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Augusztusi 
programok a 

művelődési házban 
 
+ Agykontroll gyerekeknek 
10-14 éves korosztálynak. Ha 
szeretnél jobban tanulni, ha 
szeretnél magabiztosabb lenni, 
gyere el! 
Időpontja: 2009. augusztus 3-4. 
Vezeti: Harnóczi Erzsébet agy-
kontroll oktató (bővebb felvilá-
gosítás: 30/285–8014) 

 
+ Szent István Napi Ünnepségek 
 
– művelődési ház udvara 
Augusztus 19-én 19.30 órától 
részletek István a király című 
rockoperából. 
Előadják a kecskeméti színház 
művészei 
20.30 órától Capoeira – tűzva-
rázs show 
21 órától éjfélig a Holiday 
együttes utcabálja. 

 
– Szent János tér 
Augusztus 20-án zenés ébresztő 
a Fricsay zenekarral 
9 órától ünnepi szentmise ke-
nyérszenteléssel. 
10 órától a KŐBÁRÁNYOS KÚT 
avatása és szentelése 
A kutat felavatja dr. Botka Lász-
ló Szeged MJV polgármestere 
Megáldja Kiss–Rigó László szeged-
csanádi püspök. Közreműködik a 
Fricsay fúvószenekar és a Pavane 
táncegyüttes. 

 
– Dísz tér 
Augusztus 20. 10.45 órától 
ünnepi vers, koszorúzás az or-
szágzászlónál 

 
– művelődési ház udvara 
Augusztus 20-án 11 órától ünne-
pi műsor. Közreműködik az Akro-
polisz táncszínház, Vajda Júlia 
operaénekes a Szegedi Nemzeti 
Színház szólistája, utána egy jó 
gulyás mellett jó ebédhez szól a 
nóta, közreműködik a Tiszavirág 
cigányzenekar Báder Béla veze-
tésével. 

 
+ Faragó Nap 
 
Augusztus 29-én 10 órától a 
Szélmalom előtt Dávid János 
erőbemutatója és Dorozsma 
legerősebb emberének megvá-
lasztása. 
10-19 óráig a művelődési házban 
Dankó Pista emlékkiállítás a 
nótakirály kottáiból, bútoraiból, 
fényképeiből és természetesen 
látható lesz a hegedűje is. 
17 órától Dankó nótaest a műve-
lődési házban. 
Közreműködik: Fejes Ernő, Fejes 
Sándor, Kurina Terhes Irén, 
Kecskés Sándor és zenekara. 

XIX. Nemzetközi Kamionos Találkozó 
KISKUNDOROZSMA–SZIKSÓSFÜRD� 

Július 18-án, szombaton ren-
dezték meg a már hagyományos 
kamionos találkozót a „szikin”. 
Ez a találkozó is – mint koráb-
ban – a kamionokról szólt, vala-
mint a hozzájuk tartozó ember 
vezette „hajózó” személyzetről. 
Itt végre testközelből láthatták 
kicsik és nagyok ezeket a nagy 
monstrumokat. 

 
A szervezők gondoskodtak a 

közönség megfelelő szórakoztatá-
sáról is, hiszen a program mind 
egytől egyig nyílt volt. 

Láthattunk szombaton kamio-
nos terep ügyességi versenyt, vala-
mint szkanderbajnokságot, kami-
onhúzó versenyt, sörivó versenyt, 
kamion szépségversenyt és „kié a 
legbarnább bal kéz?”-versenyt.  

Este a szokásos zenekarral ment 
a mulatozás. 

A hétvégén a kamionosoké a 
„sziki”. Itt általában a kamionsofő-
rök a teljes családjukkal vesznek 
részt ezen a dzsemborin. Nagyon 
jó volt látni, hogy szinte minden 
kamion előtt vagy bográcsos, vagy 
tárcsás hús, vagy épp nyárson sült 
hús készült. Hát igen, ezek nem 
konzerv ételek, mint amihez hoz-
zá van szokva a sofőrök többsége! 

Vasárnapra pedig már csak 
egy program maradt, az pedig a 
kamion gyorsasági verseny. A futa-
mokat szokásosan a szegedi Tisza-
parton rendezték meg. Természe-
tesen itt is kialakultak a versengé-
sek több kategóriában, hisz a sofő-
rök itt is bizonyítani akarták, hogy 
ki a legény az aszfalton. 

Jövőre jubileum lesz, hiszen a 
XX. Nemzetközi Kamionos Feszti-
vál megrendezése igen komoly 
szervezői munkát igényel majd, és 
már is többen jelezték a részvételi 
szándékukat. 

Egyébként a képek magukért 
beszélnek… 

 
IFJ. ATLASZ HENRIK 

HAVI GONDOLAT 
 
„A méltó embert a kitüntetés 

díszíti, a méltatlant pedig megbé-
lyegzi.” 

(Publius Syrus) Fotók: Tímár Lajos. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

Képviselői fogadóórák augusztusban nem 
lesznek. 

 
 →→→→  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 
 

 ���� A fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-

könyvtára 2009. augusztus 3-tól augusztus 
21-ig zárva tart. 

Nyitás: 2009. augusztus 24-én hétfőn. 

SZERKESZT�SÉGI ÜLÉS 

Augusztusi számunk szerkesztőségi ülése 
augusztus 10-én, hétfőn 17 órakor lesz. Lap-
zárta: augusztus 24. hétfő. 

A nagybani piaci közlekedési helyzetről 
Olvasóinktól jelzéseket kap-

tunk a dorozsmai Nagybani Pi-
ac környékén vásár alkalmával 
kialakult parkolási lehetősé-
gekről és állapotokról. Észrevé-
telek érkeztek a lakosság (nem 
a nagybani) magánjellegű, házi 
szükségletre irányuló vásárlá-
sai során a piacra való be- és 
kilépési nehézségeiről. 

 
Utánajártunk a parkolási prob-

lémának. Megkerestük a Nagybani 
Piac igazgatóját, a közterület felü-
gyelőt, a rendőrséget és a képvi-
selőnket. Megtudtuk, hogy vásári 
napokon a Kettőshatári úton és 
környező utcákban 2–300 sze-
mélygépkocsi folyamatos parko-
lási igényét a megállni tilos táblák 
nehezítik. A hiedelemmel ellentét-
ben vásári napokon sincs megen-
gedve a táblák figyelmen kívül ha-
gyása. A szabálytalanul parkoló-
kat a Közterület-felügyelet és a 
rendőrség bírságolhatja (meg is 
teszi), feljelentheti és a gépjármű-
vet elszállíttathatja. Az objektív 
felelősség körébe tartozó zéró to-
lerancia alapján a gépkocsivezető 
távollétében a járművet lefényké-
pezhetik, és az illetékes hatóság 
közigazgatási bírságot szabhat ki 
30–300 ezer Ft-ig terjedően. 

A megállni tilos táblák kiegé-
szítő tábla nélkül az úttest menet-
irány szerinti jobboldalára vonat-
koznak (itt mindkét oldalon ki 
vannak rakva). Ha elég széles a 
padka, azon szabad várakozni, 
parkolni. A probléma általában 
abból adódik, hogy vásári napo-
kon az út mindkét oldalán parkol-
nak és helyenként leszűkül a két 
forgalmi sáv, lelassul a főközleke-
dési út forgalma, vagy dugó kelet-
kezik. Ilyenkor jön a segélykérés, 
bírságolás. 

Többen felvetették, hogy a 
piac vezetése vásári napokon mi-
ért nem bocsátja a beléptető ka-
punál lévő puffer parkolót a vá-
sárba érkező gépkocsik parkolá-
sára. Ennek az az oka, hogy a 
nagybani piaccal szembeni közle-
kedési hatóság elvárásként tá-
masztotta, hogy a piacra érkezők 
lehetőleg ne az utakon várakozza-
nak. Ezért épült a puffer parkoló. 

A vásárt követő nagybani zöldség 
piacra érkező eladók a nyitás előtt, 
már több órával megérkeznek, ha 
nem tudnak a piaci parkolóba be-
menni, akkor a közlekedési utakat 
terhelik, zárhatják el, mert kialakul 
az utakon az adok-veszek, átpako-
lás. Ezért nem nyitják meg a vásá-
rozók részére a parkolót. 

A másik észrevétel a lakossági 
(nem nagybani) vásárlásra érke-
zők be- és kilépési nehézségeire 
vonatkozik. A buszmegállónál lévő 
gyalogosok részére létesített nyi-
tott kaput olyan keskenyre szab-
ták, hogy azon kerékpárral és 
kézikocsival csak nehezen, vagy 
egyáltalán nem lehet bejutni. 

Ennek az az oka, hogy a nagy-
bani piac belső rendje szerint mun-
kavédelmi szempontból balesetve-
szélyes és tilos a piacon belül 
kerékpárral közlekedni. Másrészt 
viszont a nagybani kilépő, fizető 
kapunál a Zsombói úton van egy 
forgókapu, ahol gyalogosan köny-
nyen, járművel nehezebben lehet 
be- és kijutni. Ennek ilyenformán 
való kialakítása a piac vezetése 
részéről a célokkal összhangban 
lévő és tudatos volt. 

A nagybani piac elsődleges 
célja, feladata a nagybani eladók 
és vevők igényének kielégítése a 
környezet lehető legkisebb zava-
rása mellett vagy nélkül. A rend 
biztosítása és a káosz elkerülése 
érdekében a kisebb rosszat kellett 
választani. 

A nem nagybani, saját célra 
vásárlók, ha gépkocsival érkez-
nek, a Zsombói úti kilépő kapunál 
lévő személygépkocsi parkolóban 
300 Ft-os díj ellenében leparkol-
hatnak és a forgókapun keresztül 
a piacra bejuthatnak. A vásárolt 
árut kézben vagy kézikocsival, ke-
rékpárral kisebb nehézségek árán 
a forgókapun át a vagy a fizető 
kapuk rendszeres nyitása alkal-
mával kivihetik a piac területéről. 

Sajnos azért kellett ezeket az 
akadályozó technikai körülmé-
nyeket beiktatni, mert többen az 
eladók és még többen a vevők 
nem mennek be gépkocsival a 
piac területére, hogy ne kelljen 
helypénzt fizetni, hanem az úton a 
boltok előtti parkolókban vagy út 

szélén tilosban parkolnak, és oda 
kézikocsival zötyögtetik ki az 
árut, zavarva a járművek bizton-
ságos közlekedését és saját testi 
épségüket is. 

A Zsombói úti (kiléptető ka-
punál lévő) lakossági személy gk. 
parkoló nyitva tartása: vasárnap-
tól csütörtökig: 4-10 óráig és 14-
21 óráig. Pénteken 4 órától 10 
óráig és szombaton 14-21-ig tart 
nyitva. 

Fentiekben közölt célok, érde-
kek és a rend és nyugalom megte-
remtése érdekében arra az állás-
pontra jutottunk, hogy a felmerü-
lő lakossági észrevételek és kör-
nyező lakosság, boltok észrevéte-
leinek és tűrhető állapotok meg-
teremtése érdekében egy helyszí-
ni bejárás keretében lenne célsze-
rű az érdekek összehangolását 
elvégezni az illetékesek bevonásá-
val. Újragondolni a piacra való 
lakossági bejutás megkönnyítését, 
valamint a Kettőshatári úton és 
környező utcákban való parko-
lást, megállást, várakozást tiltó 
táblák hatályát és esetleg szüksé-
ges kiegészítő táblák kihelyezését 
a vásári napokra való tekintettel. 

