hol) 
………………………………………… (miért) 
 

2. Sajnos a sport nemes eszméi közé 
furakodott a politika és a mellékhatásai. 
Ezek és következményeik már több olimpi-
át tettek „csonkává”. Miért volt csonka a 
lent felsorolt olimpia? 
 
1920. Antwerpen 
………………………………………………… 
1976. Montreal 
………………………………………………… 
1980. Moszkva 
………………………………………………… 
1984. Los Angeles 
………………………………………………… 

 
3. A felsorolt neveket kérem évszám-

mal, sportággal, és az érem színével kiegé-
szíteni! Pl.: Németh Angéla, 1968. atléta, 
aranyérem 

 
Baczakó Péter, ……, ……………, ………… 
Czene Attila, ………, ……………, ………… 
Növényi Norbert, ……, ……………, ……… 
Csollány Szilveszter, ……, ………, ……… 
Zsivótzky Gyula, ……, …………, ………… 
 

4. Ki kicsoda a nemzetközi sportélet-
ben? Mirıl híres? 
 
Larissza Latinyina ………………………… 
Carl Lewis …………………………………… 
Eric Moussambain ………………………… 
Kristin Otto ………………………………… 
Dawn Fraser ………………………………… 

5. Sajnos sok magyar olimpiai bajnok már 
nincs közöttünk. Soroljon fel öt olimpiai 
bajnokot, aki az utóbbi 10 évben halt meg. 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
6. 2008. Peking. Ki nyerte hazánknak 

az elsı érmet? 
 

……………………… (név) 
……………………… (sportág) 

 
7., Egy sportolónı 1988-ban a téli és a 

nyári olimpián is aranyérmet nyert. Ki ı? 
 
…………………………………………… 
 
8. A Tőzszekerek címő film két híres 

futó életét dolgozza fel, kik ık? 
 
……………………………… 
……………………………… 
 
9.  Egy ország büszke, hogy olimpiát 

rendezhet. Az USA több városa rendezett 
már téli és nyári olimpiát. Soroljon fel 
ötöt. 

 
………………………………  
………………………………  
………………………………  
………………………………  
………………………………  
 
10. Japán több városa is rendezett már 

olimpiát. Sorolja fel mindet! 
 
………………………………  
………………………………  
………………………………  
 
 
Leadási határidı: október 20. 

Rehabilitáció...Rehabilitáció...Rehabilitáció...Rehabilitáció...    
A kora reggeli harminchatos járatú 

buszon szinte félálmomból, egy asszony 
hangosabb szavaira ébredek. 

– Mindennap úgy indulok munkába, 
hogy imádkozom, csak ezt a napot bírjam ki. 

Két utas beszélget egymással, s a pa-
naszáradat tovább győrőzik. 

– Kénytelen vagyok jönni, tudod a 
negyvenkettıezer forint rokkantnyugdí-
jamból lehetetlen kijönni. Egyedül neve-
lem a lányom, a gyógyszerem költsége is 
tetemes összeg. Néha úgy érzem feladom, 
de látod mégis itt vagyok. Csak a lábaim 
és a szívem bírná, én szívesen cipelném a 
nehéz dobozokat a lépcsıkön. Ma is ke-
mény napunk lesz. De örüljünk, hogy kap-
tunk állást. – Hangzik a kiigazítás.  

– Nekem meg az a legfıbb bajom, hogy 
szédülık, mert ingadozó a vérnyomásom 
és sokszor alig kapok levegıt az asztmám 
miatt. Gondolhatod, hogy én sem dúskálok 
a javakban a huszonkilencezerbıl, amit 
kapok. – Így a másik.  

Akaratomon kívül is hallom nyomorú-
ságaikról szóló részleteiket. A döbbenet és 
felháborodás érzése kavarog bennem, s az 
elszórt milliárdokra, felelıtlen vezetésre, 
fényőzésre gondolok.  

