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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

Képviselői fogadóórák júliusban nem lesz-
nek. 

 
 →→→→  Fábián József képviselő mobilszáma: 
 06 30/535-0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 
 (névtelenül is tehet bejelentést). 
 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 

Tájékoztató a Részönkormányzat üléséről 
Június 17-én Fábián József 

soros elnök vezetésével meg-
tárgyalásra került Szeged Város 
főépítészének, Szabóné Fehér 
Évának előterjesztésében a kis-
kundorozsmai telekosztási lehe-
tőségek, valamint a 2009. első 
félév munkájának összefoglalá-
sa. 

A telekosztási lehetőség napi-
rendje írásos előterjesztés alapján 
került megtárgyalásra. Az előter-
jesztésben Kiskundorozsma bel- 
és külterületének átfogó vizsgála-
ta a belterület-bevonás, átminősí-
tés feltételeinek áttekintése és a 
feltételek megteremtéséhez szük-
séges becsült költségek meghatá-
rozásra kerültek. Elhangzott, hogy 
mivel Kiskundorozsma földrajzi-
lag Szegedtől jól elkülönül, önálló 
arculatú településrész, ebből a 
szempontból önállóan is lehetne 
kezelni. A lakosságszám 2004-ben 
9209 fő volt, ehhez képest 2008-
ban 8424 fő,vagyis 8,5%-os csök-
kenés prognosztizálható. A való-
ságot azonban hűebben tükrözné, 
ha Subasa, Sziksóstó és Öreghegy 
állandó lakosságát is figyelembe 
vennék, mert az összesen kb. 
10600 fő már 15%-os növekedést 
jelent. 

A lakossági kérelemmel érin-
tett vizsgált területek az alábbiak 
voltak:  

1. Kálmán köz, ahol 19 telek 
kialakítására lenne lehetőség. 

2. A Nap utca melletti 0380/22., 
23., 24. hrsz-ok vizsgált területén 
15 építési telek lenne kialakítha-
tó. 

3. A Délibáb u. 661/5., 6., 10. 
hrsz. területen 15 építési telek 
lenne kialakítható. 

A Részönkormányzati tagok 
hozzászólásai alapján javaslat-
ként merültek fel az alábbi terüle-
teken építési telkek kialakítása: 
Mester utca 16-62-ig házszámok 
mögötti, kertalja terület, mely 
1971-es telekosztás során nem 
került kiosztásra. A Mester u. és a 
Maty-part közötti részen helyez-
kedik el. A belakott területhez jól 

illeszthetően kb. 14 vagy 21 telek 
lenne véleményünk szerint kiala-
kítható. A közművek víz, villany, 
gáz, kábeltévé és csatorna a beépí-
tett területről megoldható lenne. 

Tímár Lajos részéről javaslat 
hangzott el társasházak építésére 
való övezet kijelölésére, mert 
igény lenne rá: az idősödő embe-
rek már nem bírják a kertes házat 
fenntartani, de szeretnének gyer-
mekeik, szeretteik közelében lak-
ni kisebb rezsijű társas házakban. 
Erre a Barátság u., Jerney u. és 
Dobos u. által határolt, 1971 óta 
üres területen lenne lehetőség. 

További igényként merült fel 
a Dorozsma központjában és a 
piactér környékén a jelenlegi 7,5 
méteres beépítési, párkány ma-
gasság megnövelése. Ugyanis itt 
csak kétszintes épület építhető. Ez 
a meglévő házak szanálási költsé-
ge miatt gazdaságos építést nem 
tesz lehetővé. Legalább három-
szintes (a Negyvennyolcas u. 3. sz. 
épület társas méretű) épületek 
építése lehetne reálisan és gazda-
ságosan megvalósítható a főutcák 
és piactér környékén. Erre építési 
igény lenne. Ezzel a szabályozás-
sal eltüntethető lennének Dorozs-
ma központjában lévő 80-100 
éves lepusztult épületek és tákolt 
üzletsorok, oly módon, hogy a 
földszinten üzletek és az emelete-
ken lakások kerülhetnének kiala-
kításra. 

Ifj. Mihálffy Béla részönkor-
mányzati képviselő hozzászólásá-
ban elmondta, hogy Dorozsma 
régi településrészének lakossága 
kezd elöregedni. 1984 óta nem 
volt új építési telek osztás. Egy 
lebontásra való ház ára 6-8 millió 
Ft, amelyet a fiatalok nem bírnak 
megfizetni, ezért sokan a szom-
szédos településeken (Bordány-
ban, Zsombón) vettek építésre al-
kalmas telket elérhető áron. Ezért 
fontosnak tartja és szorgalmazza 
nagyobb számú új építési telek 
fiatalok számára is elérhető áron 
való kialakítását. 

Tímár Lajos elmondta, hogy a 

subasai zárt kertekben, 33 utcá-
ban (kb. 800–1000 telek – koráb-
ban mezőgazdasági besorolású 
terület) állandó lakhellyel beje-
lentett, mintegy 600-800 személy 
él, akik aláírás gyűjtésével 2008-
ban kérték a jelenlegi 3%-os be-
építési korlát felemelését családi 
házak építése céljából, magasabb 
beépítési százalék meghatározá-
sát. Ez az infrastruktúra szenny-
víz- és csapadékvíz-elvezetés hiá-
nyára való hivatkozással került 
elutasításra. 

Kiss Antal képviselő szerint a 
subasai, közel 40 éves telekkiala-
kítást az élet meghaladta, megvál-
tozott a használata jellege. Állat-
tartás már nincs, ezért sürgősen 
indokolt lenne a terület üdülőöve-
zetté való átminősítése, a beépít-
hető terület százalékának feleme-
lése és a hozzá szükséges infra-
struktúra meghatározása, kialakí-
tásának tervbe vétele, ill. megte-
remtése. Ezzel a megoldással vi-
szonylag gyorsan és elérhető áron 
lehetne építési telekhez jutni 
Dorozsmán. 

A főépítész asszony szerint a 
beépítési százalék növelése komp-
romisszumos megoldással, példá-
ul a telkek összevonásával és a 
szennyvíz- és csapadékvíz-elveze-
tést pótló műszaki megoldások 
alkalmazásával oldható meg. El-
mondta továbbá, hogy 2009-ben 
kezdik meg a SZÉSZ (Szegedi Épí-
tési Szabályzat) felülvizsgálatát. 
Ennek keretében lesz lehetőség a 
kiskundorozsmai építési övezetek 
felülvizsgálatára, átminősítésére, 
mely előreláthatólag egy 3-4 éves 
folyamatot igényel. 

Moróné Tapodi Éva részéről 
kérdésként merült fel, hogy a 
Dorozsmai Napló által korábban 
leközölt dorozsmai piac területén 
és környékén lévő szabad önkor-
mányzati területén rendezési terv 
javaslatban szereplő elképzelések 
és nagyáruház létesítés megvaló-
sul-e. Ebben vita alakult ki. Egye-
sek szerint az őstermelők és kis-
kereskedők védelme érdekében 

nincs szükség egy multi betelepü-
lésére. Mások szerint a drága árak-
kal dolgozó COOP áruháznak kel-
lene konkurenciát teremteni. 

Fábián úr összefoglalva a napi-
rendet elmondta, hogy Dorozsma 
építészeti szabályozási tervmódo-
sítása és az építési telkek kialakí-
tása több éves lemaradásban van. 
Ezért sürgősen kell egy távlati 
rendezési tervet elkészíteni, mely-
nek ügyében megteszi a szüksé-
ges intézkedéseket. 

Második napirendként a 2009 
első félév munkájának ismertetése 
során Fábián József képviselő be-
számolt arról, hogy elkészült önkor-
mányzati támogatási keretből kettő 
templomlépcső, de szeretné a har-
madikat is átépíteni. A Sziksósfürdő 
kapott kettő csúszdát. Subasa közvi-
lágítása 40%-ban elkészült. A pol-
gármester úr megígérte, hogy 2010 
év végéig a teljes közvilágítás elké-
szül. Átadásra került a mintegy 235 
millió forintos költséggel kiépített 
Domaszéki út, amely mintegy 1200 
méter hosszúságban vezet a Bajai út 
felé. Kiépült a járda és a vízrendezés 
is megtörtént. 

Moróné Tapodi Éva közleke-
dési szempontból felvetette a Do-
rozsmán kialakított 30 km-es öve-
zetek felülvizsgálatát és újragon-
dolását. 

Tímár Lajos a polgárőrség kép-
viseletében elmondta, hogy Do-
rozsmán március óta éjjel-nappal 
van rendőri szolgálat. Tapasztalata 
és a lakossági visszajelzések alap-
ján sok rendőri ellenőrzés, intézke-
dés és bírságolás történik. A közle-
kedés biztonsága érezhetően javul. 
A lakosság biztonságérzete is ja-
vult az éjjel-nappal látható rendőri 
jelenlét miatt. Előfordulnak azon-
ban még éjszakai betörések és lo-
pások. Továbbra is fennáll a házaló 
árusok áldatlan tevékenysége, hi-
ába közli havonta a Dorozsmai 
Napló, hogy a lakosok ne engedjék 
be őket, mert becsapják őket, főleg 
az idős embereket. 

 
T. L. – S. G. 

SZERKESZT�SÉGI ÜLÉS 

Júliusi számunk szerkesztőségi ülése július 
13-án, hétfőn 17 órakor lesz. Lapzárta: július 
24. péntek. 
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Pártlistákra adott érvényes szavazatok száma 
(összesen 2784 szavazat) 

Párt Szavazatok száma Megoszlás 

FIDESZ–KDNP 1662 59,69% 
MSZP 517 18,57% 
Jobbik 352 12,64% 
MDF 126 4,52% 
LMP–HP 73 2,62% 
SZDSZ 33 1,18% 
Munkáspárt 15 0,53% 
MCF 6 0,21% 

A kiskundorozsmai 16. és 17. egyéni választó-
körzetben a június 7-i EP-választás során a 
FIDESZ–KDNP listájára szavazóknak ezúton 
fejezzük ki köszönetünket. 
 

Tímár Lajos – ifj. Mihálffy Béla – Kosik Dénes 
koordinátorok 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

XI. Dorozsmai Napok 
Talán megijedtek a rendezők 

az esőtől, amikor felállították a 
színpadot a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház udvarán, mégis – bár 
mégsem esett – a Ház nagytermé-
be vonultak, hogy Géczi József 
Alajos országgyűlési képviselő be-

köszöntőjével megnyíljon a XI. 
Dorozsmai Napok rendezvényso-
rozata. 

Már a hivatalos megnyitó 
előtt fél órával a betérő közönség 
megcsodálhatta Hajdú Géza igaz-
gató úr kiállításában pompás ás-
vány- és kőzetgyűjteményét a könyv-
tárban elhelyezett vitrinekben. A 
felsorolni is sok, csillogó, vagy 
ágas-bogas természeti csoda kö-
zött a teljesség igénye nélkül lát-
hattak citrit, kvarc, pirit, rubin, 
jáspis és még megannyi érdekes 

követ és féldrágakövet is. Ezzel 
egy időben mutatták be Várhídiné 
Szabó Erzsébet festőművész kiállí-
tását is, a néhol melankolikus 
hangulatú tájképek, csendéletek 
mellett színes virágokat ábrázoló 
képeit lehetett megszemlélni. 