 
TÍMÁR LAJOS 

Irtsuk a 
parlagfüvet! 
Amennyiben Szeged közigaz-

gatási területén fekvő belterületi 
magántulajdonú ingatlan vagy köz-
területi ingatlan parlagfű-szeny-
nyezettsége észlelhető, bejelentés 
tehető az önkormányzatnál. A be-
jelentésben szükséges megadni a 
parlagfűvel szennyezett ingatlan 
pontos címét, a bejelentő szemé-
lyes adatait, és amennyiben is-
mert, az ingatlan helyrajzi számát, 
tulajdonosának/használójának 
nevét, címét. A védekezés költsé-
geit a földhasználó köteles megfi-
zetni, illetve 15 ezertől 5 millió 
Forintig terjedő bírság szabható 
ki rá. Parlagfüves telek bejelenté-
se az önkormányzati zöld számon 
lehetséges: (80) 820–302. 

Lakossági 
fórum 

 
Subasán a Gólyahír utca és a 

Bors utca találkozásánál egy 
negyven méter magas mobil bá-
zisállomás létesítését tervezik, 
amelyben rádiótechnikai beren-
dezések kerülnek felszerelésre. 
Az építést megelőzően Fábián 
József önkormányzati képviselő 
lakossági fórumot hív össze 
2009. augusztus 12-én 17 
órára a fent említett helyszínre. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Meghívó 
 
AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA 

alkalmából szeretettel meghív-
juk a Petőfi Sándor Művelődé-
si Házban 2009. augusztus 28
-án 16 órakor tartandó ren-
dezvényünkre. 

 
VÉDŐNŐK 

Röviden 
 
– Információs táblát helyeztek 

el a Dorozsmai út és a Szent János 
tér kereszteződésénél, amelyen a 
közérdekű információk mellett a 
környék nevezetességei is szere-
pelnek. 

 
– A múlt havi, a templom mel-

letti körforgalomban történt halá-
los baleset óta két újabb szeren-
csétlenség történt: a Dorozsmai 
utat az 5-ös úttal összekötő 502-
es úton egy ittas férfi kocsijával az 
útról lesodródva a közeli kukori-
caföldre csapódott. A balesetben a 
sofőrön kívül két utasa is megsé-
rült. Belehalt sérüléseibe viszont 
az a kerékpáros, aki a Széksósi út 
és a Nyugati sor útkereszteződés-
ében súlyosan megsérült, amikor 
egy közeledő gépjárművet látva 
fékezés közben felborult. 



2009. 2009. 2009. 2009. JÚLIUS 31JÚLIUS 31JÚLIUS 31JÚLIUS 31.... 3333. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL 

„Ha Irénke néni tudja, kérdezzétek” 
Lakása maga a múlt, melynek 

szelleme mindenbe beleivódott. 
Mintha az 1900-as évek hűs patak-
vizébe léptem volna. Minden hasz-
nálati tárgyában jelen van. Talán 
múzeumokban érez ilyet az ember, 
ösztönösen is óvatos, lehalkítja 
hangját. Farkas Dezsőné Irénke 
néni, viszont otthon van, ez a ruga-
nyos járású, kicsiny idős asszony 
olyan aktív, a fáradtság legkisebb 
jele nélkül fut, szalad, tüsténkedik, 
mintha semmiről nem akarna le-
maradni. „Soha nincs üresjáratom” 
– szokta mondani. Mintha semmire 
nem lenne elég ideje. Meglátogat-
tam, mesélje el, milyen érzés volt, 
amikor a XI. Dorozsmai Napok 
alkalmával kitüntetés érte: meg-
kapta a Kiskundorozsmáért Em-
lékérmet. Mindenről beszélt, csak 
erről nem akart, minduntalan mesz-
sze elkanyarodtunk a témától, a 
kérdéstől, majdnem azzal hárított 
el, hagyjam már őt ezzel, ilyen 
érdemtelenül kapott dolog miatt 
miért is háborgatom? 

– Ahogy a bevezető, a megnyi-
tó elhangzott és azt hallom, hogy 
a nevemen szólítanak, el sem 
hittem – védekezik, szinte már 
túlzó szerénységgel – remegni 
kezdtem, végigfutott rajtam a di-
lemma: mit is csináltam, hogy ezt, 
és én? Megvallom, elképedtem. 
Nem tudom, hogy kerültem fel a 
színpadra, talán beszéltem össze-
vissza, hirtelen nem más, csak a 
lélekharang sorsa jutott eszembe, 
még az is felötlött, énekelek vala-
mit, eh – legyint – egy öregasz-
szony bolondságai, tényleg nem is 
tudtam, mitévő legyek. De nagyon 
jólesett. Nagy tisztességnek ér-
zem. Már a Napok előtt kerülget-
tek, mint macska a forró kását, a 
művelődési házból: „ugye ott le-
szek, meg nekem ott a helyem, 
mert ilyen-olyan rendezvények 
lesznek” stb. Jó, jó, nyugtattam 
őket és nem tudtam mire vélni ezt 
a nagy invitálást. Persze, ők igen. 

– Mit gondolt, amikor kapta, 
miért éppen Önre esett a választás? 
– kérdésemre legyint: – Fogalmam 
sincs. Nem tettem én semmi olyat, 
amivel kiérdemelném. 

Siettem megnyugtatni, talán 
megmagyarázni: Irénke néni Do-
rozsma egy élő legendája. Ma már 
olyan kevés ember él Dorozsmán, 
aki szinte mindent tud a település 
életéről, múltjáról, az emberekről, 
tárgyakról. Aki ennyire szívén vi-
seli régi szellemi és tárgyi emléke-
ink sorsát, segít és iparkodik meg-
őrizni minden tőle telhetőt az utó-
kor számára. Szememmel végigsi-
mítom a falakat, berendezési tár-
gyakat: a földön a híres-neves sze-
gedi késes, Sziráki mester egykori 
vásározó ládája, egy múlt század 
eleji Kossuth-címeres porcelán fali-
óra, torontáli, kalotaszegi fali szőt-
tesek, korondi tálak, a házi áldás, a 
Częstochowai Szűz bekeretezett 

képe – egy lengyel zarándokút em-
léke mellett szapoly, hímzőkeret, 
amott palatáblák, a másik falon 
csodálatos, hímzett népi blúz függ, 
a komódon nehéz, márványfogan-
tyús telefonkészülék. Minden a 
gyűjtésekből, amelynek tárgyaiból 
a lakás és a kis kertecske minden 
szeglete zsúfolásig megtelt. Valam-
ennyinek története van. – Követi 
tekintetem. 

– Öreg házam, a 48-as utcában 
átalakítottam. Kis néprajzi múze-
umot akartam ott létrehozni. Aki 
járt ott, emlékszik rá. Oszlopos 
tornácos „ámbitusos” épület volt. 
Fáradságot nem kímélve kilincsel-
tem, hadakoztam, őrizzük meg 
tárgyi emlékeinket. Picinyke kis 
falvaknak van már tájháza, a 11 
ezres Dorozsmának miért nin-
csen? Ígéretekben nem volt hiány, 
úgy látszott a Móra Ferenc múze-
um is felkarolja, sőt kormányszin-
ten is ígértek több milliós támoga-
tást a kormányfőnek írt levelem-
re. Hogy mi lett a sorsa a pénznek, 
nem tudni, kik, mire fordították, 
de az ügy kimenetele ismert. Sem-
mi. Az ódon ház állaga annyira 
leromlott, nem volt miből felújíta-
nom, vérzett a szívem, mikor le-
bontották. Ide menekítettem „kin-
cseimet”. Azt vallom, ha a régi dol-
gainkat nem tudjuk bemutatni az 
ifjúságnak, mibe kapaszkodjanak? 
Széchenyi mondta: „ki a múltját 
nem becsüli, a jövőt nem érdem-
li”. A múlt beszél: a tálak, tányé-
rok, amiből ettek, a dunyha, mely-
ben még öregapánk aludt, minden 
tárgy, melyet életükhöz használ-
tak, az a múlt, amelyről egyre ke-
vesebbet tudunk. A 24-ik órában 
vagyunk, hogy emlékeinket meg-
őrizzük itt, Dorozsmán. Akár egy 

tájházban is. Félek, hogy a még 
fellelhető tárgyakat felaprítják, el-
tüzelik, mert nincs rá érdeklődő. 
Már nemigen gyűjtök, anyagiak-
ban be vagyok határolva, hogy 
szépen mondjam. Régen én keres-
tem meg a tárgyakat, ma már 
azok keresnek meg engem. Mos-
tanság minden régi tárgyat arany-
áron akarnak adni. Meg aztán, 
nincs is már hova rakjam. Látod, 
talpalatnyi helyem sincs. 

– Mindenütt vallási tárgyú 
képek, feszületek, ministráns fa 
kereplő, rózsafüzér, szent könyvek 
sora a polcokon… 

– Férjem elébb papnak tanult, 
később kántor volt, 1951-ben, ami-
kor a hitéletű emberek állami szin-
tű üldözése megkezdődött. Kalo-
csáról kellett eljönnie, mikor Grősz 
érsek urat letartóztatták. Félt, hogy 
rá is sort kerítenek. 1955-ben es-
küdtünk meg. Nekem zenekonzer-
vatóriumi végzettségem volt, s mi-
vel a férjemet az akkor Szegeden 
élő Vaszy Viktor – mondjuk úgy: 
vette pártfogásba – maga helyett 
engem ajánlott, így a kántori fel-

adat rám hárult. Nagy csodálkozás 
is övezte, „női kántor?!” – mondták, 
de aztán úgy látszik beváltam, 1990-
ig itt ragadtam, e pályán. A hívek 
elfogadtak, úgy gondolom megked-
veltek, tiszteltek. Úgy érzem. Fon-
tos meghatározója volt az életem-
nek a hangom, amit az Úristentől 
talentumként kaptam és igyekez-
tem azt Neki visszaadni. Nehéz 
évek voltak. Lásd itt ez a réges-régi 
egyházi énektár gyűjtemény. Ezt a 
Rákosi-érában nyomtatták, elkér-
tem a már lapjaira hullott könyvet, 
ebbe csak a kottát nyomtatták be-
le, mást nem volt szabad. A szent 
énekek szövegét már én és ismerő-
seim írtuk a hangjegyek fölé. Pár 
ezerszer átlapozhatták szegényt, 
míg ilyen lett.  

Még egy megtiszteltetés érte – 
faggatom – pápai áldást is kapott 
oklevél formában. Az indoklásban 
az áll: „A Dorozsmai Egyházköz-
ségben végzett több évtizedes szol-
gálatáért”. 