 Nagyon-nagyon sokan a  rokkantnyug-
díjukból nem tudnak megélni, egészségük 
ötven, hatvanhét százalékban elveszett.  

Eljön-e  az a szép idı, amikor a beteg, 
rokkant ember nem kényszerül arra, hogy 
a napi betevıjéért, létfenntartásáért küzd-
jön, munkáért esdekeljen. Fizikai megter-
helés helyett esetleg pihenhetne, avagy 
„rehabilitációs” gyógytornára járhatna... 

Talán a megélhetési gondok enyhítése, 
elfogadható rokkantnyugdíjjal, amelybıl 
egészségük híján szerényen azért, de még 
rájuk rótt plusz szenvedések, terhek  nél-
kül élhetnének. Én ezt gondolom humánus 
emberi „rehabilitációnak”! Hazánkban ez a 
fogalom gyerekcipıben topog, rendszere-
sen arcra esve. 

Ez is egy megoldásra váró, égetı prob-
léma, amely vészsikollyal segítségért kiált!  

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A hízott libárólA hízott libárólA hízott libárólA hízott libáról    
A Négy Mancs 2006 novemberétıl foly-

tat nemzetközi kampányt a kényszertö-
mött libákból származó hús ellen, fekete-
listát készített, amelyen tizennégy magyar 
és húsz francia cég neve szerepel. A Négy 
Mancs arra kérte az áruházláncokat, hogy 
ne vásároljanak hízott májat és hízott li-
bát olyan üzemtıl, amely a listán szerepel. 

A feketelistára a szentesi Hungerit Zrt. 
is felkerült. Az állatvédık kampányát köve-
tıen német áruházláncok felfüggesztették a 
hízott liba forgalmazást. A hizlalt liba mája 
nem tőnt el teljesen: a bejáratott ügyfélkör-
rel rendelkezı kisebb cégeket nem érinti a 
bojkott. 

Az állatvédık nem a vágóhidakon ural-
kodó körülményeket nehezményezik, ha-
nem a vágás elıtti folyamatot, a kényszer-
tömést, ami szerintük állatkínzás. A tö-
mést általában csongrádi és békési csalá-
dok végzik. A termelık egyik legnagyobb 
felvásárlója a Hungerit, amióta ott szüne-
tel a felvásárlás, a kistermelık más cégek-
nek adják el a hízott libákat. 

A tömés három-négy másodpercig tart, 
tömıgéppel egy gumicsı segítségével nyom-
ják le a táp és kukorica keverékét a liba 
torkán. Ha ezt nem tennék, a mája nem 
nıne meg természetellenesen nagyra. 

A Hungerit a piac szőkülése miatt 200 
munkahelyet szüntet meg, bár Gergely 
Zsófia, az alapítvány szóvivıje azt állítja, 
épp a munkahelyek megóvása érdekében 
javasolták, hogy a teljes tiltást tíz év alatt 
vezessék be. 

Az alapítvány 2007 ıszén hozta nyilvá-
nosságra, hogy DNS tesztjeik szerint a 
magyar kacsa- és libahús származása nem 
a valóságnak megfelelıen van feltőntetve 
a csomagolásokon, a szöveg ugyanis eltit-
kolja, hogy az áru tömıhízlalásból szárma-
zik. A Kaufland nevő német áruházlánc 
maga is bevizsgálta az árut, és a termék 
bizonytalan eredetére hivatkozva 2008 
tavaszától kezdve nem forgalmaz magyar 
hízott libát. Az egyik áruház vezetıje azon-
ban elmondta, nem kényszerhízlalásból 
származó magyar liba jelenleg is fellelhetı 
az áruház polcain. 

Krausz Jánosné, a Baromfiipari Dolgo-
zók Szakszervezetének szakszervezeti bi-

zottsági titkára, a cég dolgozóinak egyik 
képviselıje állítja: „A tavalyi évünk na-
gyon jól sikerült és úgy gondolom, hogy ez 
valakinek szemet szúrhatott. Nem látunk 
be a kártyák mögé, de a beszélgetések 
alapján arra gondolunk, hogy valakinek a 
piacunk kell, meg a cégünk”. 