A nagyterembe tóduló közön-
ségnek Rácz Gabriella konferálta 
fel a Kiskundorozsmáért Emlék-
érem átadását. A kitüntetéssel ez 
évben Farkas Dezsőnének köszön-
ték meg a dorozsmai közösségért 
végzett áldozatos munkáját. A 
Mecénás Díj idén a dorozsmai pol-
gárőröket illeti. A szervezet nevé-
ben annak elnöke, Szemesi Szil-
veszter vette át a díjat. Gondolom, 
nem vitathatjuk el a kitüntetések 
jogosultságát Irénke néni kitartó 
kulturális munkásságáért és a pol-

gárőrök szabadidőt nem kímélő 
erőfeszítéséért, amit biztonságunk 
megőrzése érdekében tesznek. 

Kicsi, de érdekes részlet volt 
látható a Ház emeletén egy idős 
szőregi bácsinak – Kanalas István-
nak – életművéből, aki elhozta hoz-

zánk fafaragó munkásságának jó 
néhány érdekes darabját. A jobbá-
ra vallási tárgyú munkák – feszü-
letek, kisplasztikák – bemutatását 
célzó kiállítást Ilyés Zsolt káplán 
úr nyitotta meg. De a nagyterem-
ben már várta az érdeklődőket 
Pécsiné Pánczél Mária hegedűmű-
vész, aki virtuóz játékával vezette 
be a műsor szórakoztató részét. 

A Művelődési Ház gyermek 
néptánccsoportja után gyönyörű 
hastáncos lányok következtek a 
bámuló férfinép körében nem kis 

izgalmat okozva. Nagy várakozás 
közepette futott be a Matyi és a 
Hegedűs duó. Ekkorra a Ház nagy-
terme már dugig megtelt. A nagy 
ovációval kísért előadásban a jól 
ismert mulatós számokat a kö-
zönség együtt énekelte-dobolta az 
előadókkal.  

Matyiék még javában falatoz-
tak a színfalak mögött, mikor 
Militár Miklós beizzította a nagy 
hangládákat, csepp pihenőt sem 
hagyva a Matyiék zenéjén már 
felajzott közönségnek. Szerencsé-
re az idő is enyhült, a kinti kelle-
mes levegőbe ágyúlövésként dü-
börgött bele a Deep Purple, a 
Metallica, a Sweet, a Creedance és 
sok más nagy egykori együttes 
számainak válogatásából kínált 
slágerparádé a ’70-es, ’80-as évek 
zenéjéből, melyre jótékonyan rá-
borult a péntek este sötétje. 

Szombaton folytatódott a mű-
sor, kora reggel, hét órakor indí-
tották útjára a Sportcsarnok elől a 
VI. Szélmalom kerékpáros teljesít-
ménytúra 100 km-es futamát, 
amelyet órányi különbségekkel az 
50, majd a 30 km-es távú csapa-
tok követtek. Őket a rajtvonaltól 
jó darabon a biztosító rendőrök, 
polgárőrök kísérték – szerencsére 
nem az őrszobára. 

A rendezvények teljes ideje 
alatt megtekinthető volt Deák 
György hagyatékát képező állandó 
kiállítás, ahol a régi kovácsmes-
terség kellékeit, régi komplett 
műhelyének belvilágát láthatták 
az érdeklődők. A tűzoltó szertár-
ban az egykori dorozsmai tűzoltó 
zenekar elárvult (miért is?) hang-
szereit, egyenruháit láthatták. Itt 
a Bobó Vasútmodell Klub kiállítá-
sán felállított terepasztal kisvona-
tai futkosása bűvölte el a gyereke-
ket. 

 
 

(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDALON)LON)LON)LON)    

EP-választási eredmények Dorozsmán 

Farkas Dezsőné Irénke néni átvette a Kiskundorozsmáért Emlékérmet, Szemesi Szilveszter, a Polgárőrség 
elnöke a Mecénás Díjat Géczi József, Fábián József és Tóth József képviselőktől. 
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XI. Dorozsmai Napok 
FOLYTATÁS A 3. OLDALFOLYTATÁS A 3. OLDALFOLYTATÁS A 3. OLDALFOLYTATÁS A 3. OLDALRÓLRÓLRÓLRÓL    

10 órakor Solymos László al-
polgármester és képviselőink, va-
lamint dr. Ozsváth G. Dániel nép-
rajzkutató mondtak köszöntő be-
szédet a Szélmalom (ismét, a 
slendrián munka miatt már há-
nyadszor?) felújított vitorlájának 
forgása közepette. Délután a nép-
zenei előadások kezdődtek. A 
Szurdiak muzsikája vezette be az 
utánuk következő népdalkörök és 
citerazenekarok műsorát. A me-
gye minden részéről (Baks, Földe-
ák, Kistelek, Mindszent, Bordány, 
Szentes) nagyon szép viseletek-
ben érkező és a helyi népi együt-
tesek által közvetített dalokat, 
nótákat rezegtető citerások kitet-
tek magukért. Hat órakor megye-
járó körútjáról érkezett hozzánk 

az egzotikus ruhába öltözött tö-
rök néptáncegyüttes, akik műso-
rukat izgató, nyugtalan és buja 
keleti zenével tették különösen 
érdekessé. Ez megtelítette a Ház 
udvarát nézővel, majd különösen 
a tini lányok várták már epekedve 
Fekete Dávidot, a Megasztár ver-
senyének egyik győztesét. Dávid 
teljesítette az elvárásokat, a kö-
zönség kiáltozása, ujjongása hatá-
sára rendesen bedobta magát, 
nem kis örömöt szerezve az ugrá-
ló fiataloknak. 

Vasárnap a Dorozsmai Napok 
áhítatosabb része következett: ün-
nepi szentmisén és körmeneten 
vehettünk részt Keresztelő Szent 
János tiszteletére a Templomban, 
ahol Ilyés Zsolt segédlelkész szent-
beszédét hallgathattuk végig. 

Talán egyetértünk abban, 
hogy az idei Dorozsmai Na-
pok mintha színesebb, tar-
kább, változatosabb lett vol-
na az eddigieknél. Köszönet 
illeti a rendezőket, szervező-
ket – Hajdú Géza igazgatót és 
kis csapatát – a közreműkö-
dőket, szponzorokat, de első-
ként is Dorozsma lakosságát, 
amelynek legnagyobb szere-
pe volt a műsorok sztárven-
dégeinek kiválasztásában. 

Mert ez az ünnep elsősor-
ban nekünk, dorozsmaiaknak 
szól. 

 
TÓTH GYÖRGY 

A XI. Dorozsmai Napok sztárvendége Fekete Dávid énekes volt. Solymos László alpolgármester a szélmalom előtt. 

Török táncosok. 

Júliusi programok a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Kids Club „All Inclusive” – 
Vidám angol tábor vidám gye-
rekeknek, ovisoknak és kisis-
kolásoknak! 

Egy hét intenzív nyelvgyakor-
lás, kezdők és haladók számára 
egyaránt érdekes, váltakozó nyári 
napi témákkal. 

Kreativitást igénylő képesség-
fejlesztő játékok, kézműves-fog-
lalkozások. 

Időpontja: 2009. június29–
július 3. 

Vezeti: Raffai Erika 
(06 30/626–1119) 
 
+ Nyári tábor a művelődési 

házban 
2009. július 6-tól 10-ig nyári 

tábort tartunk a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. A táborba 
érkező gyerekekkel (jó idő ese-
tén) több kirándulást tervezünk. 
Meglátogatjuk a szegedi Vadas-
parkot, Füvészkertet, moziba me-
gyünk, felkeressük a szegedi ját-
szótereket. 

A kirándulások mellet néhány 
kézműves programot tervezünk. 

A tábor programjai naponta 
8 órától 4-ig tartanak. 

A foglalkozások ára: 4500 Ft, 
amelyhez még a napi 400 Ft/fő 
ebéd költség járul. 

A tábor során szükség van 
buszjegyre/bérletre, kisebb tíz-
óraira, uzsonnára, innivalóra illet-
ve színes ceruzára, ollóra, ragasz-
tóra. 

A tábor vezetője: Kiss Mónika 
 
+ Moderntánc-tábor 
Ideje: 2009. 07. 22-23-24. 
Helye: Dorozsmai Művelődési 

Ház 
Oktatók: Halupka Zsanett, Kiss 

Adrienn, Tari Zsuzsanna, Kovács 
Henrik 

Ára: 8000 Ft (háromszori 
étkezést naponta, strandbelépőt 
tartalmazza) 

 
A tánctáborban négyféle tánc-

stílussal ismerkedhetnek meg a 

jelentkezők. Mindenkit várunk 
szeretettel, aki szeret mozogni, 
jókat nevetni, strandolni és tán-
colni. 

Jelentkezési határidő: 07. 
06. 

Jelentkezni lehet: Tari Zsu-
zsannánál 

telefonon: 06305454000 
e-mailben: 
tarizsu@gmail.com 
 
+ Gerincjavító torna 
Időpontja: minden kedden és 

pénteken reggel 8 órától 
 
+ Aerobic 
Időpontja: minden kedden és 

csütörtökön délután fél 6-tól 
Vezeti: Veszelka Rita 
 
+ Vásár 
Július 10-én, 15-én, 21-én és 

29-én 9 órától 12 óráig 
 
Termékbemutató: 
Július 20-án, 9-13 óráig 

KÖSZÖNET 
 

A bölcsőde dolgozóinak ne-
vében szeretném megköszönni 
támogatóinknak, hogy adomá-
nyaikkal hozzájárultak a 2009. 
május 29-én a Sári Tanyán tartott 
gyermeknapi rendezvényünk sike-
res lebonyolításához. 

Szponzoraink, támogatóink: 
Szülői Munkaközösség, Fá-

bián József és Tóth József önkor-
mányzati képviselők, Szecolor 
Papír–Irodaszer (Cserje sor), 
Farkas Péter vállalkozó (Best–
Gáz Kft.), Chio Kft., Démász Rt., 
Tipegő Szegedi Bölcsődei Ala-
pítvány, Szegedi Rendőrkapi-
tányság Közlekedési Osztály, 
Talen–T Énekstúdió, Molnár 
Józsefné (könyv), Pernyész Atti-
la (Samsung klíma), Solymosi 
Melinda tulajdonos (Feeling 
Center), Media Markt, Sole Zrt. 
Szeged, West–Szeg 2001 Kft., 
Baba Bazár, Szabó Sándor és 
családja, Eszkimó Magyarország 
Kft., Suti Park Bt., Regio Játékke-
reskedelmi Kft. 

PAPPNÉ BALÁZS VERA 
bölcsődevezető 

KÖSZÖNET 
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Élménybeszámoló a XI. Dorozsmai Napokról 
Szép napsütésre érkeztem a 

Dorozsmai Napok szombati ren-
dezvénysorozatára, ahol más mo-
torosokkal találkoztam az Eszes 
malomnál. 

Először a rendezvénysorozat 
főszervezőjével, Hajdú Gézával, a 
kultúrház igazgatójával beszélget-
tem. 

– Köszöntöm abból az alka-
lomból is Önt, hogy újabb kineve-
zése óta először rendezi meg a 
Dorozsmai Napok rendezvénysoro-
zatát. Az Ön előző idejében nem is 
volt még Dorozsmai Napok. 

– Valóban, akkoriban még 
Népzenei Találkozónak hívták, 
helyszínül a szélmalom szolgált. 
Azóta eltelt 25 év, megváltoztak a 
lehetőségek és az igények, és 
azokhoz alkalmazkodunk. Ez a 
népzenei találkozó augusztus ha-
vában volt megrendezve. Ha nem 
is ilyen formában, de meghallgat-
tam a különböző csoportokat, 
hogy mit is szeretnének. Nem 
rajtam múlott, hogy mit adtak elő, 
és ki jöhetne szóba vendégként. 
Így történt, hogy idősebbek és 
fiatalabbak is találtak kedvükre 
valót. Én arra törekszem, hogy 
mindenki megtalálja a rendezvé-
nyen a kedvére valót. Pénteken az 
eső nagyon beleszólt a program-
ba, de mára, szombatra derült ég 
és napsugár várta a közönséget. 
Nagyon sok jó ember jött ide szó-
rakozni, előadni. A meghívón 44 
támogató van felsorolva, minden-
ki a lehetőségeihez mérten részt 
vett ebben a munkában. Én ennek 
az igénynek szeretnék megfelelni. 
Amire van igény, azt kell csinálni. 