– A huncutok, ezt is eltitkol-
ták. Dezső, a fiam persze tudott 
róla, hiszen ő keretezte be. Látod, 
ez előtt is értetlenül állok. Csak 
végeztem a dolgomat. Semmi más. 
1990 után próbáltam a pályán 
maradni, de nem lehetett. Itt, 
helyben nem adatott meg nekem 
semmi más egyházi tevékenység, 
pedig kilincseltem, kértem. Ki 
döntötte el, hogy ne legyen ezután 
már sem férjemre, sem rám szük-
ség, mondjuk úgy: talán nem tu-
dom. Nem haragudhatok senkire. 
Nem haragudhat az, akinek lába 
közelebb van már a sírhoz, mint a 
bölcsőhöz. A Hozsanna kórusnak 
is tagja voltam, „sereghajtóként”. 
Ezután már csak hitoktatásokat 
tartottam. Felsővároson Kovács 
Miska bácsi, a plébános hívott meg 
erre a feladatra. Ott voltam még 14 
évig. Most pedig csak itthon élem a 
kis öregasszonyok mindennapi 
életét. Elfoglalom magam, kiterjedt 
levelezést folytatok. De ha valaki 
bármi régi dolog iránt érdeklődve 
rám csönget, ugyanazt tudom mon-
dani mindenkinek, amit egykori 
hittanórákon a gyermekeknek: „ha 
Irénke néni tudja, kérdezzetek. Ha 
nem tudja, utánanéz”. 

TÓTH GYÖRGY 

Búcsúzunk Zsolt atyától 
 

Szomorúan és sajnálattal értesült a Kiskundorozsmai Egyházköz-
ség dr. Kiss–Rigó László megyés püspök döntéséről, amely szerint Illyés 
Zsolt káplánt Kiskundorozsmáról Kétsopronyba helyezi át 2009. au-
gusztus 1-jei hatállyal. Helyére Biacsi Józsefet helyezik vissza. 

Zsolt atya már több mint egy éve itt, Dorozsmán teljesít szolgála-
tot, a hívek nagyon megszerették őt. Kiemelt feladatának tekintette a 
fiatalokkal való törődést. Sikerrel szervezte meg az egyházi nyílt 
napot a művelődési ház udvarán. Kirándulásokat és táborokat is 
szervezett, tervei közt szerepelt a dorozsmai cigányokkal való cél-
zott foglalkozás, amelyre áthelyezése miatt nem kerül már sor. 

Új feladataihoz sok sikert és kitartást kívánunk, papi tevékeny-
sége szolgáljon Isten nagyobb dicsőségére és a hívek lelki épülésére. 
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Mecénás-díj a Polgárőrségnek 
Olvasóink újságunk előző 

havi számából értesülhettek 
arról, hogy a Dorozsmai Napok 
ünnepélyes megnyitója alatt a 
Mecénás-díjat a Kiskundorozs-
mai Önvédelmi Csoport (Polgár-
őrség) kapta. Ebből az alkalom-
ból interjút készítettünk a díj 
átvevőjével, a Polgárőrség elnö-
kével, Szemesi Szilveszterrel. 

 
– Elnök úr, kérem, mutassa be 

a polgárőrök tevékenységét a szer-
vezet alakulásától kezdődően, va-
lamint beszéljen arról a munkáról, 
amelyért rendhagyó módon a Me-
cénás-díjat érdemelték ki. 

– Valóban rendhagyó a Pol-
gárőrség Mecénás-díjjal való ki-
tüntetése, hiszen nem az anyagi 
eszközökkel való támogatásban, 
hanem sokrétű társadalmi mun-
kánkkal érdemeltük ki a díj ado-
mányozóinak elismerését. Szerve-
zetünk 1992-ben alakult meg 
mint civil szervezet, és egyesületi 
formában működik. 2001 óta 
vagyok a Polgárőrség elnöke, a 
Vezetőség 5 főből áll, az Ellenőrző 
Bizottság pedig 3 főből. Egy nagy 
család vagyunk tulajdonképpen, 
összesen 39 tagunk van, mind 
elkötelezettek a közrend és a 
közbiztonság ügye iránt, bár szí-
vesen töltjük együtt a szabadidőn-
ket is. Alapvető feladatunk Do-
rozsmán a bűnmegelőző járőrö-
zés, amelyet a rendőrséggel 
együttműködve többnyire az éj-
szakai órákban végzünk. Együtt-
működünk még a Közterület-fel-
ügyelettel, az önkormányzattal, a 
Családsegítő Házzal, és aki még 
igényt tart erre. Az évek során 
arra jöttünk rá, hogy a bűnmeg-
előzés akkor hatékony, ha már 
csírájában sikerül a bűnre vezető 
lehetőségeket felismerni és idejé-
ben beavatkozni. Ezért például 
odafigyelünk a fiatalok utcai „éj-

szakázásaira”, kapcsolatot tartunk 
az iskolákkal. Lényeges a szociáli-
san nehéz helyzetben lévők, mun-
kanélküliek, hajléktalanok figye-
lemmel kísérése. Indokolt esetben 
jelzést adunk a szociális ellátó 
önkormányzati szervek, például a 
Családsegítő Ház felé. Figyelünk a 
fogyatékosokra is, az életvezeté-
sükben támogatjuk őket. Mun-
kánk eredményeként Dorozsmán 
nincs utcán hajléktalan. Szociális 
és karitatív tevékenységünk egész 

Szegeden példaértékű. Amikor a 
tanyavilágban (Öreghegyen) rab-
lógyilkosság történt, civil hírlán-
cot szerveztünk, amely azóta is 
működik a külterületi postai kéz-
besítők közreműködésével. 

– Kérem, mutassa be a Szom-
szédok Egymásért Mozgalmat! 

– Öt éve szerveztük meg Do-
rozsmán a SZEM-et, amely már 33 
utcában, eredményesen működik. 
A Dorozsmai Naplóban közzétett 
polgárőrségi segélyhívó szám nap-

pal is működik, alkalmas a házaló 
árusok észlelésének bejelentésé-
re. Az újságon keresztül rendsze-
resen jelentetünk meg közbizton-
sági cikkeket, okulásul és megelő-
ző célzattal is. 

– Milyen további tevékenysége-
ket látnak még el? 

– Iskolakezdés idején a regge-
li órákban a balesetveszélyes út-
kereszteződéseknél figyelőszolgá-
latot tartunk. Végezzük járőrözé-
seink során cégek telephelyeinek 
figyelését is. A dorozsmai üzletek 
tulajdonosait rendszeresen felke-
ressük és érdeklődünk az esetle-
ges tolvajlásokról, gyanús viselke-
désű egyénekről. Tanácsokat adunk 
a védelmi módszerekről, riasztó-
berendezések használatáról. Szá-
mos rendezvényt – többek közt a 
falunapokat, a focimeccseket, a 
körmenetet stb. – biztosítunk. Do-
rozsmán március óta éjjel-nappal 
van rendőri szolgálat. Ennek ered-
ményeként érezhetően javult a 
közbiztonság. Rendszeres a rend-
őri közlekedési ellenőrzés. A zéró 
tolerancia bevezetése óta a közle-
kedésbiztonság is nőtt. Úgy vél-
jük, hogy a Polgárőrség élvezi a 
lakosok bizalmát, igénylik tevé-
kenységünket. Az önkormányzat 
éves anyagi támogatása biztosítja 
a működés minimális feltételeit, a 
többit támogatóink segítségével 
teremtjük elő. 

– Mit szólnak a díjhoz? 
– Nagy erkölcsi megtisztelte-

tés számunkra munkánk Mecénás
-díjjal való elismerése. Köszönjük 
a javaslattevő civil fórumnak és az 
adományozó Polgármesteri Hiva-
talnak és a Petőfi Sándor Művelő-
dési Háznak. Igyekszünk a jövő-
ben is rászolgálni a bizalomra. 

– Köszönöm az interjút, közös 
munkánkhoz sok sikert kívánok! 

 
TÍMÁR LAJOS 

How do you do? 
A fehér egyenpólós srácok 

ugrándoztak, kiabáltak, futkostak 
körülöttem, de egy csapásra csend 
lett, mikor Raffai Erika, a csoport 
vezetője pisszentett. Nagy ese-
mény következik: a Kids Club ki-
csinyke tagjai most mutatták be 
először angol nyelvi tudásukat a 
szülőknek, rokonoknak. A helyszín 
a dorozsmai Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház nagyterme. Amikor a 
felnőttek elhelyezkedtek a nézőté-
ren, játékos bemutató vette kezde-
tét. A kis szereplők még bátortala-
nul, majd egyre nagyobb hangerő-
vel formálták meg az idegen szava-
kat, mondatokat. Persze, hogy 
nagy taps kísérte az előadást. 

 
– How do you do? – vagyis: 

hogy van? Izgult ugye? – kérdez-

tem Erikát, a tábor vezetőjét, aki 
angol nyelvtanár egy helyi iskolá-
ban. 

– Természetesen, de túl va-
gyunk, és nagyon elégedett va-
gyok az eredménnyel, bár nem 
csak én, hanem - és ez a fontos, a 
gyermekek és szüleik is.  

– Mi szülte meg ennek a tábor-
nak a gondolatát? 

– Először is a szükség. A 
nyelvtanulás alapvető szükségle-
te. Már tavaly szeptember óta 
vezetem a nyelvklubot itt a Ház-
ban, heti egy alkalommal, óvodá-
soknak, kisiskolásoknak. A „The 
Kids Club” angliai franchise vállal-
kozás, tavaly vettem meg ennek a 
jogát. Dorozsmán és Szegeden a 
Játékdzsungel Játékházban tartot-
tuk a foglakozásokat. Pozitív visz-

szajelzések és a növekvő érdeklő-
dés inspirált a nyári tábor létre-
hozására. A Százszorszép Gyer-
mekház által kiadott Vakáció fü-
zetben és az iskolákban hirdettük 
a programot. 

– A fogékonyság? 
– Jó. Módszerem, a játékkal, 

kényszer nélkül tanítás sokkal 
hatékonyabb, mint azok a dolgok, 
melyekre a gyerekek rá vannak 
kényszerítve. Tanulunk, persze, 
feladatlapokat töltünk ki, de vol-
tunk a Sári-tanyán, a Vadaspark-
ban is. A gyerekek a tanulást él-
ményként élik meg. Az anyagot 
észrevétlenül „loptuk be” az eszük-
be. Jól sikerült. Egy amerikai kis-
gyerek is volt itt, akivel – ha a 
többiek beszélni akartak vele, 
márpedig nagyon is akartak – rá-

kényszerültek az alapvető szavak 
mielőbbi megtanulására.  

– Szólaljon meg egy szülő is: 
Markovicsné Urbán Évát kérdez-
tem, mi a véleménye a táborról? 

– Én is azt vallom, a szükség 
inspirált. Az előző jó év, amióta 
ide járunk csupa pozitív élményt 
hozott. Nagyon elégedett vagyok. 
Az őszi beindulással már haladó-
ként fogunk ide jelentkezni ismét. 
Anyagi vonzata sem volt annyira 
vészes a többi hasonló tábor költ-
ségeihez képest. A lényeg: Jól 
tanult a kisfiam, és ez volt az 
egyetlen tábor, mióta ide-oda 
íratom, amelybe szívesen eljött és 
várta a következő foglalkozást. 

 
 

TÓTH GYÖRGY 
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Mister Pirit 
Való igaz, választhattam volna 

más címet is. Címet találni nehe-
zebb, mondják, mint megírni egy 
cikket. Írhattam volna pl. „A Kö-
vek ura”, vagy más botorságokat, 
de hogy is merészelnék én valami 
ragadványnevet aggatni Hajdú 
Gézára, a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház igazgatójára. Merthogy 
azon melegében, amikor bemutat-
kozott ásványkiállításával a Do-
rozsmai Napokon, rögtön megra-
gadott ennek a szép szenvedély-
nek az oka, eredete iránti kíván-
csiság. 

– Ez már láthatóan nem hobbi, 
hanem annál sokkal több. Mi alapoz-
ta meg a gyűjtés iránti vágyad? – 
szegeztem a kérdést Hajdú Gézának. 