Bárány László, a Baromfi Termékta-
nács elnöke múlt hétfın bejelentette, hogy 
október elsejétıl hajlandóak a tömésbıl 
származó hústermékeket a csomagoláson 
jól látható módon megkülönböztetni. Cse-
rébe azt kérik, hogy a Négy Mancs vegye 
le ıket a feketelistáról. Gergely Zsófia 
szerint amennyiben valóban lesz címkézési 
kötelezettség, megszőnik a fekete lista. 

Sajnos az elıállt helyzet miatt az emberi 
és az állati jogok ütköznek egymással, egy-
szerre nem lehet mindkettıt kielégíteni. 
Ami még rosszabb, az emberi jog (például a 
munkára) a társadalom nagy részének a 
szemében kioltja az állatokkal (jelen eset-
ben a libákkal) szemben érzett „morális 
szolidaritását”, amely rossz szájízt okoz az 
állatok jóléte iránt egy kicsit is érzékeny 
emberek számára. A kisebbik rossz az em-
beri szempont elınyben részesítése.         S. G. 
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Minıségi orosz barna- és fekete- 

SZÉN AKCIÓ! 
3400 Ft/q-tól. 

Főtıérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8% 
Csináljon olcsóbban, melegebbet ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

Tel/fax: 62/637-731 

Tájékoztatom vendégeimet, hogy 
2008. október 1-jétől a dorozsmai üzletből 

kiköltözöm. Az új munkahelyem után 
érdeklődők a fodrászüzletben, 

munkatársnőimtől kaphatnak felvilágosítást. 
Köszönettel, 

Borbélyné Gizi 

„Városkerülő” kiállítás„Városkerülő” kiállítás„Városkerülő” kiállítás„Városkerülő” kiállítás    
A fenti kiállítás – sorozat. A Szegedi 

Szépmíves Céh ünnepli 18. születésnapját 
az idei vándorkiállítással. Nagy Károly 
mővész úr hozta el hozzánk e tárlatot, 
amelyen mindenki szerepel, aki adott be 
munkát a kiállításhoz (a teljes anyag nem 
került bemutatásra). 

Tóth József önkormányzati képviselı 
úr nyitotta meg a tárlatot. Mi az, ami meg-
fog ezekben a képekben? Közvetítenek 
vagy lemásolnak valamit ezek az alkotá-
sok? Gyönyörködtetnek! Mindenféleképp 
megállapítható, hogy a szépség ezen a 
kiállításon is jelen van. 

A kiállító mővészek, a tárlaton óramu-
tató szerint haladva a következık: And-
rássy Gabriella, Haraszti Dóra, Dobrovich 
Zsófia, Jójárt Erzsébet, Szutor Gabriella, 
Korom Kati, Hemmert János, Törteli Lilla, 
Farkas Gyula, dr. Maderspach Katalin, 
Terhes Enikı, Gergely Borbála, Sági Jó-
zsef, Nagy Károly, Sávai Márta, Simon 
Miklós, Bitó Katalin, Dékány Ágota, Baka-
csi Lajos és Sugár Ibolya. 

A kiállítók általában egy-egy alkotás-
sal szerepelnek, néhány mővész képez 

csak kivételt. Elsısorban a sokféle techni-
kával készült alkotások színessége ragadja 
meg a terembe belépıt. Felvonul itt az 
olaj, a tus, az akvarell, a tőzzománc és a 
pasztellkréta, de kombinált technikákkal 
is találkozhatunk. 

Tájkép, „arckép”, csendélet, akt és non-
figuratív témák vonulnak fel a falakon. Az 
alkotások élvezeti értékét a keretek is 
emelik. A természet mellett az építészet 
ábrázolása is helyet kapott a témák között. 