– Úgy látom, a team-jével 
együtt tud működni, hallgatnak 
Önre. Egy évvel ezelőtt adott egy 
interjút, hogy mit szeretne. Bevált? 

– Nekem más stílusom van, 
mint az elődömnek, nem szeret-
ném Őt minősíteni. Ő is tette a 
dolgát. Én egy kicsit másként 
gondolom. Nem tudom melyik a 
jobb. Amit én csinálok, abban 
hiszek, azért csinálom ezt. A be-

osztottakat igenis magukra lehet 
hagyni. Nem mindent nekem kell 
csinálni, hagyni kell kibontakozni 
mindenkit. Ha én ezt engedem, 
azzal saját magáénak is érzi ezt a 
Házat. Például, szavazati joguk 
van, hogy ki legyen a sztárvendég. 

 
Az interjúm után a Szélma-

lomhoz vettük az irányt. Próbál-
tunk szelet varázsolni a vitorlák 
meghajtásához. Sikerült, szép las-
san a vitorla forogni kezdett és 
őröltünk is, Vass József szélmolnár 
közreműködésével. Kis zacskókba 
csomagolva be is mutatták a teljes 
kiőrlésű lisztet. 

A szalag átvágása után Soly-
mos László alpolgármester szólalt 
meg: 

– Az önkormányzat 2005-ben 
vette vissza a szélmalmot az ál-
lamtól. Abban az évben történt 
meg a szélmalom helyreállítása, 
hogy a rekonstrukcióig megóvjuk 
a végső romba dőléstől. Az elmúlt 
években a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház működtette Dorozsma 
jelképét. A nyáron már látogató-
kat is fogadhat az épület, hiszen 
egy nyertes pályázat után a ren-
delkezésre álló keretből, úgy néz 
ki, sikerült befejezni. Működőké-
pessé tettük a malmot. Vitorlákat 
felraktuk, áramot vezettettünk be. 
Most már valóban a régi fényében 
tündököl a szélmalom. 

Hajdú Géza az alábbi gondola-
tokat fűzte hozzá: 

– Először áll a szélmalom 
olyan állapotban, amilyenben az 
utolsó működése idején állt. Nem 
egyszer dolgoztak rajta munká-
sok, hiszen hol a fal romlott meg, 
hol a vitorlái estek szét. Sokan 
gondolták azt, hogy meg tudják 
maguk is csinálni. Ez eredményte-
lennek bizonyult. A leromlott 
faanyag darabjaiból egy kis tüzet 
gyújtunk, hogy többet ne pusztul-
janak így emlékeink. E tűz meg-
gyújtására Szeged alpolgármes-
terét, Solymos László urat kérjük 
fel. 

Vass József szélmolnár: 
– Nagyon örülök, hogy ennyi 

embert érdekel a dorozsmai szél-
malom sorsa. Ahogy látják, dudo-
rodik a vitorla, mert hátszelünk 
van. Nem sikerült elég szelet kap-
ni, meg a felázott talaj sem tette 
lehetővé a tető forgatását. Kézi 
rásegítéssel sikerült őrölni is. 
Ismét forog a dorozsmai szélma-
lom. 

 

A művelődési ház udvarában 
állt a színpad, a citerások és a 
népdalosok műsoruk előadására 
készültek. Míg a szereplők lázasan 
készülődtek, addig Mészáros Má-
riával, művészeti vezetővel be-
szélgettem: 

– A mai napon kilenc vendég-
csoport szerepel: Bordányi Boros-
tyán Dalkör, Aranykaláris Vásár-
helyről, Kistelekről egy gyerekci-
terás kör, Pengő citerazenekar 
Szentesről, Rozmaring népdalkör 
Vásárhelyről, Citera barátok egye-
sülete Kistelekről, Földeáki citera-
zenekar és pávakör, Citerazene-
kar és Népdalkör Baksról, Széki-
virág citerazenekar és népdalkör 
Bozsó Antal tekerős, Mészáros 
Mária és a nyugdíjas énekkar 
kíséretével. Az általam vezetett 
népdalkör a hagyományok őrzé-
sét tartja elsődleges szempontjá-
nak. Az a célja, hogy a régmúlt 
idők, gyönyörű, régi stílusú dalait, 
amit nagyapáink énekeltek, és 
gyűjtőktől szedtünk össze, hang-
anyagokból, könyvekből, azokat 
próbáljuk megtanulni, és oly mó-
don előadni, ahogy az a tájegysé-
geknek megfelel. Mindig új dalok-
kal készülünk, bárhova is me-
gyünk, vagy énekelünk. Megjelent 
a citerazenekar és a népdalkör 
harmadik CD-je, Kohári Nándor 
önkormányzati képviselő szpon-
zorálásával. A Szegedi Rendez-
vényházban, egy hónapja csinál-
tuk a hangfelvételt, és a napokban 
a kezünkbe is került. A népdalkör 
három zenészből és tíz énekesből 
épül fel. Duót fogok énekelni Bo-
zsó Antal tekerőssel. 

 
Mindeközben meglátogattuk a 

vasútmodell-kiállítást is a műve-
lődési ház egyik termében. A kicsi 
járművek életszerűen, sínhez köt-
ve közlekedtek. Kerényi Vilmos 
készítő elmondta a kiállítás törté-
netét: 

– Az összes moddel, ami ki 
van állítva, mind sajátkészítésű 
darab. 23 éves koromban kezd-
tem gyártani. Vasutas családból 
származom, Szegeden élek. – A 
modellt feltölti, majd elindítja. 

Gyönyörű látvány. – Drezdán első 
díjat nyert a 424-es típus. Mind 
1:41-hez méretűek. Menetközben 
még dudálnak is. 

A másik kiállító Domonkos 
András, a Bobó Klub elnöke. Moz-
donyai gyönyörűen siklanak a 
síneken. 1:87-hez méretűek, saját 
készítésűek. Külföldi kapcsolataik 
is vannak. Gratuláltam a gyönyörű 
munkájukhoz, és mentem is to-
vább Deák György kovácsműhely-
éhez, melyet az elhunyt fia, ifj. 
Deák György mutatott be. 

Láttam szép kovácsszerszá-
mokat, kocsikereket ráf nélkül és 
külön a ráfot is, fújtatót a tűz szi-
tásához. Gyuri elmondta azt is, 
hogy amíg van érdeklődés ezek 
megismerésére, addig a művelő-
dési ház az érdeklődők rendelke-
zésére bocsájtja, és ameddig van 
helye ezeknek a szerszámoknak, 
addig szívesen itt hagyja, de utána 
emlékként haza szeretné vinni. 

Láttam patkoló és a lovak 
patáját ápoló eszközöket is. Érde-
kes élmény volt számomra. 

Végezetül a művelődési ház 
igazgatója megköszönte valameny-
nyi szereplő részvételét, az együt-
tesek műsorát, majd ajándékot 
osztott ki a szereplőknek. Ezután 
az ízletes vacsora következett. 

Az idő kitartott, az eső nem 
zavarta meg a mai napon a pro-
dukciókat. A vacsora után Fekete 
Dávid, a legutóbbi Megasztár-
győztes műsora következett, ami 
már a fiatalabb korosztályt érde-
kelte igazán. Jöhetett a tánc, az 
ének és a zene. 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Búcsúi szentmise 
A Dorozsmai Napok rendez-

vényeinek időpontját minden év-
ben úgy jelöljük ki, hogy a temp-
lom védőszentjének, Keresztelő 
Szent János születésnapjához idő-
ben kapcsolódjon. Ez a nap idén 
június 24-én szerda volt, ezért a 
rákövetkező vasárnap volt búcsúi 
szentmise a falunapok záróünne-
pi eseménye. 

A templom főoltárán látható 
képen Keresztelő János a Jordán 
vizében Jézust megkereszteli. Fe-
lette látható az Atya Isten képe a 
Szentháromság jelképével. 

A búcsúi szentmisét Ilyés Zsolt 
káplán mutatta be. Az Evangélium 
Máté Evangéliuma 3. fejezete: 
„Keresztelő János prédikál és ke-
resztel” c. fejezetéből került felol-
vasásra. A szentbeszéd is a felol-
vasott evangéliumi gondolatokra 
lett felépítve: „És azt mondta: 
térjetek meg, mert elközelített a 
mennyek országa”. 11. „Én ugyan 
vízzel keresztellek titeket megté-
résre, de aki utánam jön, hatalma-
sabb nálam, én még arra sem 
vagyok méltó, hogy saruját hor-
dozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel 
keresztel majd meg titeket.” 12. 
„Szórólapát van a kezében meg-
tisztítja szérüjét: a gabonát majd 
csűrbe takarja, a polyvát pedig 
megégeti oldhatatlan tűzzel.” 16. 
„Amint Jézus megkeresztelkedett 
azonnal kilépett a vízből és íme 
megnyíltak neki az egek és látta, 
amint az Isten Lelke leszáll, mint 
egy galamb őreá.” 17. „És íme egy 

égi hang ezt mondta: Ez az én 
szeretett fiam, akiben gyönyörkö-
döm”. 

A Szentmise további részében 
a jubiláló 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 
és 60 éve templomban kötött há-
zassági évfordulójukat ünneplő 
meghívott és jelenlévő házaspár-
ok ünnepélyes újbóli fogadalom 
tételére és megáldására került 
sor. Jelen volt 28 házaspár. Ezek 
közül kiemeljük a legidősebbeket: 

Szűcs István és felesége Mari-
ka néni 60 éve kötöttek házassá-
got. Varga István és felesége Erzsi-
ke 55 éve kötöttek házasságot. Ta-
podi Endre és felesége Rózsika 55 
éve kötöttek házasságot. Szabó 
Zoltán és felesége Annuska 45 éve 
házasodtak. Mihálffy Béla és fele-
sége Katika 40 éve kötöttek há-
zasságot. Bényi Mihály egyházköz-
ségi világi elnök és felesége Viktó-
ria 40 éve kötöttek házasságot. A 
Dorozsmai Napló szerkesztősége 
ezúton gratulál és kívánunk hosz-
szú boldog életet és együtttöltött 
éveket minden jubiláló házaspár-
nak. 

Különleges esemény volt a 
búcsúi szentmisében, amikor Ilyés 
Zsolt atya ismertette, hogy buzgó 
példamutató hitéletük és az egy-
házközség életében kifejtett ki-
emelkedő és hosszú szolgálatuk 
közösségi munkájukért pápai ál-
dásban és ennek elismeréséül a 
Vatikánban kiállított oklevélben 
részesültek, mely átadásra került 
a következő személyeknek: 

Bálint Istvánnak, aki 25 éven 
át volt az egyházközség világi 
elnöke; 

Farkas Dezsőné Irénkének, 
egyházi szolgálatai és volt kántori 
tevékenysége elismeréseként; 

Tapodi Endréné Rózsikának 
szociális és karitatív szolgálatai 
elismeréséül; 

Simon Károlynak hitéleti, egy-
házi és korábbi sekrestyés szolgá-
latai elismeréséül; 

Petrov András asztalos mes-
ternek és fiainak a plébánia és 
templom berendezéseinek magas 
színvonalú és lelkiismeretes kivi-
telezése elismeréséül. 