– Amikor főiskolára jártam, 
1978-83-ig, volt egy tanárom, aki 
ezt tanította. Mit mondjak: az első 
ásványtan vizsgáról kirúgott. Nem 
szegte kedvem, újra nekirugasz-
kodtam, és addig nyüstöltem ma-
gam azzal, hogy ennek sikerülnie 
kell, míg aztán sikerült is. Talán 
ettől az időtől datálható komo-
lyabban az én gyűjtőszenvedé-
lyem a kövek és ásványok világá-
ban. Bár ez így nem egészen igaz, 
mert ennél már sokkal korábban 
érdekelt ez a terület. De mondha-
tom úgy, már több mint 25 éve 
gyűjtöm ezeket a ritkaságokat. 

– Honnan szerezted be, mivel 
tudomásom szerint ezek között – 
már amiket az itteni kiállításon is 
láttunk – védett természeti értékek 
is vannak? 

– Nos, onnan kezdem, hogy 
mióta az eszem tudom, mindig 
kirándulok, utazgatok, általában 
hegyes vidékeken, pl. a Kárpátok-
ban, de itthon is, ahol járom a 
töréseket, patakmedrekben gázo-
lok. Felszedek néhány érdekesnek 
tűnő kődarabot – mert most már 
azért tudatosan szemlélődök a 
lábam előtt, nem csak találomra, 
mint azelőtt – kis kalapácsommal 
a kézben rákoppintok, és egyből 
kitűnik, rejt-e valamiféle zár-
ványt, vagy eldobhatom. Rendsze-
resen, mint csoportvezető, kirán-
dulásokat is szerveztem Erdélybe, 
ezek alkalmával mindig megra-
gadtam a lehetőséget, hogy saját 
szenvedélyem is kielégítsem. De 
itthon, családi kirándulásokon, pl. 
a Zempléni hegységben – gumi-
csizmában, nejlonzacskóval a kéz-
ben matatva a földben-vízben, ala-
poztam meg a saját gyűjteménye-
met. Sok piritet, kvarckristályt, 
jáspist, opált, de különféle fosszí-
liákat is találok, kőbe zárt levél 
lenyomatokat, kagylókat, csigá-
kat, az egykori beltenger marad-
ványait. De hogy a kérdésedre is 
feleljek: igen vannak védett ritka-
ságok is, ezeket általában megvá-
sárlom, különböző kiállításokon, 
pl. Nagybányán, Selmecbányán. Az 
itteni kiállításon is látott nagy 
ametiszt boltozatot ismeretségi 
kapcsolatok hálózatán keresztül, 
nagy nehézségek árán tudtam 
megszerezni, nem volt egyszerű. 
Nevess ki: angliai nászutamon, 

Skóciában, az utazócsoport min-
den tagja természetesen az ott ol-
csón beszerezhető skót whyskire 
„ugrott rá”, én az erre szánt 6 
fontomból egy csodaszép füst-
kvarc kristályt felfedezve, azt vásá-
roltam meg a pia helyett. Jellemző 
rám, hogy pl. azért szerveztem 
autó utat Marokkóba, hogy ennek 
ürügyén az itt is látható galenit 
kristályokat megvásárolhassam. A 
korallok Amerikából, Ausztráliá-
ból származnak, szintén vásárlás 
útján. 

– Jól sejtem, ez a kiállítás talán 
egy része a gyűjteménynek? 

– Igen, jól. Otthon, minden el-
képzelhető hely ásványokkal, kö-
vekkel van tele: a polcok, a szek-
rények, az asztalok teteje… Gyer-

mekeim azt kérték tőlem, minden 
héten rakjak valami mást, dísznek 
az íróasztalukra. Én ezt kihasznál-
tam, egyúttal elmondtam mind-
nek a történetét, eredetét, nem 
kell mondanom, bennük is elültet-
tem már ennek a szenvedélynek a 
magvát, tehát már a családom is 
rabja a gyűjtőmunkának. Beoltot-
tam őket. Magam már nemigen 
gyűjtök, a meglévőket rendszere-
zem. Talán adtál egy ötletet: gon-
dolkodom rajta, hogy itt, a Házban 
egy állandó kis kiállítást készítek, 
ez is behozhatja ide az embereket, 
aztán pedig – nos, nem elképzel-
hetetlen – ennek láttán megfoghat 
másokat is ez a szenvedély. 

 
TÓTH GYÖRGY 

One Europe – many culture: Comenius-projekt az 
Orczy István Általános Iskolában 

Iskolánk ebben a tanévben két 
Comenius projekten dolgozott, amely-
re összesen 27000 Euró támogatást 
kaptunk az Európai Unió erre szánt 
forrásaiból. Ez a program számunkra 
egy igen fontos lehetőséget hordoz, 
hiszen kapcsolatban állunk Európa 
számos országával és az ott található 
partnereinkkel. 

Jelenleg – a programon belül – 
tizenegy országgal közösen műkö-
dünk együtt, népszerűsítve kultúrán-
kat, miközben sok-sok új ismerettel 
gazdagodunk más népek kultúrájával, 
oktatási rendszerével kapcsolatban. 

A tanév folyamán több partnerün-
ket is meglátogattuk, volt, ahová diák-
jaink is elkísértek bennünket. Így 
történt ez, amikor Olaszországban, 
Colle Di Val D’ Elsaban jártunk a prog-
ram segítségével. Két tanulónk, Kiss 
Vivien (8. b) és Peric Annabella (8.a) 
tartott velünk. Mindketten évek óta 
tanulták az olasz nyelvet, eredménye-
sen szerepeltek olasz nyelvi versenye-
ken. Az utazást így elismerésként 
kapták, jutalomból vehettek részt a 
programokon, amelyek remélhetőleg 
további motivációt jelentenek majd 
számukra a nyelvtanuláshoz. 

A lányok az utazás után a követ-
kező beszámolót készítették: 

 

Voltunk Colle Di Val D’ Elsaban, 
San Gimignanoban, Firenzében, Siena-
ban. 

Körülnéztünk a városokban, és 
meglátogattuk híres múzeumaikat, 
templomaikat. Persze nem annyit, 
hogy megunjuk, csak azt, ami tényleg 
érdekes volt. Többek között az Uffizi 
Képtárat. 

Betekintést nyertünk a Comenius 
projektbe és a háttérben lévő komoly, 
összetett munkába. Minden nemzeti-
ségű iskolának készítenie kellett egy 
filmet az illemszabályokról. 

Ezalatt, míg megnézték, mi, mint 
magyar diákok beülhettünk egy görög 
mitológiai órára. Az ottani diákok 
nagyon aranyosak voltak, és segítet-
tek megérteni az ottani osztályzási 
rendszert. Elmagyarázták, hogy mi az, 
amiről tanulnak éppen. 

Új ismeretségeket kötöttünk, 
például a portugál diákokkal és taná-
raikkal. Az utolsó közös vacsoránál 
volt közös éneklés és fényképezkedés. 

Péntek reggel mindenki elindult a 
maga országába, mi még eltöltöttünk 
két napot Firenzében. De sajnos va-
sárnap mi is hazajöttünk, illetve egy 
kicsit örültünk. 

Ennek az útnak köszönhetően 
rájöttünk, hogy mennyire fontos a 
nyelvtanulás, és betekinthettünk az 

olasz kultúrába. Köszönjük! 
Kiss Vivien, 8. b 
 
Már hat éve tanulok olaszul. Na-

gyon örülök, hogy erre van alkalmam 
az iskolában. Most nyolcadikos va-
gyok. 

Januárban tudtam meg azt, hogy a 
tanáraim kettőnket részesítenek 
ebben a jutalomutazásban. Alig hittem 
el. Nagyon nagy megtiszteltetés volt 
ez számomra. Izgalommal vártam az 
utat. 

Eljött a nagy nap. 2009. május 4-
én reggel háromkor elindultunk a rep-
térre. Aznap repültem először. Fan-
tasztikus érzés. Többféle járművel 
mentünk: transzfer mini busszal, 
repülővel, vonattal, busszal, taxival. 
Körülbelül 5 óra tájt értünk Colle Di 
Val D’ Elsaba, akkor már sokan ott 
voltak. 

Megismerkedtünk a többi ország-
ból érkező tanárokkal és diákokkal. 
Nagyon kedvesek voltak hozzánk, és 
én nagyon megkedveltem őket. A 
diákokkal próbáljuk tartani a kapcso-
latot. 

Visszatérve Olaszországból rá-
döbbentem arra, hogy milyen jót tett 
ez az utazás a nyelvtudásomnak. Így 
hazatérve még jobban hiányzik Olasz-
ország. A gyönyörű tájak, a kedves 

emberek és a finom olasz ételek. Sok 
nevezetességet láttam. Voltam San 
Gimignanoban, Sienában, Firenzében, 
a római reptéren és nem utolsó sor-
ban a szép kis városban, Colle Di Val 
D’ Elsában. Jártam a sienai és a firen-
zei dómban. Láttam híres festők fest-
ményeit az Uffizi képtárban. Lefényké-
peztek a Dávid szobor előtt. Sétáltam 
Firenze varázslatos terein és utcáin. 
Megkóstoltam a híres olasz fagylaltot. 

Nehéz volt a búcsú, de jó volt haza 
térni a fárasztó hét után. Jó lenne 
majd egyszer ott tanulni. Ezúton is 
köszönöm Kiss Mónika tanárnőnek, 
hogy ezt a lehetőséget megteremtette 
számomra. 

Peric Annabella 8./a oszt. tanuló 
 
Azt gondolom, a lányok írását 

olvasva kitűnik, mekkora élményt 
jelentett nekik –ahogyan természete-
sen az őket kísérő tanároknak – 
Nagymihályné Gyuris Annának és 
Szénásiné Őrhalmi Nicolette-nek, Kiss 
Mónikának – az utazás és a közremű-
ködés ebben a nagyszerű nemzetközi 
programban, ahol egyre többen isme-
rik meg városunk nevét és kultúránk 
egy-egy jellegzetes elemét. 

 
KISS MÓNIKA 

projektkoordinátor 
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Csak a szépre emlékezem 
Az elmúlt hetekben jutal-

mazták az óvodai dajkák mun-
káját. Az egyik legértékesebb 
nívódíjat, az arany fokozatot 
Pulakovszki Ilona dorozsmai 
lakos kapta, vele beszélgettem. 

 
– Kezdjük az elején, mikor 

kezdett ebben a munkakörben dol-
gozni? 

– Az anyasági segély letelte 
után, 2000-ben, a Jerney utcai 
Óvodában kezdtem el dolgozni, 
2005-ig, a Pappné Sörös Juli által 
irányított óvodában. Még ebben 
az évben a szegedi Gáspár utcai 
óvodába kerültem helyettesíteni 
kettő évet. Kérvényeztem, hogy 
szeretnék olyan óvodában dolgoz-
ni, ahol hosszabb időre kötnének 
velem munkaszerződést, ha elége-
dettek velem. Így kerültem a Ke-
mes utcai óvodába, ahol jelenleg 
is dolgozom. 

– A 9 év alatt volt-e konfliktusa 
szülőkkel? 

– Olyan, mint ami Dorozsmán 
előfordult, nem volt. 

– Önnek van-e kedvenc, a fel-
ügyelete alá tartozó, a gyerekek 
között? 

– Van persze, de ahol 24 gye-
rek van, ott egyet nem lehet kisa-
játítani. 