A kiállítás meleg színei harmonikusan 
uralkodnak. Külön örömet és felüdülést 
okozott a hagyományos papírra és vászon-
ra készült festmények, rajzok mellett két 
„kerámia tányér”, a bır-kép és „ab ovo” 
egy kerek fakeretben (méh ill. tojás), ill. a 
„Burokban” címő tőzzománc, amely megle-
pı módon egy férfi alkotómővész ötlete. Az 
itt kiállított produkciók, bátran mondha-
tom, valamennyien a Szegedi Szépmíves 
Céh „édes gyermeke”. 

A kiállítás október 10-ig tekinthetı 
meg a mővelıdési házban nyitva tartási 
idejében. 

OLAJOS ÁGNES 

Brüsszel tegnap. Szutor Gabriella munkája. 

Mórázás háromszorMórázás háromszorMórázás háromszorMórázás háromszor    
A következı történet Móravárosban a 

Móra utcában Móráné Klárikával esett 
meg. Új lakása a legújabb piaci viszonyok-
nak megfelelı áron lett megvásárolva. 

Klárika, szerkesztıségünk oszlopos 
tagjának lábai nem gyökereztek a földbe, 
amikor megérkeztünk. Nagy udvariassá-
got vévén magán, betessékelt bennünket.  

A szoba úszott a fényárban, ezzel is 
tetızve a hangulatot. A megbeszélésre 
kijelölt szobában hat szék volt egy asztal 
körül. Ezek szerint hatan vagyunk. Tehát 
nem vagyunk gonoszak. İk heten vannak. 
Az asztal meg rogyásig volt rakva. Az idı 
digitális jeleket kvarcolt a homlokunkra, 
ezért nekiláttunk az újság szerkesztésé-
nek. Klárika szárazvörös bort töltött repe-
dezett poharunkba, de mi álltuk a savat. 
Lassan megszerkesztettük a következı 
lapszámot. Megállapítottuk, hogy szellemi 
tıkénk hatalmas, amelyre győjtögetéssel 
tettünk szert, azon alapelvek szerint, hogy 
sok beszédnek sok az alja is. Ezért mi 
írunk. Három órás vendégeskedés után 
úgy határoztunk egyhangúlag, hogy sem 
Klárikát, sem a gyomrunkat nem terhel-
jük tovább. Megköszöntük a szívélyes ven-
déglátást, és lábaink indultak hazafelé, mi 
meg mentünk utánuk. 

Búcsúzóul megfenyegettük Klárikát, 
hogy jövıre visszatérünk! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
Fábián József: október 15-én (szerdán) 

16 órakor az Önkormányzati Kirendeltsé-
gen, 17.30-kor a Jerney János Általános 
Iskolában. 

 
Tóth József: október 13-án (hétfın) 17 

órakor a Bölcs utcai Családsegítı Házban; 
október 20-án 17 órakor a Petıfi Sándor 
Mővelıdési Házban. 

RövidenRövidenRövidenRöviden    
Szeptember 23-ától újra menetrend szerint 

járnak az 1-es, a 3-as és a 4-es villamosok. Mivel 
az Anna-kúti keresztezıdésnél még egy hónapig 
tartanak a munkálatok, egy-két perces várako-
zásokra kell számítani. A járatok újraindításá-
val megszőnnek a villamospótló buszok, nem 
kell gyalogolni sem az Anna-kútnál, sem a 4-es 
kecskéstelepi végállomásán. Az autók és a bu-
szok október 22-étıl hajthatnak be a keresztezı-
désbe. 

Újságunk lapszámainak elektronikus 
változata letölthető a 

www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
címről! 
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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 OLCSÓBB! 
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  
további 450 Ft kedvezményt kapsz, így már havi 1650 Ft-ért tévézhetsz! 

 

A T-Online Kábelnet csomagjai most két hónapig ingyenesen vehetık igénybe, utána pedig – a kábeltévés kedvezményt is 
figyelembe véve – már havi 2490 Ft-ért netezhetsz. 