Végül, de nem utolsó sorban 
említjük meg, hogy lapzártakor 

jutott tudomásunkra, hogy sze-
rénységből Mádi György kanonok 
plébános atya nem hozta nyilvá-
nosságra, hogy Vatikánból az elő-
zőekkel egyidejűleg Ő is pápai ál-
dást és elismerő oklevelet kapott 
közelgő 50 éves papi jubileuma és 
egyházi szolgálatai elismeréséül. 

Ezúton gratulálunk a pápai ál-
dáshoz és elismeréshez. Kívánjuk, 
hogy még sokáig legyen szolgálata 
Isten nagyobb dicsőségére és a 
hívek és egyházközségünk lelki 
épülése javára. 

A szentmise körmenettel, him-
nuszok eléneklésével és áldással 
fejeződött be. 

 
TÍMÁR LAJOS 

Útátadó 
Aszfaltutat kapott a Domaszé-

ki út, amely a Sziksóstói útról 
leágazva a subasai kiskertek felé 
vezet. A beruházás összesen 231 
millió forintba került, ebből 196 
milliót uniós pályázaton nyert 
Szeged Városa. Az aszfaltfelület 
mellé járda is készült, valamint 
1377 méter hosszú csapadékvíz-
elvezető csatorna is kiépült. 

Az ünnepélyes átadón Botka 
László polgármester, Nagy Sándor 
alpolgármester, Géczi József ország-
gyűlési képviselő, Fábián József és 
Tóth József önkormányzati képvise-
lők, valamint a beruházó Délút Kft. 
képviselője is jelen volt. Polgármes-
ter úr ünnepi beszédét követően 
átadta az új utat a lakosoknak, akik 
megköszönték a beruházást. 
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A 2008/2009-es tanév versenyei, 
eredményei az Orczy István 

Általános Iskolában 
Teki-Totó országos matematikai levelezőverseny: 

3. oszt. I. hely: Farkas Rita, Szabó Dániel, Szénási Barnabás; felkészítő: Szabó-
né Dankó Csilla 
4. oszt. I. hely: Félegyházi Máté, Bálint Dániel, Gabona Kinga; II. hely Csebella 
Orsolya; felkészítő: Szénásiné Őrhalmi Nicolette 
Csebella Zsófia 1.a: arany fokozatot nyert; felkészítő: Somogyi Istvánné 

„Kalandozások Európában” városi vetélkedő (Százszorszép Gyermekház): 
II. hely 5.a oszt. (Veres Anna, Újfalusi Evelin, Borbély Evelin, Kátai Brigitta, 
Magyar Nikolett, Mukus Roxána, Mukus Vivien, Sós Krisztina, Lekes Dzsenifer, 
Szilágyi Viktor, Szélpál Annamária, Dudás Fanni, Kovács Natália); felkészítők: 
Vasné Borbás Andrea, Mészárosné Horváth Erzsébet 

Szavalóverseny az Arany J. Ált. Isk.-ban: Hegedűs Dániel 1.a 
Kis Vakond országos matematikai levelezőverseny: 

V. hely: Muhel Roland 1.a, XXII. hely: Lekes Dávid 1.a 
Városi történelemverseny: 

V. helyezés: 5.a oszt. (Dudás Fanni, Borbély Evelin, Veres Anna; felkészítők: 
Mészárosné Horváth Erzsébet) 
VII. helyezés: 7.a oszt. (Vass Nikolett, Simon Ádám, Péter Levente; felkészítő: 
Fejős Sándor) 

Curie kémiaverseny: 
A területi fordulót az iskolánk szervezte meg. Továbbjutott: Szénási Borbála II. 
hely, Lakatos Henrietta, Veres Róbert, Perič Annabella, Gyémánt Eszter 

Curie matematikaverseny: 
A területi fordulót az iskolánk szervezte meg. Továbbjutott: Dudás Fanni, 
Szénási Borbála, Veres Anna; felkészítő: Fodor Csaba 

Koch Sándor matematika-verseny: Szénási Borbála 
Makkosházi matematika-verseny: Szénási Borbála IV. hely; felkészítő: Fodor 

Csaba 
VIII. Dél-Alföldi Regionális Népi Kézműves Pályázat – Békéscsaba 

„Dorozsmai napközisek” – I. kategória 2.oszt., 15 bezsűrizett pályamunkával 
(agyagedények, írott tojások, csuhé, gyertyamártogatás) 
Egyéni pályázók: 2.a osztály: Gábor Dominika, Bakó Balázs, Kószó Kata, Bíró 
Dalma, Mukus Dominika, Péter Zita, Kassai Regina, 25 bezsűrizett pályamunka 
(agyagedények, csuhéangyalok, tojásfestés) 
A munkájuk 1 hónapig van kiállítva a Békési Művelődési Központban. Felkészí-
tő: Joó Mária 

Városi olasz nyelvi verseny 
Vers- és prózamondás 3-4. oszt.: Zsiga Kata I., Balogh Bence III., Csebella 
Orsolya VI., Kasza Dóra VII. 
Nyelvtan: 8.oszt. Perič Annabella I., 7. oszt. Lakatos Henrietta II. 

„La Mia Italia” festészeti verseny díjazottjai: Egri Anna 1.a, Kátai Bence 2.a, 
Kassai Regina 2.a, Kassai Réka 3.b, Kiss Vivien 8.b, Magyar Nikolett 5.a, Kovács 
Vanda 3.a, Zsiga Kata 3.a, Tapodi Anita 3.a 

Országos Gianni Rodari Emlékverseny: 
Vers- és prózamondás 3-4.oszt: Balogh Bence III., 7-8. oszt.: Perič Annabella II. 
Tánc: Olasz csoport (Tarantella) II. hely (felkészítők: Hegyi Gabriella, Veresné 
Koncz Mária, Kiss Mónika) 

Szivárvány gyermekújság országos levelezős versenye 3.o 
Anyanyelv, természetismereti tantárgyak (7-fordulós) 
Bárdos Piroska, Boszák Roland, Dudás Cintia, Halkó Vivien, Héjja Barbara, 
Horváth Levente, Kasza Dóra, Megrelashvili Natanel, Papp Dávid, Szélpál Atti-
la, Tapodi Anita, Tessényi Kristóf, Tóth József, Zsiga Kata, Kovács Vanda 

Szivárvány gyermekújság országos levelezős versenye 2.o 
Anyanyelv 134 pont – 134 p 
Természetismeret 109 pont – 107 p 
Bakó Balázs, Bíró Dalma, Bodonji Petra, Bodonji Roland, Gábor Dominika, 
Kassai Regina, Kátai Bence, Kószó Kata, Kovács Tim, Mánik Róbert, Papp Dóra, 
Petrov Mátyás, Seres Máté, Stefán Balázs, Tigyi Zoltán 

Jonatán – Első Országos Könyvmolyképző – levelezős verseny 
„Könyvmolyok kiváló mestere” fokozatot kapták: Bakó Balázs 2.o, Kátai Ben-
ce, 2.o, Farkas Marcell 3.o, Hódi Liliána 3.o, Kassai Réka 3.o, László Edit 4.o, 
Kátai Brigitta 5.o, Huszár Barbara 6.o, Szűcs Regina 6.o 

Autómentes nap a Százszorszép Gyermekház rendezésében: 
a vetélkedőn I. helyezett lett: 7.a osztály, felkészítő: Kiss Györgyi 

Arany János Anyanyelvi Országos Verseny 
könyvjutalmat kapott: Péter Levente 7.a 

Gyöngyök és gyémántok Mátyás reneszánsz udvarában – megyei műveltségi 
vetélkedő: 

I. hely: Péter Levente, Simon Ádám, Tapodi Katalin, Vass Nikolett; felkészítők: 
Kiss Györgyi, Tapodi Péterné; nyeremény: olaszországi út 

Városi helyesírási versenyen vettek részt: Péter Levente VII., Tanács Kornélia 
XII., Püski Lívia XXVI., Kasza Alexandra XXVIII., felkészítők: Bálint Katalin, Kiss 
Györgyi 

Városi versmondók versenyének résztvevői: 
Kolompár Alexandra, Perič Annabella III. hely (megyei döntőbe jutott), felké-
szítők: Bálint Katalin, Vasné Borbás Andrea 

Makkosházi matematika-verseny: Szénási Borbála 7.b IV. hely, felkészítő: Fodor 
Csaba 

Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia levelezős versenye: 
természetismeretből arany fokozat: Bakó Krisztina 7.a, Tapodi Katalin 7.a, 
anyanyelvből arany fokozat: Petrov Simon 7.a, Péter Levente 7.a, Simon Ádám 
7.a, Szénási Borbála 7.b, Vass Nikolett 7.a, bronz fokozat: Kunz Botond 7.b 
történelemből arany fokozat: Miksi István 7.a 
felkészítők: Bálint Katalin, Kiss Györgyi 

Bendegúz országos döntő eredménye: 
7.a osztály Bakó Krisztina XV. (természetismeret), Tapodi Katalin XVIII. 
(természetismeret), Vass Nikolett XX. (anyanyelv), Miksi István XXI. 
(történelem); felkészítő: Kiss Györgyi 

„Hazánk Magyarország” Százszorszép Gyermekház által szervezett városi 
vetélkedősorozat 

I. helyezett: 7.a osztály, díj: Temesvár-Arad utazás 2009. aug. 27-28., felké-
szítő: Kiss Györgyi, Tapodi Péterné 

Kazinczy Ferenc Országos Anyanyelvi Verseny, Sátoraljaújhely 
I. helyen jutottak tovább: 7.a osztály: Péter Levente, Simon Ádám, Tapodi 
Katalin, Vass Nikolett, felkészítő: Kiss Györgyi 

Szeged Város Mezei Bajnokság 
I. kcs. fiú csoport  I. hely  (Bakó, Bodonji, Kovács, Kolopár, Mánik) 
III. kcs. lány csapat  VI. hely  (Huszár, Nagy V ,Kakuk ,Szűcs R) 
IV. kcs. fiú csapat  VI. hely  (Nagy, Pink, Hegyes, Borcsa, Bakos D) 

 
Szeged Város Többpróba Bajnokság 

II. kcs. fiú csapat  IV. hely  (Bálint, Petrov, Lengyel, Lakatos, Szénási) 
Egyéni: Bálint Dániel  IV. hely 
Petrov Ákos  V. hely 
III. kcs. fiú csapat  II. hely (Farkas, Hegyes M, Lobozár, Molnár, Legyel, 
Ottlik) 
Egyéni: Farkas Gergely III. hely 
Hegyes Márk  IX. hely 
IV. kcs. fiú csapat  VIII. hely  (Joó, Borcsa, Bakos D., Bakos P., Nagy A.) 
III. kcs. fiú csapat  X. hely (Farkas, Hegyes, Lengyel, Molnár, Lobozár L., 
Nagy M.) 

 
Csongrád Megyei Gyermek Bajnokság 

Petrov Ákos  60m síkfutás  II. hely 
Lengyel Norbert  60m síkfutás  IV. hely 
Lakatos Péter  60m síkfutás  V. hely 
Dudás Bálint  60m síkfutás  V. hely 
Molnár Gábor  távolugrás  V. hely 
 kislabdahajítás  III. hely 
Peric Márkó  kislabdahajítás  IV. hely 
Bálint Dániel  kislabdahajítás  II. hely 
Szénási Barnabás  kislabdahajítás  II. hely 
Kiss Nikolett  kislabdahajítás  VI. hely 
Kondász Klaudia  kislabdahajítás  II. hely 

 
Szeged Város Diákolimpia Labdarúgás 

I. kcs. fiú IV. hely (Bakó, Kovács, Bodonji, Lekes, Holcsik, Ottlik, Péter, Timár) 
III. kcs. fiú (Ottlik, Ormándi, Nyári, Nagy M. D., Balogh Zs.) 
IV. kcs. fiú V. hely (Ottlik M., Ormándi D., Nyári I., Nagy M. D., Balogh Zs., 
Lengyel Cs., Lengyel N., Farkas G., Perics M.) 
III. kcs. fiú III. hely (Ottlik M., Balogh Zs., Nagy M. D., Nyári I., Lengyel Cs., 
Ormándi D., Lobozár L., Borcsa Z., Bakos P., Bakos D., Pink R., Hegyes M., 
Nagy A., Mukus M.) 