– Tudna-e párhuzamot vonni 
27, 23 és 18 éves gyermekei óvodai 
viselkedése és a mostani nevelési 
módszerek között? 

– Óriási a különbség. A mosta-
ni nevelési morál teljesen más, a 
régi jobb volt. A nagyobbik leá-
nyomnak van egy 19 hónapos 
gyermeke, és sokszor kér tanácsot 
tőlem. Közösen oldjuk meg a 
problémákat. 

– Van-e beteg gyermek, akire 
külön kell figyelnie? 

– Van két autista gyermek, 
ezek közül az egyik a csoportunk-
ba került. Fél év telt el, mire a bi-
zalmába fogadott. A kialakult bio-
ritmusukat mindennap betartják 
és betarttatják másokkal. Mondok 
egy példát. A Martin nevű gyer-
mek a csaptelepnél, ha valaki 
jobbra nagy balra fordítva hagyja 
a fogantyút, akkor ő rögtön kö-
zépre fordítja, mert szerinte úgy a 
biztonságos. A téli öltözködésnél 
a sorrend, sapka, kabát sál. Ezek-
re odafigyeltem, amiért nagyon 
hálás volt. 

– Az arany fokozatú díjra ki 
javasolta? 

– Ezt az utolsó pillanatokig 
ügyesen titkolták. Akkor kezdtem 
gyanakodni, amikor a vezető óvó-
nő, Kenyeresné Vera néni több 
személyi adatot bekért rólam, köz-
tük, hogy szoktam-e altatni. Tele-
fonálgatott, majd rám parancsolt, 
hogy hétfőn nagyon gáláns ruhá-
ban jelenlek meg a Petőfi Művelő-
dési Házban. A díjátadásnál az 
ezüst fokozatot a Bölcs utcai Óvo-
dában dolgozó Korbelyné Ibolya 
dajka kapta. Majd amikor felol-
vasták, hogy az arany fokozatot 
Pulakovszki Ilona kapja, remegő 
lábakkal kisiettem majd vissza, 
szinte semmire sem emlékszem. 
Soha nem kaptam még ilyen ma-
gas szakmai nívódíjat. 

– A kollégák és a család hogy 
fogadták az ünnepség után? 

– A család nagyon örült, volt 
puszi meg minden. 

Az óvodában évértékelő volt, 
ahol a nyugdíjba vonuló vezető 
óvónő megindokolta, hogy miért 
engem javasolt, és elmondta, hogy 
ettől függetlenül ugyanúgy kell 
dolgozni, mint eddig, semmi meg-
különböztetés nem illet ezzel a 

díjjal. 
– Azért ami-

kor magára ma-
radt egy órára, 
akkor átgondol-
ta és visszaidéz-
te ezt a dajka-
időszakot, a kel-
lemetlenségeket, 
megpróbáltatá-
sokat, korán ke-
léseket, késői le-
fekvéseket stb.? 

– Igen. Könny-
be lábadt a sze-
mem a vissza-
emlékezéseknél, 
de mindig csak a 
szép dolgok jöt-
tek elő. 

 
–  K í vá n o m, 

hogy ez még sok 
éven keresztül így 
legyen. Gratulá-
lok a díjhoz! 

 
 

MILITÁR MIKLÓS 

Pápai áldás a világi elnöknek 
Bálint István volt egyházi vi-

lági elnökkel beszélgettem ab-
ból az alkalomból, hogy 25 éves 
elnöklése után megkapta a pá-
pai áldás kitüntetését. 

 
– Mikortól lettél világi elnök a 

katolikus egyházban? 
– 25 éve választottak elnökké 

a katolikus egyházban, tehát 5 
cikluson keresztül voltam világi 
elnök, 1984 óta. 

Farkas Dezső halála után let-
tem világi elnök, Mádi György plé-
bános úrral együtt kezdtük a szol-
gálatot. Őt akkor helyezték Do-
rozsmára, mikor én ezt a tisztsé-
get kaptam. 

Az utódom – miután nem in-
dultam újra a címért – Bényi Mi-
hály építészmérnök lett. Bízom 
benne, hogy ő jobban fogja a dol-
gokat rendezni. 

– Miért nem indultál újra a 
választáson? 

– A 25 év elég volt. Elég egy 
embernek egy közösségbe. Új ar-
cok kellenek, új emberek is ter-
mészetesen. A mondás úgy tartja, 
„új seprű jobban söpör”. Ezt sok 
embernek tudomásul kellene ven-
ni, természetesen vezető embe-
reknek. Félre kell állni, hiszen egy 
új ember másképp látja a dolgo-
kat. Nem szerelemből lettem, a 
dolgok állását így látom. 

– Mit csinál egy világi elnök? 
– A világi elnöknek az lenne a 

dolga, hogy az egyház közösséget, 
az egyháztanácsot (25 tagból áll) 
koordinálja, a híveket képviselje a 
mindenkori plébános felé. 

A világi elnök a hívek részéről 
elnök, az egyházi elnök pedig a 
püspökség és az egyház részéről 
elnök. A két elnök kiegészíti egy-
mást. 

– Mindezt hogyan osztottad be, 
hogy jusson idő erre a munkára is? 

– Általában esténként voltak 
a gyűlések, negyed évenként. Úgy 
oldottuk meg, hogy este 5-6 körül, 
munkaidőn túl tettük ezeket. 

– Mit kellett még a gyűléseken 
kívül tenned? 

– Én kijelentettem az elején, 
hogy nem beszélni, hanem dol-

gozni szeretnék. Sor került a 
templom külső pucolására, termé-
szetesen sokadmagammal tettük 
a dolgokat, a lábazat rendbetéte-
lére, mindezt összehangolni, pél-
dául a festőkkel való együttműkö-
dés is feladat volt. Előtte a hittan-
terem, cserkész szoba kialakítása, 
és most a tetőcsere – ezt mind 
összehangolva együtt a kollégá-
immal tettük. 

– Voltak-e nehézségeid? 
– A legnagyobb nehézségek 

azt anyagiak voltak. Hitelből és 
szponzorok adományaiból oldot-
tuk meg az anyagi gondjainkat. 
Most a templom tetőcseréjénél a 
püspökség segített. A testület 
érvekkel, tippekkel segítette a 
munkát, amellett, hogy együtt 
dolgoztunk. A gazdasági bizott-
sággal egyetértve csináltuk a gaz-
dasági dolgokat. 

–  V o l t - e 
példaképed? 

– Maga az 
egyház a pél-
d a k é p e m . 
Krisztus taní-
tása a példaké-
pem. Nem em-
berre bontva, 
hanem az ösz-
szes hívőre 
bontva értem. 

– A kelet-
kezett űrt, ami 
a lemondásod-
dal jár, mivel 
fogod kitölte-
ni? 

– Nincs űr, 
mert ugyanolyan tagja vagyok az 
egyházi közösségnek, mint eddig, 
csak az egyháztanácsnak nem 
vagyok a tagja. Nincs irányítási 
feladatom. Bármire megkérnek, 
megteszem ezután is. 

– Mit jelent a pápai áldás 
számodra? 

– A pápai áldást nem szokták 
sűrűn osztogatni, és nem minden-
kinek. Én a családra vonatkoztat-
va is kaptam, hiszen benne van a 
szövegben, „Ön és családja”. Meg-
hatott, nem számítottam rá. Nem 
vagyok biztos, hogy én voltam a 
legérdemesebb erre. Inkább a tes-
tületben eltöltött közösségi mun-
ka jelentette ezt, hogy megkaptam 
e kitűntetést. Mivel én voltam az 
elnök, így rám esett a választás. 
Azt nem tudom ki terjesztett fel, 
köszönöm neki is. 

– Mit üzennél ezek után Do-
rozsma lakosságának? 

– Legyenek szorgalmasak, 
hívő keresztények ezután is. Min-
den marad a régiben, Isten ezután 
is létezik, az Úr napját ezután is 
szenteljék meg, a tízparancsolatot 
ezután is tartsák meg! 

– Köszönöm az interjút. 
 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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A Jerney János Általános Iskola tanulóinak a 2008/2009-es tanévben elért ki-
emelkedő versenyeredményei 

Városi 1-3. helyezettek 
Móra Ferenc olvasásverseny – 1.: Simon Dávid (6.a), felkészítője: Balogh-

né Tóth Szilvia; Városi matematikaverseny – 1.: Bindics Boldizsár (2.a), f.: 
Dobó Imréné; „A reneszánsz éve” történelmi csapatverseny – 1.: Sós Leven-
te (5.a), Veress Attila és Veress Zsolt (8.b), f.: Lázár Zoltán; „Kalandozás Euró-
pában” komplex műveltségi csapatverseny – 1.: Ács Kovács Gabriella, Berta 
Eszter, Csányi Ákos, Fődi Zita, Kassai Anita, Kondorosi Márta, Kerekes Bence, 
Medvegy Miklós, Saracer Demizhan, Sisák Annamária és Takács Noémi (6.a), f.: 
Vass Józsefné; Móra Ferenc olvasásverseny – 2.: Berta Eszter (6.b), f.: Balogh-
né Tóth Szilvia; „Hazánk, Magyarország” műveltségi csapatverseny – 2.: 
Berta Gabriella, Bindics Blanka, Hódi Lilla, Horváth Barbara, Kalmár Kata, Ku-
rucz Dóra, Kalapács Renáta, Kovács Pálma, Varga Noémi, Varga Tímea és Újvári 
Vivienn (7.a), f.: Vass Józsefné; Kazinczy Ferenc szépkiejtési verseny – 2.: 
Bindics Blanka (7.a), f.: Márta Zoltánné; Kazinczy és kora könyvtárhasználati 
csapatverseny – 3.: Berta Gabriella, Bindics Blanka, Kurucz Dóra és Varga 
Noémi (7.a), f.: Márta Zoltánné; Városi matematikaverseny – 3.: Bindics Bo-
tond (3.a), f.: Bakai Edit; „Az ókori Hellasz” történelmi csapatverseny – 3.: 
Saracer Demizhan (6.b), Simon Dávid (6.a) és Sós Levente (5.a), f.: Bajdik Zol-
tán; „A reneszánsz éve” történelmi csapatverseny – 3.: Cselédes Horváth 
Tamara, Dobó Tünde és Virág Zsanett (8.a), f.: Lázár Zoltán; 