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 

Bebe TV 
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HÓDI PÉTER 

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 2 700 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! 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfı, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 

Telefon: 06 30/9723-016 
314-662 (rendelési idıben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védıoltások, mőtétek, 
mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. Állat-

gyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

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 

Ingyenes computeres szemvizsgálat 
(ha mi készítjük szemüvegét) 
SZKT vények felírása, beváltása 
Gyermek és felnött keretek –20%! 
Napszemüvegek –30%! 
 
Folyamatos lencse akciók! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Kezdıdik az isi-ovi 
Jöjjön hozzánk vásárolni! 
Bébitıl a kamasz méretig 
nálunk mindent megtalál. 
Pólók, nadrágok, zoknik 

kedvezı áron! 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartá-
si gépet, roncsautót, lemezt, akkumuláto-
rokat, villanymotorokat és egyéb felesle-
gessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lakóházak és üzemek teljes körő lomtala-
nítását korrekt módon vállaljuk pincétıl a 
padlásig rövid határidıvel. 
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 

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. Ügy-
félszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62/463-444). A kötet ára: 600 
forint. 

A Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria zártkörő 
rendezvények lebonyolítását vállalja 

25-30 fıig. 
Az ételválaszték igény szerint 

történik. 
ÍzelítÍzelítÍzelítÍzelítı kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból:    
– Újházi tyúkhúsleves 
– Tárkonyos pulykaragu leves 
– Sertéskaraj diplomata módra 
– Francia alappal töltött csirkecomb 
– Tejszínes pulykaragu juhtúrós 
galuskával 
– Halpörkölt baconös túrós csuszával. 

A desszert a cég ajándéka! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

TelTelTelTel.: 62/461-023 

4444----et fizet,et fizet,et fizet,et fizet,    
5555----öt kap!öt kap!öt kap!öt kap!    
    

HirdessenHirdessenHirdessenHirdessen    

Ön is aÖn is aÖn is aÖn is a    
Dorozsmai Dorozsmai Dorozsmai Dorozsmai 
Naplóban!Naplóban!Naplóban!Naplóban!    
    

Hirdetés-Hirdetés-Hirdetés-Hirdetés-
felvétel:felvétel:felvétel:felvétel:    
20/47020/47020/47020/470----6587658765876587    
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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.) 

 
 

0,5 l Mons pet (3%, belga) .......... 95,- 
0,5 l Prince pet (5%, belga)........ 120,- 
0,5 l Martens pils (5%, belga)...... 160,- 
0,75 Portugisel félédes vörös.250,- + ü. 
0,7 l Selekt citromos vodka 
+ ajándék 0,5 l Mézes bitter ....1299,- 

Olasz pezsgı akció! 
 

5-öt fizet, 6-ot vihet! 
 

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-, 

cserélnivalója 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    

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás 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. 
Ticket Restaurant étkezési 

jegyet elfogadunk! 
 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

ANTENNA SZERVIZ 
 

UPC akció! Immár akár 3 tévén is 
nézheti a különbözı mősorokat 

egyidejőleg! 
Egyéb antennák szerelése, javítása 

 

Illés Tibor 
antennaszerelı 

06 30 943 9200, 06 20 387 0090 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

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 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

21 részes rozsdamentes edénykészlet 
originált csomagolásban eladó. 

Irányár: 200 ezer forint. 
Tel.: 06 30/5426-194 



2008. szeptember 29. 11. oldal 

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 

Kımőves vállalkozó vállal belsı 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hıszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását 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. 

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 
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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.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 

(a templom mellett) 
 

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 ,  TANÁCSADÓ  

Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket, 
építési telkeket közvetítésre 

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

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. 

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

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok  

kiszállítással vidékre is, 
elırendelés! 

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

 
Eszékiné Gyöngyi 

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 

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Jön a hideg, ne fázzon, 
Paplannal takarózzon! 

Paplanok érkeztek! 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 

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 
 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 