 
Kézilabda 

IV. korcsoportos lány Diákolimpia városi bajnokság  II. hely 
(Csanádi Katalin, Farkas Kata, Húszár Barbara, Kakuk Patrícia, Kiss Vivien, 
Komáromi Kitti, Lakatos Henrietta, Nagy Friderika, Nagy Vivien, Püski, Lívia, 
Szűcs Regina, Nagy Alexandra) 
III. Korcsoportos lány Diákolimpia városi bajnokság  II. hely 
(Bali Tímea, Csanádi Katalin, Fövényes Anikó, Huszár Barbara, Kakuk Patrícia, 
Márk Elizabeth, Nagy Alexandra, Nagy Vivien, Ocskó Brigitta, Szűcs Regina, 
Újfalusi Evelin) 
III. Korcsoportos fiú Diákolimpia városi bajnokság  III. hely 
(Bárdos Tamás, Farkas Gergely, Kádár-Németh Márk, Lajkó Róbert, Mészáros 
Richárd, Miksi István, Molnár Csaba, Molnár Gábor, Nagy Márk Dániel, Ottlik 
Márk, Peric Márkó, 
Petrov Ákos, Nyári Ivó) 
ADIDAS Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokság (lány) 
U9 Kcs. Megyei Bajnokság területi döntői  IV. hely 
U9 Kcs. Megyei Bajnokság Döntő  IX. hely 
Földeák Kupa U9 kcs. torna  IV. hely 
(Bárdos P., Dudás C., Halkó V., Héjja B., Kasza D., Zsiga K., Farkas R., Kéri Z., 
Kéri R., Kovács B., Nagymihány P., Kiss N., Mukus R., Rehák B., Fábián E., 
Teleki H) 
ADIDAS Országos Kézilabda Utánpótlás Bajnokság (fiú) 
U9 Kcs. Megyei Bajnokság Döntő  IV. hely 
Vörösmarty Kupa U9 Kcs. torna  III. hely 
(Boszák R., Megrelashvili N., Nagy M., Szélpál A., Szénási B., Tímár M., Tímár 
Zs., Teleki O., Tessényi K.Tóth J.) 

 
Orczy-s sportsikerek 

A Csongrád Megyei Serdülő és Gyermek Terematlétikai Bajnokságon az alábbi 
tanulóink értek el döntős helyezést. A versenyen összesen 500 gyermek indult 
a döntőbe jutásért. 
Nagymihály Petra ’99 30m síkfutás III. hely 
Kálmán Dzsenifer ’97 30m síkfutás III. hely 
  Helyből távolugrás IV. hely 
Szénási Barnabás ’99 Medicin VI. hely 
Boszák Roland ’99 Medicin VII. hely 
Peric Márkó ’97 Medicin VI. hely 
Bárdos Tamás ’97 Medicin VII. hely 
Borbély Evelin ’97 Medicin VIII. hely 
Borcsa Zoltán ’95 30m síkfutás VI. hely 
  Helyből távolugrás VI. hely 
 

Kiskundorozsma Olimpia Kupa 
 
Alsótagozatosok (1-2.oszt.) (3-4.oszt.) 
I. Jerney 2.o. I. Orczy 4.o. 
II. Orczy 2.o. II. Orczy 3.o. 
III. Orczy 1.o. III. Jerney 3.o. 
IV. Jerney 1.o. IV. Jerney 4.o. 
 
Felsőtagozatosok Fiú foci (5-6.oszt.) (7-8.oszt.) 
I. Orczy 6.o. I. Orczy 7.o 
II. Jerney 6.o. II. Jerney 8.o. 
III. Jerney 5.o. III. Orczy 8.o. 
IV. Orczy 5.o. IV. Jerney 7.o. 
 
Lány kézilabda (5-6. oszt.) (7-8. oszt.) 
I. Orczy 6.o. I. Orczy 8.o. 
II. Jerney 5-6.o. II. Jerney 7-8.o. 
III. Orczy 5.o. III. Orczy 7.o. 
 
Pontverseny: I. Orczy isk. 41 pont, 
 II. Jerney isk. 24 pont 



8888. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL XX./6.XX./6.XX./6.XX./6. 

Agresszió az iskolákban és ami mögötte van 
Szinte nincs hét, hogy ne 

tudósítana a sajtó a magyar is-
kolákban eluralkodott erőszak-
ról: gyermekek közötti brutali-
tásról, súlyos órazavarásokról, 
tanárok megalázásáról, sőt bán-
talmazásáról. Ilyen régen nem 
volt, miféle generáció nő fel így 
évek múltán? – kérdezhetik az 
emberek, és kérdezem én is 
Lázár Zoltánt, a Jerney János 
Általános Iskola igazgatóját. 

 
– Nem értek egyet a „bezzeg 

a mi időnkben” szólással. Én a 
hetvenes években jártam általá-
nos iskolába, s bár az akkori mé-
diák nem tudósítottak róla „ex-
pressz”, tapasztaltam egyet s mást 
az egykori miskolci lakótelepi is-
kolámban. Akkor is voltak ún. 
rossz magaviseletű gyerekek, volt 
pofozkodás, verekedés, néha be-
tört egy-két orr, és bizony előfor-
dult olykor tanórán a gyengébb 
kezű tanár finom kigúnyolása is. 
Mikor jó húsz éve elkezdtem a 
pedagógusi pályafutásomat Do-
rozsmán, az akkori kollégák szin-
tén panaszkodtak egy-egy gyerek-
re, olykor osztályra a fegyelme-
zetlenség miatt. Az erőszak (bizo-
nyos formában és mértékben) 
mindig is jelen volt az iskolában. 

– De, gondolom, nem ilyen 
mértékben. 

– Az extrém esetek, amiket 
néha megtudok a sajtóból, nálam 
is „kiverik a biztosítékot”, de, az is 
biztos, hogy nem lehet általánosí-
tani sem Szegeden, sem országo-
san. 

– Az Önök iskolája felől nem 
hallani olyanokat, mint egy-két 
lakótelepi, sőt belvárosi iskoláról. 

– Nem akarom áltatni maga-
mat: mint mindenhol, nálunk is 
előfordulnak kisebb rendzavarás-
ok, olykor nálunk is egymásnak 
ugranak a gyerekek, vagy zavar-
ják a tanítási órát, de a brutalitás-
nak, a rendzavarásnak az a mérté-
ke, amikről hallani-olvasni, sze-
rencsére nem jellemző nálunk. 

– Mi lehet az oka annak, ahol 
a legsúlyosabb rendzavarások 
megjelennek? 

– A gyerek nem az égből 
(vagy épp a pokolból) pottyan az 
iskolákba, a családból, a társada-
lomból érkezik. Azok a negatív 
megnyilvánulások, amikre ragad-
tatják magukat, egy bizonyos visel-
kedésmintát követnek. A gyerek 
minden korban az akkori társada-
lom tükörképe. Nézze meg, mit 
szív magába, milyen mintát lát 
sok fiatal kisgyermek korától nap 
mint nap: a megroppant családok-
ban feszültséget, veszekedést, ká-
romkodást, sokszor fizikai bántal-
mazást. (A rejtett, családon belüli 
agresszióról évtizedek óta halla-
ni.) A családok tömeges felbomlá-
sa, a szülők válása, mely – legtöbb 

esetben enyhén szólva nem zök-
kenőmentesen – sokszor évekig 
zajlik, szintén sokkhatásként éri a 
kicsiket. Ne feledjük: a gyerek 
alapvető személyiségjegyei négy-
éves koráig kialakulnak! Ráadá-
sul, ahol „nincs idő” a gyerekre, a 
helyzet fokozatosan romolhat: a 
szülők irányító szerepét átveszi 
az ellenőrizetlenül nézett televí-
zió, melynek főként a kereskedel-
mi adásai a délutáni és kora esti 
főműsoridőben folyamatosan 
szennyezik, és deformálják a gye-
rek személyiségét. Mert mit su-
gallnak ezek a műsorok: ha kellő-
en gátlástalan és erőszakos vagy, 
hipp-hopp a figyelem középpont-
jába, ezzel együtt a „nagy pénz”, a 
hirtelen meggazdagodás közelébe 
kerülhetsz. (A különböző színű 
„karikákat” álságosnak tartom. 
Tegye mindenki a szívére a kezét: 
ki tartja be, ki tudja betartani kö-
vetkezetesen ebben az országban 
a színes karikák mellé írt „gyer-
mekóvó” figyelmeztetéseket? In-
kább arról van szó, hogy a nézett-
ségi index, a műsor-megszakítási 
reklámokból befolyó pénz min-
dent felülír.) 

Ahol magára marad a gyerek, 
ott megjelenik a magány, a bi-
zonytalanság. Az egymáshoz csa-
pódó „utcagyerekek” (talán nem 
csak a mai generáció számára 
ismerős ez a kifejezés) a fenti 
ellesett negatív viselkedésminták-
kal egymást túllicitálva igyekez-
nek csoportjukon belül a figyelem 
középpontjába kerülni. Ezek az-
tán óhatatlanul bejutnak az isko-
lák falai közé is. 

Az iskolák gyermekközössége 
kicsiben leképezi a kinti társadal-
mat, amely milyen is napjaink-
ban? A döntő többség igyekszik 
követni az általános közösségi nor-
mákat, s eszerint is neveli a csa-
ládban gyermekeit. Kialakult vi-
szont egy jól érzékelhető réteg, 
amely felmentve érzi magát min-
den társadalmi kötöttség alól: 
kezdve a mély szegény rétegek 
„megélhetési” bűnöző családjaitól, 
a munka helyett csak a segélyt 
követelőktől az ügyeskedő „vállal-
kozókon” át, a „fehérgalléros” bű-
nözőkig. A következmény nélküli-
ség, mely mind gátlástalanabbá 
tette e csoportokat, lecsapódik 
ezek gyerekein is, akik ugyan mi-
től lennének mások, mint a szüle-
ik? Az erőszakos és gátlástalan 
családokból ugyanilyen felfogású 
gyerekek kerülnek az iskolapad-
okba is: az otthon mindig a cse-
metének igazat adó, a pedagógust 
lenéző vagy azt ügyvéddel fenye-
gető, rosszabb esetben a vélt sé-
relmeket a pedagóguson fizikailag 
megtorló családi környezetből ke-
rülnek ki a „vagyunk mi meg az 
egy-két menő haverom (barát-
nőm), a többi pedig kis csicska” 

vagy a „nehogy már egy lúzer 
tanár mondja meg nekem, mit 
tehetek és mit nem, apám bármi-
kor kilóra megvehetné vagy le-
rúghatná a fejét” mentalitású 
közösségromboló tanulók. 

– „Akkor minek van az iskola, 
a pedagógusok? Nem azért, hogy 
megneveljék ezeket a gyerekeket?” 
– kérdezhetné erre az átlag kívül-
álló. 