 
Regionális és megyei 1-6. helyezettek 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny – 1.: Simon Dávid (6.a), f.: Ba-

loghné Tóth Szilvia; Alsó tagozatos matematikaverseny – 1.: Bindics Boldi-
zsár (2.a), f.: Dobó Imréné; Regionális mesemondó verseny – 1.: Bindics 
Botond (3.a), f.: Bakai Edit; Regionális német nyelvi verseny – 2.: Bindics 
Blanka (7.a), f.: Kiss Attila; Bonifert Domonkos matematikaverseny – 2.: 
Simon Dávid (7.a), f.: Lovai Károly; Bolyai matematikai csapatverseny – 2.: 
Berta Gabriella, Bindics Blanka, Rózsa Ábel és Varga Noémi (7.a), f.: Udvarhelyi 
Csaba; Bolyai matematikai csapatverseny – 2.: Bezdány Dániel, Csuka Bonita 
Zsófia, Qian Lívia és Simon Dávid (6.a), f.: Lovai Károly; Weöres Sándor regio-
nális gyermekszínjátszó verseny – 2.: Ádám Sára, Ballai Tímea, Dimov Dániel, 
Dimovics Márk, Fodor Lili, Fődi Ákos, Gábor Mónika, Illés Katalin, Joó Emese, 
Kónya Lilla, Lászka Gergő, Menyhárt Martin, Mészáros Mihály, Miklós Bence, 
Molnár Lilla, Ördög Vanessza, Szabó Péter, Takács György, Újvári Alíz, Ujvári 
Martin és Varga Benjámin (4.b), f.: Lovai Ágota; Weöres Sándor regionális 
gyermekszínjátszó verseny – 3.: Alpár Viktor (8.b), Ács Kovács Gabriella 
(6.b), Czirok Cintia (6.b), Dudás Dávid (8.b), Fődi Zita (6.b), Laczkó Dzsulietta 
(7.a), Nagy Bettina (8.b), Oláh Maja (7.a), Takács Máté (8.b), Takács Noémi 
(6.b), Újvári Vivienn (7.a), Virág Zsanett (8.a), f.: Lovai Ágota; Zrínyi Ilona 
matematikai csapatverseny – 3.: Berta Eszter, Qian Lívia és Simon Dávid 
(6.a), f.: Lovai Károly; Regionális mesemondó verseny – 3.: Fődi Zita (6.b), f.: 
Baloghné Tóth Szilvia; Angol nyelvi verseny – 4.: Gere Boglárka (7.b), f.: Raffai 
Erika; Bólyai matematika csapatverseny – 4.: Alpár Viktor (8.b), Balogh 
Zoltán (8.b), Cselédes Horváth Tamara (8.a) és Virág Zsanett (8.a), f.: Lovai 
Károly; Magyar anyanyelvi és irodalmi komplex verseny – 5.: Berta Gabriel-
la (7.a), f.: Márta Zoltánné; Curie kémiaverseny – 5.: Dobó Tünde (8.a), f.: 
Harkai Jánosné; Kalmár László matematikaverseny – 6.: Qian Lívia (6.a), f.: 
Lovai Károly; 

Országos 1-10. helyezettek 
Mozaik matematikaverseny – 1.: Bindics Boldizsár (2.a), felkészítője: 

Dobó Imréné; Mozaik matematikai levelezőverseny – 1.: Simon Zsófia (2.a), 
f.: Dobó Imréné; Mozaik angol nyelvi levelezőverseny – 1.: Simon Dávid 
(6.a); Hermann Ottó természettudományi verseny – 2.: Simon Dávid (6.a), f.: 
Elekes Mihályné; Bonifert Domonkos matematikai levelezőverseny – 2.: 
Berta Gabriella (7.a), f.: Udvarhelyi Csaba; Mozaik történelmi levelezőver-
seny – 2.: Simon Dávid (6.a); Suli-Hód matematikai levelezőverseny – 2.: 
Czékus Judit (2.a), f.: Dobó Imréné; Suli-Hód matematikai levelezőverseny - 
2.: Julinek István (2.b), f.: Czékusné Démus Gabriella; Suli-Hód matematikai 
levelezőverseny – 2.: Fodor Bálint (2.b), f.: Czékusné Démus Gabriella; Apá-
czai Kis Nyelvész verseny – 4.: Simon Zsófia (2.a), f.: Dobó Imréné; Német 
nyelvi levelező csapatverseny – 4.: Berta Gabriella, Bindics Blanka, Kurucz 
Dóra és Varga Noémi (7.a), f.: Kiss Attila; Suli-Hód matematikai levelezőver-
seny – 4.: Dékány Ádám (2.a), f.: Dobó Imréné; Bendegúz természettudomá-
nyi verseny – 5.: Dobó Tünde (8.a), f.: Elekes Mihályné; Suli-Hód matematikai 
levelezőverseny – 5.: Bindics Boldizsár (2.a), f.: Dobó Imréné; Suli-Hód mate-
matikai levelezőverseny – 5.: Gyuris Lilla (2.a), f.: Dobó Imréné; Apáczai 
komplex tanulmányi levelezőverseny verseny – 5.: Simon Dávid (6.a); Lon-
don Bridge angol nyelvi verseny - 6.: Simon Dávid (6.a), f.: Bodóné Csendes 
Lilla; Suli-Hód matematika levelezőverseny – 6.: Simon Zsófia (2.a), f.: Dobó 
Imréné; Suli-Hód magyar nyelvi levelezőverseny – 6.: Simon Zsófia (2.a), f.: 
Dobó Imréné; Hermann Ottó természettudományi verseny – 7.: Koza Attila 
(4.a), f.: Farkas Áronné; Bendegúz természettudományi verseny – 8.: Rátfai 
Adrienn (8.a), f.: Elekes Mihályné; Hermann Ottó természettudományi ver-
seny – 8.: Kurucz Dóra (7.a), f.: Elekes Mihályné; Hermann Ottó természettu-
dományi verseny – 9.: Varga Noémi (7.a), f.: Elekes Mihályné; Német nyelvi 
levelező csapatverseny – 9.: Batiz Dániel, Hodács Vivienn, Horváth Dénes és 
Katona Melissza (5.a), f.: Kiss Attila; 

 
Kiemelkedő sportverseny eredmények 
Európa Kupa (karate) – 1.: Bindics Boldizsár (2.a), f.: Bodor Gábor; Nem-

zetközi Boróka Kupa (tájékozódási futás) – 1.: Csuka Bonita Zsófia (6.a), f.: 
Gera Tibor; Nemzetközi Advent Kupa (karate) – 1.: Bindics Boldizsár (2.a), 
Molnár Márkó (3.a), Ocskó Zoltán (3.a), Szilágyi Bence (2.a), f.: Bodor Gábor; 
Regionális Solt Kupa (cselgáncs) – 1.: Bindics Botond (3.a), Farkas János (3.a) 
3.: Portörő Attila (6.a), f.: Katona Pál; Regionális Szolnok Kupa (cselgáncs) – 
1.: Bindics Botond (3.a), Farkas János (3.a), 3.: Portörő Attila (6.a), f.: Katona 
Pál; Területi Szatymaz Kupa (cselgáncs) – 2.: Bindics Botond (3.a), Portörő 
Attila (6.a), f.: Katona Pál; Regionális Kunfehértó Kupa (tájékozódási futás) - 
2.: Csuka Bonita Zsófia (6.a), f.: Gera Tibor; Dél-alföldi bajnokság (tájé-
kozódási futás) – 2.: Csuka Bonita Zsófia (6.a), f.: Gera Tibor; Nemzetközi 
Kupa (tájékozódási futás) – 3.: Csuka Bonita Zsófia (6.a), f.: Gera Tibor; Nem-
zetközi Domaszék Kupa (cselgáncs) – 3.: Bindics Botond (3.a), f.: Katona Pál; 
Városi Diákolimpia (kézilabda) – 3.: Bozsák Bozsóka (5.a), Gyuris Lilla (6.a), 
Ilia Dorottya (6.a), Lőrincz Brenda (6.a), Borza Vivien (6.b), Bindics Blanka 
(7.a), Horváth Barbara (7.a), Kalapács Renáta (7.a), Laczkó Dzsulietta (7.a), 
Molnár Tünde (7.b), Nagy Berta Anna (7.b), Rápity Ágnes (7.b), Cselédes Hor-
váth Tamara (8.a) és Ocskó Adrienn (8.a), f.: Szabó Péter 

Dorozsmai gyerekek barangoltak Észak-Magyarországon és a Felvidéken 
A Jerney iskola az idén 12. alka-

lommal szervezte meg nyári honis-
mereti és turisztikai táborozását. A 
cél, mint eddig is, hazánk legjelentő-
sebb természeti kincseinek, épített 
és kulturális értékeinek megismer-
tetése volt. A zempléni 60 fős tábo-
rozó csapatban a dorozsmai gyere-
kek mellett immár harmadik alka-
lommal a délvidéki, felsőhegyi Cso-
konai testvériskola tanulói is képvi-
seltették magukat. 

Az odafelé vezető úton megáll-
tunk Széphalmon, ahol megtekintet-
tük a Magyar Nyelv Múzeuma inter-
aktív kiállítását, majd tiszteletünket 
tettük a Kazinczy-mauzóleumban és 
Kazinczy Ferenc sírjánál. A tábor-
nak helyt adó Telkibányán a szállás 
elfoglalása után – csatlakozva a „mú-
zeumok éjszakája” eseménysorozat-
hoz – a középkorban európai jelen-
tőségű arany-és ezüstbányászatnak 
emléket állító ipartörténeti gyűjte-
ménnyel ismerkedtünk meg. 

Másnap a közeli Hollóházán foly-
tatódott a program: a templomkert 
és temető festett porcelánból készí-
tett kálváriáján tett séta után a Por-

celán Múzeumban filmvetítéssel egy-
bekötött tárlatvezetés során csodál-
hattuk meg a kiállított világhírű holló-
házi porcelántermékeket. A folyta-
tásként Füzérre látogattunk el: ne-
gyedórás hegymászás után a közép-
kori vár zegzugait jártuk be, ahol a 
lelkiismeretükkel viaskodók a várud-
varon kiállított kalodát is kipróbál-
hatták. A nap második felében erdei 
kisvasutazás következett: a végállo-
máson, a festői környezetben lévő 
Kőkapun az Árpád-házi magyar ki-
rályokat megörökítő faszobrok kö-
zött lesétáltunk a csónakázó tóhoz, 
majd a séta végén a vasútállomás 
épületében berendezett ásványkiállí-
tást nézhették meg a gyerekek. 

A harmadik napon a mintegy 20 
km-es erdei túra alkalmával eljutot-
tunk Göncre, ahol az ún. huszita táj-
házban a helyi népélet emlékeivel is-
merkedtünk. Innen a hegyek mélyén 
fekvő, még romjaiban is impozáns 
pálos kolostorhoz vezetett utunk, majd 
a hazafelé vezető hegyi ösvényt egy 
megáradt patak zárta el. Szerencsére 
fiaink nem estek kétségbe: kövekből 
ideiglenes gázlót építettek, majd segí-

tő karjaiknak köszönhetően legalább 
a lányok és a tanárnők száraz lábbal 
kelhettek át a zuhatagon. Az élmény-
dús napot a hagyományos vacsora 
előtti nagypályás focimeccs zárta. 

A negyedik tábori napon Sáros-
patakra látogattunk el. Míg a csapat 
egyik fele a történelmi belvárosban 
sétált, az edzettebbek felmásztak a 
megyer-hegyi tengerszemhez. A nap-
jainkra a művelésből már kivont 
egykori kőbánya szurdokjai között 
leereszkedtünk az egykori barlangla-
kásokhoz, majd a túra közben gyűj-
tött ásványokkal és kőzetekkel meg-
rakodva tértünk vissza a többiekhez. 
Az egyesített dorozsmai gyermekcsa-
patok ezután megszállták a Rákócziak 
sárospataki várát: mintegy három 
órás idegenvezetéssel bejárták a Vö-
rös-tornyot, leereszkedtek a kazama-
tákba (ahol lovagi öltözékeket is ma-
gunkra ölthettek), majd a tárlatveze-
tés végén a Rákóczi-család történetét 
bemutató kiállítást tekintették meg. 

Az ötödik napon Szlovákia, az 
egykori Felvidék második legna-
gyobb városát, Kassát vettük célba. 
Az élvezetes stílusú magyar idegen-

vezető megismertetett bennünket az 
önkéntes száműzetésbe kényszerített 
II. Rákóczi Ferenc másolatban felépí-
tett, de eredeti bútorokkal és haszná-
lati tárgyakkal berendezett rodostói 
házával, s a család történetének eddig 
nem ismert részleteivel. A történelmi 
belváros ódon falai között tett séta 
végén jutottunk el a dómba, melynek 
altemplomában leróttuk kegyeletün-
ket a nagyságos fejedelem sírjánál. A 
nap végén már a táborban került sor 
a fiúk-lányok nagypályás focirang-
adóra (mérkőzés végeredményét fed-
je jótékony homály). Az utolsó napon 
hazafelé Miskolctapolcán aztán jöhe-
tett a jól megérdemelt strandolás (a 
Barlangfürdőbeli vízicsatában vehe-
tett revansot a fiúcsapat az előző napi 
focimérkőzésen). 

A Szeged Megyei Jogú Város If-
júsági Bizottsága által százezer forint-
tal támogatott táborozást bemutató 
kiállítás megtekinthető a nyári szünet 
munkanapjainak délelőttjein a Jerney 
iskola előterében, illetve a fényképek 
letölthetők az iskola honlapján keresz-
tül (www.jerney-szeged.sulinet.hu). Jö-
vőre folytatás a Dunakanyarban! 
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Dorozsmai „Csörög” 
A Polgárőrség a környezetvé-

delmi felügyelőséggel kötött együtt-
működési megállapodása alapján 
természet- és környezetvédő fi-
gyelő szolgálatot lát el. Jelzést 
kaptunk arra vonatkozóan, hogy a 
Bordányi úton, a Sziksóstói busz-
megálló előtt a „Zuhogónak” neve-
zett csatorna után jobbra eső 
fehér hídon áthaladva az erdei 
úton nagy mennyiségű háztartási 
hulladékot raktak le illetéktelen 
szemetelők. Az erdő magántulaj-
donban van. Információink sze-
rint a szemetelők sziksóstói és su-
basai területen laknak. 

A Polgárőrség aktivizálja a civil 
figyelő hírláncot az üdülőövezetben. 
Kéri a lakosságot, hogy amennyiben 
illetéktelen szemetelőt lát, az illető 

személyleírását, gépkocsi rendszá-
mát a Polgárőrséggel közölje a 06 
30/621–6254-es számon. 

Ismételten tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a hulladékudvar-
ban naponta egy köbméter válo-
gatott hulladék ingyen lerakható. 
Nincs szükség tehát arra, hogy a 
hulladéktól környezetkárosító mó-
don szabaduljunk meg. Egyesek, 
érthetetlen módon, mégis ezt 
teszik. Feljelentés esetén súlyos 
bírság szabható ki a környezet-
szennyezőkre. 

Természetesen az éremnek 
másik oldala is van. A Környezet-
gazdálkodási Kht. a hulladékudva-
rokban a hulladék lerakási rend-
jét és szelektálását szigorúan sza-
bályozza. 

OLVASÓI LEVELEK 

Temetői gondok 
A Dorozsmai Naplón keresz-

tül szeretnék két, véleményem 
szerint közérdekű kérdést felten-
ni. 

A kérdések a temetőhöz kap-
csolódnak. A temetőbe két irány-
ból lehet eljutni. Az egyik a Szék-
sósi út, a másik a Basahíd utca 
felől. Na itt a gond. Ebből az irány-
ból a megközelítés lassan lehetet-
len lesz. Kis útszakasz, ami ká-
tyús, gödrös. Gondolom, ez nem 
magánterület, hanem tartozik 
valakihez.  

Tervezik-e a felújítását? Nem 
hiszem, hogy ekkora szakaszra 
Uniós pályázatra lenne szükség. 

A másik probléma a temető-
ben a víz vétele. Az ide járó embe-
rek zöme nem kigyúrt, erős fiatal. 
A fúrt kútból csak nagy erővel, két 
kézzel lehet vizet sajtolni. Idős 
emberek ezt meg sem tudják ten-
ni. Spórolni kell, de így? A teme-
téssel, sírhelyek megváltásával az 
emberek súlyos pénzeket fizet-
nek. Nem hiszem, hogy ezekből a  
pénzekből nem tudják finanszí-
rozni a vízdíjat. Szükség van leg-
alább három helyen a normális 
vízvételi lehetőségre. A XXI. szá-
zadban élünk. 

 
MARTIN FEKETE MARGIT 

Egészségünk védelmében 
Prof. dr. Ve-

ress Gábor főor-
vossal beszélget-
tem, aki a Bala-
tonfüredi Szív-
kórház igazgató-
ja. Módomban állt 
ebben a kórház-
ban pihenni, gyó-
gyulni, még feb-
ruárban. Láttam 
azt az összehan-
golt gyógyító mun-
kát, amelyet az 
orvosok és az ápo-
lók végeznek a kezelési és a 
rehabilitáció során. 

 
– Professzor úr, írja le nagyjá-

ból hol is helyezkedik el a szívkór-
ház? 

– A Balaton északi partján, 
kellemes éghajlatú vidéken, a 317 
méter magas Tamás-hegy oldalán 
fekszik Balatonfüred. A klíma is 
hozzájárul ahhoz, hogy a szívbete-
gek itt-tartózkodása kellemes le-
gyen. Közel 300 éve járnak ide 
gyógyulást keresni a beteg és 
lábadozó emberek. 

Balatonfüred szénsavas forrá-
sai utóvulkáni tevékenység ered-
ményeként jöttek létre. Az eltűnt 
Pannon-tenger helyén tűzhányók 
keletkeztek, a mai bazalthegyek 
ezek működése következtében ala-
kultak ki. Amikor a Balaton me-
dencéje létrejött, a part mentén 
Balatonfüred és Tapolca között 
szénsav tört fel. Ma is számos 
helyen tör a felszínre, legdúsab-
ban itt, Balatonfüreden, ahol nyolc 
forrás is működik. Intézményünk-
ben több százan gyógyulhatnak 
egyszerre. 

– Ha megtörtént a baj, az in-
farktus, miért van szükség kórházi 
ápolásra és rehabilitációra? 

– Ahogy lábadozik a betegség-
ből és a műtétből, egyre kevésbé 
kell számítani az embernek szö-
vődményekre. Tény, hogy a to-
vábbi hetekben még jelentkezhet-
nek komplikációk, szövődmények. 
Ezek gyógyszeres kezelést vagy 
orvosi beavatkozást igényelnek. 
Intézményünk nagy tapasztalattal 
bír ezek felismerésében és kezelé-
sében. 

– Mik a betegséggel kapcsola-
tos rizikótényezők? 

– Csak akkor küzdhetünk meg 
a szívbetegséggel, ha annak kivál-
tó okát is ismerjük. Tudjuk ma 
már, hogy a dohányzás, az alkohol 
mértéktelen fogyasztása, hosszú 
ideig tartó stresszes élet a főbb 
kiváltó oka a betegségnek. Ezek-
ről a betegoktató programon ke-
resztül adunk információt pácien-
seinknek. Az életmódról, tünetek-
ről, gyógyszeres kezelésről, a dié-
táról stb. szólnak ezek az oktató 
terápiák. Ezek bizonyítottan csök-
kentik a halálozást és az újabb 
szívinfarktus jelentkezését. 

– Tartósan kell gyógyszereket 
szedniük a szívbetegeknek? 

– Igen, tartós kezelésre van 
szükség. A betegnek ezt meg kell 
ismernie és értenie. A rehabilitá-
ciós kezelés lehetőséget nyújt 
arra, hogy egyénre szabottan állít-
suk össze azt a gyógyszer-kom-
binációt, amely csökkenti a beteg-
ség visszatérését és a panaszokat. 

– Miben tudnak még segíteni? 
– Sokan küzdenek mozgás-

szervi fájdalommal. Intézetünkben 
jól felszerelt fizikoterápiás részleg 
működik. Ezek enyhítik a mozgás-
szervi fájdalmakat, hozzásegítik a 
beteget ahhoz, hogy teljesebb éle-
tet tudjon élni. A perifériás verőér 
betegségben jó hatású a szénsa-
vas kádfürdő, amely intézetünk 
speciális szolgáltatása. 

– Mi újság a dohányzással? 
– A dohányzás súlyos rizikó-

faktor. A beteg lehetőséget kap a 
problémával való szembenézésre. 
Képzett szakemberek segítik a 
leszokást, és szükség esetén gyógy-
szeres kezelésre teszünk javasla-
tot. 

– Milyen szobák és környezet 
fogadja a beutalt betegeket? 

– Az intézmény több mint 100 
éves, főépületében két- és három-
ágyas szobákban történik az elhe-
lyezés. A két újabb, a 70-es évek-
ben épült A és B épületben szin-
tén 2-3 ágyas, fürdőszobás ter-
mek vannak. Az étkezések intéze-
tünk éttermében történnek. A fek-
vőbetegek kórtermekben kapják 
meg az étket. Különös figyelmet 
szentelünk a helyes koleszterin 
diétának. Az intézet falai közt fod-
rászat, kozmetika, pedikűr, mani-
kűr, büfé, újságos és könyvárus is 
található. 

– Mibe kerül mindez? 
– Biztosítással rendelkező be-

tegeink részére a rehabilitációs 
kezelést az OEP finanszírozza. A 
beutalt beteg három hetet tölthet 
az intézményben. A járóbeteg a 
számára ajánlott tornával, sétával 
jó levegőn töltheti az idejét. Be-
tegkönyvtárunkban hasznos ol-
vasnivalókat találhat. 

– Professzor úr, köszönöm, 
hogy itt gyógyulhattam, köszönöm, 
hogy olvasóimnak is bemutathat-
tam ezt a gyönyörű intézményt! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Nehéz helyzetben a dorozsmai futball 
Megye 1 vagy megye 3? Ez volt 

a kérdés, melyikben induljunk. A 
Megye 1 nagy költségekkel jár, 
ahol fent kell tartani négy csapatot. 
A Megye 3-ban csak egy csapat 
kötelező. De az itt a kérdés, hogy a 
110 igazolt labdarugóval mit kez-
dünk. Nagy felelősség és nagy te-
her van a vállán Kis Antal elnök 
úrnak. Vajon érdemes-e indulni a 
Megye 1-ben, hisz az a kevés 
szponzor is odébb állt, a nézők is 
egyre kevesebben vannak. Nagy 
felelősség, hogy szabadjára bocsás-
suk ezt a sok labdarugó palántát. A 
bajnokság vége felé több kis labda-
rugó megkérdezte: „Dezső bácsi, 
ugye lesz ősszel foci tovább? Ugye 
Tóni bácsi továbbra is az egyesület 
élén fog állni?” Legszívesebben 
azonnal rávágtam volna: „Hát mi-
ért ne lenne!” De csak azt tudtam 
felelni: „Majd meglátjuk.” 