– Az iskola feladata a tudás-
és értékközvetítés. De, mondok a 
kívülállók számára talán meglepő 
dolgot. A magyar és a nemzetközi 
pedagógiai-pszichológiai szakiro-
dalom is egyöntetűen megegyezik 
abban, hogy a gyermek személyi-
ségfejlődésében elsőrendűen meg-
határozó szerepe a családnak van, 
azután jön a közvetlen környezet, 
majd a kortárs barátok és a társa-
dalmi viszonyok, s valahol csak 
ezután következik az iskola, mint 
mintaadó közeg. Ennek ismereté-
ben meggyőződésem, hogy a ma-
gyar pedagógustársadalom – nap-
jaink káoszában – erőn felül telje-
sít a normatartásban. Természe-
tesen, mint az élet minden terüle-
tén itt is előfordulnak kevésbé 
alkalmasak. Akik kényszerből, jobb 
híján vannak a pályán, azok, ha 
lassan is, de előbb-utóbb „kikop-
nak” (ami nem is olyan egyszerű, 
hiszen a munkajog ezen a terüle-
ten nemigen ismeri a szakmai 
alkalmatlanság fogalmát). Viszont 
még mindig itt vannak szép szám-
mal, és érkeznek is a pályára 
olyan nagy formátumú pedagógus 
személyiségek, akik környezeté-
ben biztonságban érzik magukat a 
gyerekek, akik egyéniségüknél és 
felkészültségüknél fogva pozitív, 
megerősítő hatással vannak nem-
csak a diákokra, hanem az elbi-
zonytalanodó kollégákra is. Mert 
a nagypolitikai kurzusváltásokkor 
szinte automatikusan egyik szem-
léletből és elvárásból a másikba 

átváltó oktatáspolitika folyamato-
san szüli az iskolákban a bizony-
talanságot, ami pedig táptalaja a 
rendetlenségnek. 

A legnagyobb iskolai problé-
mák ott keletkeznek, ahol túlsúly-
ba kerülnek a deviáns társadalmi 
csoportok, ahol nem állnak a pe-
dagógusok mögé, ahol a pedagó-
gusok nem tudnak választ adni a 
kihívásokra. 

– Mit lehet tenni az elburján-
zó erőszak ellen e helyzetben? Bele 
kell nyugodnunk e tendenciába, 
vagy vissza lehet állítani az isko-
lákban a rendet? 

– Minden helyzetre érvényes 
recept nincs: a deviancia éppúgy 
kitapintható a belvárosi iskolák-
ban is, mint a leszakadó kistele-
püléseken, a nagyvárosi lakótele-
peken vagy épp peremkerületek-
ben. Az iskolai pedagógusközös-
ségeknek tudniuk kell azonosítani 
a felmerülő problémák gyökerét, 
és ezekre megoldási ötletekkel 
előállni, ami nem megy egyik 
napról a másikra. A pedagógus-
társadalmat nem készítette fel a 
felsőoktatás a robbanásszerű tár-
sadalmi változásokra, viszont na-
gyon sok intézményt ismerek, 
ahol nem adják fel, folyamatosan 
próbálkoznak, fejlesztenek, új, 
eddig nem ismert módszertani 
eszközöket kezdenek elsajátítani 
és alkalmazni. Hangsúlyozom, a 
nevelés hosszú folyamat, az ered-
mények nem látszódnak azonnal. 
A próbálkozások alkalmával buk-
tatókkal is találkozhat a pedagó-
gus, de, ha a társadalom mellé áll, 
ha a nagypolitikától egészen a kis-
közösségekig helyreáll egyszer a 
rend, ha teret nyer a kiszámítha-
tóság, akkor remény van arra, 
hogy az iskolákban is az ideákban 
megfogalmazott munkakörülmé-
nyek lesznek. 

 
LÁZÁR ZOLTÁN–MILITÁR MIKLÓS 

Újabb elismerés a Jerney 
János Általános Iskolának 

 
 
A korábbi európai uniós kompetencia-fejlesztési projektet 

megvalósító négyszáz magyar iskola számára a fenntarthatóság 
céljából zártkörű pályázatot írtak ki áprilisban. A közel kétszáz 
nyertes intézmény közt van a Jerney János Általános Iskola is. 

Az új, HEFOP-3.1.3/B/ projekt során uniós forrásból az in-
tézmény 9,5 millió forint értékben szerez be informatikai esz-
közöket (tanulói laptopokat, osztálytermi „szavazórendsze-
reket”, interaktív tananyagokat), szemléltető eszközöket, vala-
mint készségfejlesztő tanulói programcsomagokat. A fenti be-
szerzésekkel a cél az oktatási élmény közelivé tételén és a tanu-
lók aktivitásának további erősítésén keresztül. 
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Tanársors 
Mérhetetlenül fáradtan ért 

haza. Bebotorkált a szobába, las-
san leeresztette a redőnyt. A fo-
telba ült és csak nézett maga elé. 
Nem tudta hova tenni a lelkében 
támadt űrt. Észre sem vette, mi-
kor férje halkan belépett és meg-
kérdezte: „Jól vagy?” Talán nem is 
hallotta, nem válaszolt, csak 
ücsörgött ott, csendben, magába 
roskadva. Magára maradt. Az el-
múlt fél évben ez már egyre sű-
rűbben volt így. Társa látta, ilyen-
kor óvatosan visszavonult, tudta, 
legjobb, ha nem szól. Kikövetkez-
tette ő, nem lehet más ok, megint, 
újra és újra, csak az osztály. Több-
ször nyugtatgatta, csitította a 
felháborodva hazatérő asszonyt, 
ne hozza haza a munkahely prob-
lémáját, aztán már nem. Kis idő 
múltán úgyis megnyugodott. De 
mostanában, ahogy az év vége 
közeledett, mindennapossá vált 
ez a helyzet, már lassan nem is 
szóltak egymáshoz, csak néha-
néha merült föl köztük a téma, 
ilyenkor bátorította: nem-sokára 
vége lesz már ennek. 

Gerda csak ült ott, besötéte-
dett, de nem jutott eszébe, hogy 
gyújtsa meg a lámpát, és a sötét-
ben előjöttek a lelkébe égő gondo-
latok. Ilyenkor ott volt előtte a 
gyerek, az a szemtelen, aki nap, 
mint nap kiborította. Nem tudta, 
hogy fér bele ennyi értetlenség, 
szenvtelenség. Mintha le volna 
zsírozva, úgy pergett le róla min-
den, figyelmeztetés, korholás, fe-
nyegetés. Veszélyes volt. Okos, 
hangadó, nagymenő, a fiúk szinte 
mind hatása alá kerültek az osz-
tályban. A tanárok ki volt borulva 
tőle és lassan tőlük, mert a példa 
ragadós, a rossz példa, meg mint a 
métely, terjedt, kúszott szét az 
osztályban és uralma alá hajtotta 
a többieket. Latba vetette ő min-
den pedagógusi tudományát, úgy 
gondolta, hosszú évek tapasztala-
tai megtanították mindenre, ami-
re szüksége van, de rá kellett 
ébrednie, messze nem így van. 
Saját óráján még úgy-ahogy meg-
tartotta osztályfőnöki tekintélyét, 
döcögve, de valahogy végigvezet-
te a napi penzumot. Lassan felad-
ta, hogy a fiúkkal lehet kezdeni 
valamit. Még a lányok, hát igen. A 
lányok még talán. Velük kicsit 
szolidáris volt, látta, ez a helyzet 
az ő eredményeikre is rányomja a 
bélyegét. Eleinte még próbálko-
zott, úgy vélte, észérvekkel hatni 
tud a fiúkra, de a feneketlen buta-
sággal párosuló érdektelenséggel 
szemben egyszerűen nem boldo-
gult. Mi mindent el nem követtek 
az órákon, ami már túlment a 

szimpla diákcsíny kategórián, ez 
már nem az volt: ez maga volt a 
mindennel, mindenkivel való 
teljes szembenállás. Tanártársai 
szemrehányását is viselnie kellett, 
amikkel naponta bombázták: 
megint és megint a 8. c, így és így. 
Sokáig magyarázkodni próbált: 
„Tudjátok, ez az életkor, amikor 
már azt képzelik magukról, min-
dent tudnak, nekik ne magyaráz-
zanak, ezt egy pedagógusnak illik 
tolerálni, bla, bla, bla…” De belül 
belátta ő is, hogy nem így van. 
Soha nem volt még ennyire nega-
tív hozzáállású, ehhez foghatóan 
nehéz osztály. Pedig kipróbált 
minden módszert, néha be is jött, 
tréfálkozott, programokat, kirán-
dulásokat szervezett, nyüzsgött, 
mókázott. Próbált felnőttként be-
szélni velük, némelyekre hatott, 
ilyenkor azt hitte, sikerélménye 
van, de fél óra múlva egy újabb 
szituációban kellett rádöbbennie, 
felesleges volt minden igyekezete. 
Megpróbált a szülői értekezlete-
ken érvelni, de már mikor belé-
pett, látta, pont azoknak nincs ott 
anyja, apja, akik a legnagyobb 
hangadók, a legelképesztőbb csi-
bészek. Persze, egyszer-kétszer 
azok is ott voltak és látta szemük-
ben a sötétséget. A semmit. És 
mondhatta ő, hogy így és úgy, 
üljenek már le azzal a gyerekkel, 
de mintha a falnak mondta volna. 
Elfáradt, és az osztály ezt látta és 
kihasználta. A határtalan közöny, 
amely nőttön-nőtt közte és a fiúk 
között, már áthatotta a mindenna-
pokat. Így nem lehet egységet 
teremteni, rá kellett döbbennie, 
az osztály régen széthullott. Soha 
nem hitte volna, hogy eljut odáig, 
várva várja a ballagást, szabadult 
volna a kötelezettség alól, s ettől 
kezdve hiába mondott, kért, utasí-
tott, tanárként, felnőttként, osz-
tályfőnökként. Már hiába és feles-
legesen. 

Kővé dermedt arccal vezé-
nyelte le a ballagást, automata-
ként lépdelt a sor élén, de nem 
volt ott. Lélekben nem. A bizonyít-
ványok kiosztását sem kommen-
tálta, nem volt szép szóval, nem 
volt apró jó tanáccsal kísérő útjá-
ra bocsátás. Kibírta. Elmentek, 
elballagtak és ő kibírta. Tartotta 
magát. Eddig. Ült a fotelban és 
beburkolta a sötétség. Nézte a 
semmit és lassan-lassan szivár-
gott a könny a szeméből. Némán 
zokogott. Sajnálta ezt a szép-
keserves-kínlódós négy évet, mert 
érezte, hogy belül, valahol leges-
legbelül, bárhogy is volt: szerette 
őket. Valamennyit. 

TÓTH GYÖRGY 

Könyvünnep 
Az Ünnepi Könyvhét egyedül-

álló kulturális rendezvénysorozat 
a fővárosban és szerte az ország-
ban. Idén a 80-ik. Ilyenkor „könyv-
díszbe” öltöznek az utcák. Az „ék-
szerdoboz” standoknál, mi szem 
szájnak ingere, kapható olvas-
mány minden érdeklődési kör-
ben. A tudomány rejtelmeibe is 
betekinthetünk a bő kínálatból. 

Az irodalom szerelmesei is 
szép napokat élhettek át könyvvá-
logatás közben, ha ezeken a nap-
fényes napokon kisétáltak Szege-
den a Dugonics téri pavilonokhoz. 
A kis pénztárcájúak akár 100 
forintért is könyvvel gazdagabban 
térhettek haza. 

A hagyományos programok 
mellett az olvasók találkozhattak 
írókkal, költőkkel, beszélgetések, 
zenei előadások színesítették a 
könyvkavalkád ünnepét. 

Akinek szabadideje volt és jó-
ra való restsége nem akadályozta, 
sok-sok élménnyel tarsolyában 
bővelkedhetett, ha ellátogatott a 
rendezvények helyszíneire. 

Szegeden az Év Könyve elis-
merést Hollósi Zsolt Gregor című 
albuma kapta. 

A Bába és Tsa. Kiadó gondozá-
sában 12. alkalommal jelent meg 
a Szegedtől Szegedig Antológia, 

mely a Városháza Dísztermében 
ünnepélyes, meghitt hangulatban 
került bemutatásra. Titokban sze-
rényen büszke voltam, hogy a kö-
tetben alkotóként írásaimmal ma-
gam is bemutatkozhatom. 

Szeged legnagyobb civil szer-
veződése, a Közéleti Kávéház most 
25 éves, estjeiről kiadvány is meg-
jelent. 

Könyvkirályt is választottak a 
gyerekek között. Az idén Rácz 
Zsuzsanna 6-ik osztályos tanuló 
fejére került a korona, 97 könyv 
elolvasásáért. Gratulálhatunk a 
fiatal könyvmolynak! 

Az ünnepélyes Könyvhéten 
tapasztalhattuk, hogy Szegeden is 
komoly művészeti élet folyik. Az 
alkotó kedv az íráshoz, s az olva-
sás népszerűségéhez biztató jele-
ket mutat. 

Az antikvárustól vásárolt, 
Széchenyi eszmevilága című köte-
tét kezemben tartva sétáltam a 
könyvek között, s figyeltem az 
olvasás iránt érdeklődőket. Meré-
szen arra gondoltam, talán a leg-
nagyobb magyar magasztos esz-
méi egyszer valósággá válnak Ma-
gyarországon, s a „kiművelt em-
berfők” sokasodni fognak. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Elvárás – Siker – Eredmény 
A fenti alcímmel rendezte 

meg a Szegedi Akadémiai Bizott-
ság Neveléstudományi – Pszicho-
lógiai Szakbizottsága „A Pszicho-
lógiai küldetései II: a nők helyze-
téről” konferenciáját május 29-én. 
A jeles szereplőgárda – nem utol-
sósorban a szponzorok segítő-
készségének is betudhatóan – 
kiválóan munkálkodott. 

Dr. Bárándy György ügyvéd „A 
nők helyzete – elvárás, siker, ered-
mény”, Joób Márton háromszoros 
kenu világbajnok, e periodika cég-
vezetője „Az élsportolók családja 
és sikerélménye”, dr. Balogh Ti-
borné Baricz Valéria társadalom-
kritikus, szociális munkás „A köz-
igazgatásban tevékenykedő nők 
helyzete aktuális megközelítésben”, 
prof. dr. Maczelka Noémi zongora-
művész, oktató a „Célok és lehető-
ségek: életem története” témakört 
exponálta mondanivalójaként. 

Ahogyan bevezetőjében, majd 
zárszavában dr. Balogh Tibor, a 
Szakbizottság elnöke kiemelte: a 
konferencia valamennyi előadása 
a rend körül formálódott. 

A jog, mint külső szabályozó 
szisztéma a rendbetétel egyik ek-
latáns terepe. A versenysport szük-
ségszerűen a mérhetőség nyomán 
kialakuló sorrend nyomán nyer 
hitelt. A közigazgatásban (mely 
művelőinek döntő többsége nő) a 
statisztika által megerősített al-

kalmazott kodifikálás rendszerű-
séget megkövetelő, betartató vi-
lágban érhető tetten. (Itt is, mint a 
többi esetben, látnunk kell a pa-
zarlást, sokszor nem megfelelő 
emberek vannak a megfelelő he-
lyen, eképpen is demonstrálva, 
hogy Magyarország valójában tipi-
kusan a következmények nélküli 
döntések, alkalmazások országa.) 

Kivétel nélkül, mind a négy 
előadó a család, a nevelés megha-
tározó szerepét állította piedesz-
tálra, hangsúlyozva: a nők ambicio-
náló, motiváló, segítő befolyásolá-
sa nélkülözhetetlen fundamentu-
ma a bármely területen megnyilvá-
nuló valamennyi teljesítménynek. 

Komoly tanulsága volt az igen 
sikeres rendezvénynek az, hogy 
az egyenjogúság, az egyenrangú-
ság, az egyenértékűség megte-
remtése, megerősítése érdekében 
komoly érdemleges erőfeszítése-
ket kell tenni kis és nagy közössé-
geknek egyaránt, annak a belátta-
tásával, hogy a jelzett ideák, esz-
mék, nem eredményezhetnek 
egyen-természetet. 

Ami a folytatást illeti: a nők 
helyzetéről az egészségügy elvá-
rásai, teljesítménye aspektusából, 
a nők megítélése mentén július 17
-én a vendégség apropóján Buda-
pesten, a Gresham palotában ke-
rül sor a konferenciára. 

MILITÁR MIKLÓS 
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Egy ismeretlen emberről 
Kedvenc napilapom egyik hét-

végi magazinjában olvastam egy 
cikket. Nem nagy ügy, mással is 
elő szokott fordulni ilyen csúfság, 
ám én most arra vetemednék, 
hogy az ott megismertek egy ré-
szét megosszam a helyi újság 
olvasóival. Talán nem lesz felesle-
ges bíbelődés. 

A cikk egy olyan emberről 
szólt, akiről – bevallom őszintén – 
soha életemben nem hallottam, 
meglehet, hogy mások sem. Ejt-
sünk róla néhány szót, hogy miért 
az nemsokára kiderül. 

A magyar származású, magyar–
német állampolgárságú, Ausztriában 
élő mérnökről, Anisits Ferencről 
van szó, aki a BMW nyugalmazott 
fejlesztési vezetője és a dízelmo-
torok tökéletesítésével lett a mű-
szaki élet Európa-szerte ismert 
személyisége. A végtelenül sze-
rény ember benyomását keltő 
kutató-fejlesztő a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki diplomát. A forradalom 
után a zaklatások miatt kénytelen 
volt elhagyni hazáját. Külföldön 
dolgozott a MAN cégnél, aztán 
Svájcban a Saurer vállalatnál. Az 
ausztriai Steyerban 1981-től 

1999-ig a BMW fejlesztési köz-
pontjának vezetője. A vezetése 
alatt tevékenykedő négyszáz fős 
csapat által kifejlesztett dízelmeg-
hajtású motorból a BMW csaknem 
ötmillió darabot gyártott. A nagy 
áttörésük 1995-ben volt, ezt kö-
vetően kapta meg Európa legran-
gosabb műszaki elismerését, az 
Ernst Blicke-díjat és a szakmai 
sajtótól a „dízel pápája” címet. Az 
úriember tehát élő bizonyítéka 
annak, hogy a magyar ember nem 
gügye, hanem igenis tele van ötle-
tekkel, újító szándékkal, kitartással, 
egyéb előrevivő tulajdonságokkal 
(lásd még Nobel-díjasaink sorát!). 
Akkor van nagy baj, ha mindezt 
lenyomják, elfojtják, mellékvágány-
ra terelik. 

Nos, tulajdonképpen ennek 
kapcsán született ezen iromá-
nyom. Mit tetszenek gondolni, 
utoljára mikor hívták ezt az urat, 
mikor kérték a segítségét, a taná-
csát? A cikkből kiderül, hogy az 
Orbán-kormány idején, többek 
között pl. az „Álmok álmodói – 
világraszóló magyarok” c. kiállítás 
kapcsán. Azóta viszont egy lélek 
sem, pedig talán az ország jelenle-
gi állapotában elkelne néhány 

ésszerű jótanács egy olyan szak-
embertől, aki ért is ahhoz, amit 
csinál (csinált), illetve amiről 
beszél. 

Egyébiránt a mérnök úr élet-
felfogásával, alapelvével, gondol-
kodásmódjával, vezetési stílusá-
val kapcsolatban álljon itt szó 
szerinti nyilatkozata, melyet a 
magam részéről melegen ajánlok 
minden vezetőnek – csoportveze-
tőtől a miniszterelnökig – ebben 
az országban: 

„Munkatársaim kiválasztásá-
nál nem csupán a tehetséget tar-
tottam mércének. Főképp nem 
azokat véltem megfelelőnek, akik 
mindig mindenben lojálisak vol-
tak hozzám. Rendkívüli módon 
értékeltem, ha valakinek érvelő 
ellenvéleménye volt. Nekem nem 
kellettek a bólogatójánosok. Az 
opponáló, kreatív személyiségek 
biztonságot, kontrolt jelentenek. 
Nem szólva arról, hogy csökken-
tik a tévedés lehetőségét a nagy 
felelősséget és rendkívüli anyagi 
kockázatot jelentő döntésekben.” 

Hát ennyi! Mindezt fontolják 
meg, jóemberek! 

Tisztelettel: 
KOSIK DÉNES 

Gipszkartonozás! Vállaljuk 
tetőterek, válaszfalak, ál-
mennyezetek, dobozolások, 
díszítőelemek kivitelezését. 
Gyors, precíz, megbízható 
munka. 
Tel.: 20/358–1660 
 
Varrónő, női ruha készítését, 
javítását, férfi ruha és egyéb 
textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. 
Gyors, precíz munka! Márti 
Tel.: 20/373–1077 
 
Asztrológia! 
– Sorselemzés 
– Számmisztika 
– Kártyajóslás 
Tel.: 20/355–0273 

Tisztelettel köszönöm azok-
nak a támogatását, akik önzetle-
nül hozzájárultak a XI. Dorozs-
mai Napok megszervezéséhez: 

 
Agromag Kft (Kalocsa Fe-

renc), Alex Divatáru (Deli Al-
bin), Alkony Nyugdíjas Klub, 
ARO Bolt (Csipak Lajos), Bányai 
Cukrászda (Bányai Attila), Deák 
György, Deme István kárpitos, 
Divatáru (Németh Kálmánné), 
Szélmalom Kábeltévé Zrt., Do-
rozsmai Tűzoltó Egyesület, Fa-
mília Presszó (Takácsné Palócz 
Julianna, Takács Mihály), Fábián 
József önkormányzati képviselő, 
Frányó Péter kürtőskalács ké-
szítő, Géczi József Alajos ország-
gyűlési képviselő, Görög József, 
Gyapjas Mihályné, Halasi Trade 
Bt. (Halasi János), Jakus Sándor-
né, Mary Diszkont (Bugyi Ta-
másné), id. és ifj. Miksi István, 
Mórahalom és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Militár Miklós, Nagy-
bani Piac Kft, Narancsliget Zöld-
ségbolt (Szabady Edina), Nár-
cisz Virágüzlet (Eszéki Zoltán-
né), Pesti Ferenc, Privát ABC 
(Kiri Ilona), RAMPF FORMEN, 
Röfi-Ker Bt. (Illés Károly), Sarok 
ABC (Király László), Sári tanya 
(Sári Attila), Sepsiker (Papp 
László), Stop Cukrászda (Tapodi 
Zoltán), Somorjai Szabolcsné, 
SZEGÁNA Kft. (Nagy Miklós), 
Sziki kerékpárbolt (Tapodi Mi-
hályné), Szélmalom Vendéglő 
(Miklós Sándor), Tóth vendéglő, 
Tóth József önkormányzati kép-
viselő, Újvári Pincészet (Újvári 
Mihály), Vadliba vendéglő (Gyu-
ris István), Veszelka Nándor, 
Virágüzlet (Gyuris Gáborné) 
Vöröskeresztes Klub, Zepter 
(Sárközi Anikó) 

 
HAJDÚ GÉZA 

A művelődési ház igazgatója 

KÖSZÖNET 

Így ne! 
 
Kérjük azokat a dorozsmai (?) lakosokat, akiknek köszönhetően az 

alábbi képen látható „csendéletet” megörökíthettük, hogy az Adél köz-
ben és a Faragó téren létesített, vadonatúj szelektív hulladékgyűjtőket 
rendeltetésüknek megfelelően használják. 

Vigyázzon 
értékeire! 

Tanácsok a házaló ügynökök áldo-
zatává válásának megelőzésére 

 
Az olyan ajánlat, amely „túl 

szép ahhoz, hogy igaz legyen”, 
valószínűleg nem is igaz! Mindig 
lesznek „csak itt, csak most, csak 
Önnek” ajánlatok. 

Sajnos számos esetben előfor-
dult már, hogy jóhiszemű embe-
rek könnyedén bűncselekmények 
áldozataivá válnak, akár a saját 
otthonaikban is. A házaló ügynö-
kök különböző csábító ajánlatok-
kal keresik fel kiszemelt, általá-
ban egyedül élő, idős áldozataikat. 

Soha ne engedjenek be ottho-
naikba házaló árusokat, mert tő-
lük vásárolni nem biztonságos! 

A kedvező ajánlatok vonzóan 
hangzanak, de sokszor mégsem 
azok! 

A számla nélküli vásárlás 
pontosan annyival olcsóbb, am-
ennyit utólagos jogai érnek. Rek-
lamációra nincs lehetősége. Kér-
jen számlát! 

Ha hivatalos személyek kere-
sik fel Önt, győződjön meg róla, 
hogy valóban az adott cégnél 
dolgoznak-e. Minden esetben kér-
je el fényképes igazolványukat! 

Ha idegen jár Önnél, figyelje 
meg jól, jegyezze meg autójának 
rendszámát stb. 

KOMP 
(KORSZERŰ MEGELŐZÉSI PROGRAM) 

Egy kicsit belehal mindennap a 
magyar, 

Mióta idegené a magyar ugar. 
Hazánk birtoklevele bús szívünk 

alatt, 
Miről nem mondunk le, az a 

miénk marad! 

Bősz haragunktól tékozló te, 
óvjad magad, 

Ki más földjét akarja, hazátlan 
csak az. 

Turulmadár büszkén száll, s 
magyarul a dal, 

nem örök ám a trianoni „diadal”! 

SEBŐKNÉ GRANDPIERRE CECÍLIA 
 

Trianon június 4. 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
és szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 
vizsgáztatás 

 

Folyamatos gumi akció! 

10%–40%! 
 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

A Bányai Cukrászdában. 
Minden nap 19–20 óráig a készleten 
lévő kevés darabszámú süteményből! 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

    Szakmák:Szakmák:Szakmák:Szakmák:    

 BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás 
Gárgyán Miklós VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés 
 ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás 
 SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás 
 KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
 javításajavításajavításajavítása 

Megnyílt 
Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.a papírbolt helyén.    

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülő    

áruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és új    

Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!    

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

Márta József 
Tel.: 460–306 

A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram egíszbe tevém 
– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke nyársra huzom 
– Pulykának lentebbi combját egíszbe sütém 
– Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 
– Csirkenek combja mézes citromos pácban  
– Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
– Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném batyuba tuszkolá 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak megkímélve ha e fejedelmi étket 
választod! Küld el futárod vagy harangozd bé 

a 461-363 as távbeszélőn a szállítás előtt egy nappal, 
s apródjaim elvivék néked! 4800 aranyforintot kostál. 
Ezen kulináris örömöknek hódolhatsz az Úr 2009. évében! 

Szélmalom Vendéglő 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, 

Tas u. 2. 
Bejelentkezés: 541-828 

De: 10–12 h / Du: 17–18 h 
 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, 
azok térítési díj ellenében történnek, 

előjegyzés alapján! 
 
 

Kérhető vizsgálattípusok: 
♦ Hasi és kismedence UH-vizsgálat 
♦ Pajzsmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyálmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyaki lágyrész UH-vizsgálat 
♦ Végtagi UH-vizsgálat 
♦ Emlő UH-vizsgálat 
♦ Here UH-vizsgálat 
♦ Nyaki erek UH-vizsgálata 
♦ Végtagi erek UH-vizsgálata 
♦ Prosztata (transrectalis) UH-vizsgálat 

INTERNET MINDENKINEK 

Alapszintű, ismeretterjesztő jellegű számítástechnikai képzéseket indítunk helyben! 

A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárában 10 órás tanfolyamok indulnak. 
A tanfolyam díja: 1000,- Ft/ fő + könyvtári tagsági díj a 2009. évre. 

Jelentkezni lehet a képzés helyszínén: Negyvennyolcas u. 12., 
vagy a 463-807-es telefonon a könyvtár nyitvatartási idejében. 

PEDIKŰRPEDIKŰRPEDIKŰRPEDIKŰR––––MANIKŰRMANIKŰRMANIKŰRMANIKŰR    
MűkörömépítésMűkörömépítésMűkörömépítésMűkörömépítés    

15% kedvezmény 15% kedvezmény 15% kedvezmény 15% kedvezmény a 
szolgáltatás árából július hóban. 

 

Időpont egyeztetésért keresse 
MONÁT MONÁT MONÁT MONÁT a 06 30/381–8897-es 
telefonon vagy személyesen a 

fodrász szalonban, a 
Dorozsmai út 193. sz. alatt Dorozsmai út 193. sz. alatt Dorozsmai út 193. sz. alatt Dorozsmai út 193. sz. alatt 
(COOP ABC-vel szemben). 

AUTOSZERVIZ 
vállalja 

személy– és tehergépjárművek, robo-

gók javítását, műszaki vizsgára felkészí-

tését, valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 

– permetezők 

– önjáró kerti traktorok 

– fűnyírók javítását, 

Kiskundorozsmán a nagybani piac 

közelében. 
 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

A világ legrövidebb könyvei 
Enrique Iglesias: Az élő koncert szépségei 
Bruce Willis: Amikor nem én mentettem 

meg a világot 
Rómeó és Júlia: A sikeres párkapcslat titkai 
Bill Clinton: A felhőtlen házasélet titkai 
Amish telefonkönyv 
Nemere István: A minőség uralma a meny-

nyiség felett (a „Miről nem írtam még köny-
vet?”-tel egy kötetben) 
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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, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Tölgy 2280 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

AKCIÓ! —20%! 
Vékonyított szemüveglencsék 

3x karcálló BB 
Super Hi-vision réteggel 

Az akció időtartama: július 1–31. 
Polaroid napszemüveg akció 

2009-es modellek 
14 990 Ft helyett csak 7990 Ft 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

 
 

Nyári meleg, kánikula? 
A Bababazár mindig nyitva! 

A gyermekruha mellett járókák, 
etetőszékek, biztonsági 
gyerekülések stb. 

Nálunk mindent megtalálhat! 
 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 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 Felpétzi-
kötetünk 

 

Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című 
kötet megvásárolható: 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban (Negyven-
nyolcas u. 12.); 

a Szélmalomnál (Vass Józseftől); 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálatán. 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 
Telefon: 

550-688/16 
20/919-2508 

Nyitva: 
H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, földtörmelék-

szállítást, favágást, tuskózást, 
igény esetén billencs-
teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

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

Kímélje a bőrét, 
kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzlet-
ben (ABC-vel szemben) 
és a Mini ABC-ben. 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-

nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén meg-

beszéltek szerint. 

FÖLDMÉRÉS! 
○ megosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
► Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
○ telefon: 30-218-8953 
○ fax: 62-424-404 
○ weboldal: www.infogeobt.hu 
○ email: infogeo@vnet.hu 
○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

Nárcisz Virág–Ajándékbolt 
 

Alkalmi csokrok, fali és asztali dí-

szek, cserepesvirágok. Koszorúk, 

sírcsokrok. 

Függöny karnis és tartozékai, 

befőttes üvegek és –tetők. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással! 
Tel.: 06 20/369–1190 

 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

(ha mi készítjük szemüvegét) 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

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

 

0,5 l Santo Mario sör dobozos ............. 95,- 
1,5 l díjnyertes Uniquelle savas, mentes, 
enyhe ásványvizek.................... 99,- / ü. 
0,25 l Maxx energiaital .................... 69,- 

 

Dobozos sörök nagy választékban! 1,5 l 
gyümölcsbor akciós áron! 

 

Nyitva tartás: H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidővel! 

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 i g y e l e m !  
GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki 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 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    

KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

VADLIBA VENDÉGLŐ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkből! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesből és 5-féle 
főételből falatozhat kedvére. 
Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

Vadliba Vendéglő 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetőfedő 
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. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

Nyitva: H-P.: 7-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

ÚJ UPC 
DIRECT 

ELŐFIZETÉSI AKCIÓ! 
2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 

Helyszíni szerződéskötéssel 
Digitális és hagyományos antennák, kábelté-

vé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés Tibor 

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, szik-

sós-fürdői elágazás után 1000 mé-

terre) 

Telefon: 62/463-611 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
 

ÜZLET, MŰHELY 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 

� 62/460–798 
Nyitva tartás: 

H–P: 7.30–12.00 és 13.00–16.30 
Szo.: 7.30–12.00 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 

szerelését 

– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 
Mobil: 06 30/343-0346 

E-mail: nabesa@t-online.hu 

 
Nagy Berta Sándor 

Vezetékes távközlési technikus 
Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
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NYUGATI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BE-
SZERZÉSSEL.  

E SZELVÉNY BEMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYT KAP! 

 

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 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Tanfolyamok indulnak: 
moped  tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi  autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxi-vezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 

nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 
vállalkozó, autóbuszos személyszállítói, 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

Automata váltós kocsival oktatás. Mozgássérült oktatás. 
Motorszimulátoros képzés. 

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

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő 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 . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

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 futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

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

Nyugati autó-
alkatrészek 

kedvező 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.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563----3810381038103810    

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

––––    iskolaiskolaiskolaiskola––––    és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,    
––––    fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,    
––––    nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.    
    

Augusztus 2-től szeptember 12-ig 
tanszervásár. 

Minden iskolaszer-vásárlás esetén 
10%, iskolatáskára 20% engedmény. 
Beiskolázási utalványt elfogadunk. 

Új cím: Szent János tér 3. 
(a templom és az ABC között) 
NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H: H: H: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----17, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 8----12121212    

Tel: Tel: Tel: Tel: 30/36030/36030/36030/360----7943794379437943    

Festést-mázolást 
glettelést, hőszigetelést, nemes vakolást, 

padlóburkolást, csempézést vállalok. 
Tanács Zoltán 

Mobil: 70/275-25-11, 20/495-33-50 
4 óra után minden nap. 

Cím: 6791 Szeged–Dorozsma, Málna u. 38. 
E-mail: Tanacs.Zoltan@szelmalomktv.net 

Szobafestő-mázoló munkát vállal 
Molnár Antal 

Vadliba u. 14. 
Tel.: 30/751-5064 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

– fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csőtörések 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 3. 

 

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  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Közvetítői díjat csak az eladó illetve megbízó fizet. 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 

körű ügyintézéssel, időponttal. 
– Az elhunyt szállítását 

(háztól, vidékről is) 
– Sírgondozást a kiskundorozsmai 

temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

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

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

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

Csirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvező áron kapható! áron kapható! áron kapható! áron kapható!    
 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfő: 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 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Fürdőruhák, papucsok folyamatosan 
AVON tanácsadás 

 
Telefon: 06 30 254-1440 

Előre gondoljon a meleg nyárra! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 

 

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

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 

gyors, olcsó javítása, új készülékek 
forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 
NYITVA: H-V: 6–10. 

KÜRTÖS KALÁCS ÉS ROLLIS VIRSLI 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 