Ha a nagycsapatot indítjuk a 
Labdarugó Szövetség felé, sok a 
fizetség. A játékvezetői díj, a já-
tékengedélyek, csapatok nevezési 
engedélye egy évben meghaladja 
a kétmillió forintot, de ez csak 
töredéke az egyesületünk költség-
vetésének. A közelmúltban az el-
nök úrral és a két képviselő úrral 
leültünk egy megbeszélésre. Kö-
szönettel tartozunk nekik, hogy 
megértették a nehéz helyzetün-
ket. Szűkös keretek között is ígé-
retet kaptunk egy kis támogatás-
ra. Így a következő bajnokságra 
ugyanúgy minden csapatot elindí-
tunk, mint tavaly. Még nem tud-
juk, hogy a hiányzó összegeket az 
utolsó fillérig honnan fogjuk meg-
teremteni. Reméljük, hogy a Do-
rozsmán lévő vállalkozók némi 
segítséget fognak nyújtani, vala-
mint ha a lakosságból többen 
kijárnának a mérkőzésekre, ezzel 
is hozzájárulnának, hogy nagyobb 
örömmel, nagyobb létszám előtt 
futballozzanak a dorozsmai lab-
darugók. 

Kezdeném az utánpótlással. 
Évekkel visszamenőleg, nemigen 
volt meg a létszám, valahogy hi-
ányzott a szervezésből, vagy egyéb 
okok miatt nehezen jöttek össze a 
kis labdarugók. Igaz, a foglalkozás 
nem volt megfelelő, az edzők nem 
voltak hozzáértők, csak szeretetből 
foglalkoztak a gyerekekkel, és 
ezért nagyon sokszor két számje-
gyű gólokat kaptak egy-egy mérkő-
zésen. Egy évvel ezelőtt sikerült 
egy dorozsmai labdarugót rábe-
szélni Fazekas István személyében, 
hogy vállalja el az utánpótlás 
edzéseit. Tanítsa meg őket focizni, 
tanítsa meg őket a futball szerete-
tére, az emberséges viselkedésre 
és igazi sportembereket neveljen 
belőlük. Csak dicsérni tudjuk a 
Fazekast, olyan kis futballistákat 
nevel, akik körberajongják, figye-
lik az edző utasítását, szót fogad-
nak neki. Egy tanárnak dicsőségé-
re válna, hogy minden szempont-

ból, ilyen eredményt érjen el, 
nemcsak a futballban, hanem a 
gyerekek magatartásában is. Fa-
zekasnak sokat segített Ottlik 
Sanyi, a nagycsapat volt edzője, 
szakmailag is és az edzésben is 
egyaránt. Ma már elmondhatjuk, 
hogy igencsak ők jönnek le győz-
tesen a pályáról. Az elnök úrral 
nagy figyelmet szentelünk az után-
pótlásnak. A bajnokság befejezé-
sével ünnepséget tartottunk, volt 
rostonsült, torták, üdítők, sütemé-
nyek és nagy élmény volt, hogy a 
szezon végét így ünnepeltük meg. 
Itt szeretnék köszönetet mondani 
a Stop és a Bányai cukrászdának, 
a Félegyházi péksütemény bolt-
nak, hogy hozzájárultak az ado-
mányaikkal. Azt még meg kell 
említenünk, hogy nagyon sok 
szülő kikíséri a gyerekeket a mér-
kőzésekre, áldozatokat hoznak és 
támogatják a közel 30 főből álló 
utánpótlást, ezért köszönet jár 
nekik. 

Következik a serdülő és az 
ifjúsági csapat. Átlagosan 16-18 
labdarugóból áll és ez látja el a két 
csapatot. Szinte ők játszák egyik 
meccset szombaton, a másikat pe-
dig vasárnap, így elég nagy feladat 
hárul rájuk és sajnos itt is kiütkö-
zött, hogy sok edző foglalkozott 
velük, akik nem igazán értettek a 
gyerekek nyelvén. Most úgy ta-
pasztaljuk, hogy Vasas Robi edző 
személyében nagyon jó szakem-
berre találtunk. Bízunk abban, 
hogy itt is feltöltődik a csapat, 
azokból a gyerekekből, akik befe-
jezték az általános iskolát és több 
idejük lesz a sporthoz kijárni. Az 
ifistákat, serdülőket is záróvacso-
rán a Vadliba vendéglőben, ven-

dégül látta Gyuris István tulajdo-
nos, aki az egyik legrégibb támo-
gatónk és róla el lehet mondani, 
hogy szívén viseli a dorozsmai 
focit. Reméljük a jövőben is, ugyan-
ez a szándéka megmarad. Köszö-
nettel tartozunk neki. 

Az első osztályú csapatról egy 
pár sor. Az elmúlt év őszén Ottlik 
Sándor edző keze alatt összeková-
csolódott egy olyan jó csapat, 
amely a dobogós helyért küzdött. 
Voltak közöttük, meghatározó, 
kiemelkedő játékosok, akik szívü-
kön viselték a dorozsmai futballt 
és hajtotta őket, hogy a dobogó 
valamelyik fokára felálljanak. De 
sajnos egy rangadón téves játék-
vezetői ítéletek sorozata sújtotta 
a dorozsmai csapatot, ezt a mér-
kőzést elveszítettük és abban a 
hitben, hogy nekünk van igazunk, 
megpróbáltunk a Labdarugó Szö-
vetséggel szembehelyezkedni. Két 
meccsen nem álltunk ki, ezért 
szigorúan megbüntettek bennün-
ket, pontlevonás, pénzbüntetés, 
súlyos eltiltást kapott 10 mérkő-
zésre Ottlik Roland jogtalanul, és 
csakhogynem kizárással fenyeget-
tek. A téli felkészülésen szembe-
sültünk azzal, hogy meghatározó 
5-6 játékosunk abbahagyták a já-
tékot és eligazoltak más egyesü-
letbe. Már későn kaptunk észbe és 
így a helyükre csak gyengébb ké-
pességű játékosokat tudtunk iga-
zolni. Gábor Antalt megbíztuk 
edzői teendőkkel, mivel Ottlik 
Sándor lemondott. Gábor Antal 
lelkes munkájával az elnök úr és 
jómagam is elégedettek vagyunk, 
de sajnos a csapat háromfelé sza-
kadt. Voltak becsületes rutinos 
játékosok, akik sportszerűen ját-

szottak. Voltak fiatalok, akiket 
visszaigazoltunk, ők mind dorozs-
mai nevelésűek, de idő kell ahhoz, 
hogy beérjenek az első osztály-
hoz. A harmadik csoportból egye-
sek félvállról vették az edzéseket, 
mérkőzéseket. Kedvük szerint jár-
tak, nem tettek meg mindent a 
győzelemért különböző okokra 
hivatkozva, a hozzáállásuk sport-
szerűtlen volt és ez meg is látszott 
az eredményen. Az elnök úrral 
megbeszéltük, hogy ez így nem 
mehet tovább. Új pontrendszert 
vezettünk be és csak a pontokért 
fog majd járni prémium. A problé-
más játékosoktól meg fogunk vál-
ni, felkutatjuk a Dorozsmához fű-
ződő fiatalokat, egy új csapatot 
próbálunk összehozni, nagy rész-
ben fiatalokból, de számítunk a 
tapasztaltabb itt focizó dorozsmai 
futballistákra is. Megbíztuk az e-
dzőt, hogy kutassa fel és szervez-
ze meg a jövő csapatát, célul egy 
középcsapatot szeretnénk, de fő-
hangsúly, hogy ne essünk ki. Bí-
zunk az edző tapasztalt, szakmai-
lag jól képzett, labdarugók közt 
jártas szaktudásához és sikereket 
kívánunk neki. Köszönettel tarto-
zunk a Polgárőrségnek, Molnár 
Sándor főrendezőnek a kiváló 
munkájukért. 

Kívánom Kis Antal elnök úr-
nak, hogy még annyi évig vezesse 
a dorozsmai labdarugó szakosz-
tályt, ahány éve vezeti többek 
között nagyobb sikerekkel. 

Várjuk támogatók jelentkezé-
sét, akik segíteni szeretnének a 
dorozsmai labdarúgásban. 

 
HORVÁTH DEZSŐ 

alelnök 

• Soha ne engedjenek be ottho-
naikba házaló árusokat, mert 
tőlük vásárolni nem biztonsá-
gos! 

• A kedvező ajánlatok vonzóan 
hangzanak, de sokszor még-
sem azok! 

• A számla nélküli vásárlás pon-
tosan annyival olcsóbb, am-
ennyit utólagos jogai érnek. 
Reklamációra nincs lehetősé-
ge. Kérjen számlát! 

• Ha hivatalos személyek keresik 
fel önöket, győződjenek meg 
róla, hogy valóban az adott 
cégnél, szolgáltatónál dolgoz-
nak-e. Minden esetben kérjék el 
fényképes igazolványaikat! 

• Ha idegen jár önnél, figyelje 
meg jól (például: arcát, ruhá-
zatát), és jegyezze meg milyen 
autóval távozik. 

• A megadott adatokkal, bűncse-
lekmény esetén, a rendőrségi 
munkát is segítik. 

További bűnmegelőzési 
tanácsok 

 
• Otthonaikba soha ne engedje-

nek be idegeneket! 
• Lehetőleg ne tartsanak ottho-

nukban nagyobb mennyiségű 
készpénzt, ékszert! 

• Ha mégis otthon tartják: érté-
keiket, megtakarított pénzüket 
minden esetben tartsák elzár-
va! 

• Otthonaik ajtaját zárják mindig, 
függetlenül attól, hogy otthon 
tartózkodnak-e vagy sem! 

• Pénzt a postásnak, számlásnak 
a lakásajtót bezárva, a pénzt 
elővéve, a lakásajtót kizárva 
adjanak. 

• Ha mégis idegent enged be a 
lakásba, soha ne hagyja egye-
dül. 

Megfelelő odafigyeléssel meg-
előzhető, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljanak! 

Ne adjon esélyt a bűnözőnek! 
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 elő-
fordult már, hogy jóhiszemű em-
berek könnyedén bűncselekmé-
nyek áldozataivá válnak, akár a 
saját otthonaikban is. A házaló 
ügynökök különböző csábító aján-
latokkal keresik fel kiszemelt, 
általában egyedül élő, idős áldo-
zataikat. Azért őket, mert az idő-
sebb emberek figyelme általában 
könnyebben elterelhető, illetve 
ők tartanak otthon készpénzt. 

A szélhámosok az emberek 
jóhiszeműségét használják ki, ezért 
legyen egy ajánlat bármilyen ke-
csegtető, vagy egy történet bármi-
lyen hihető, kezeljék azt mindig 
egészséges gyanakvással! 
SZEGEDI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 

KOMP – Korszerű Megelőzési Program 
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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. 

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 

A gyalogosok védelmében 
Csak az elmúlt egy hónapban 

számos közúti baleset történt Do-
rozsmán illetve annak környékén. 
A baleseteknek mindig vannak 
belső és külső okai. Megállapítha-
tó, hogy általában a járművezetők 
okozzák a legtöbb veszélyhelyze-
tet és balesetet. Számos ok műkö-
dik közre ilyen esetekben, azok 
hatásai eszkalálódnak. Általános-
ságban az is elmondható, hogy 
minél nagyobb, alaposabb a köz-
lekedő tudása a mindenkori köz-
lekedési helyzet felméréséből, 
annál kisebb a veszélyeztetettsé-
ge. Az egyébként szabályosan köz-
lekedő is kerülhet veszélyhelyzet-
be. Minden baleset veszélyhely-
zetből jön létre. Vagyis, a szabály-
szegés nem mindig jár veszély-
helyzettel, ám az sem igaz, hogy a 
szabályosan közlekedőre nem le-
selkedik veszély. Dorozsmán ki-
emelten veszélyeztetett közleke-
dők közé tartoznak a gyalogosok 
és a kerékpárosok, ezt tudjuk jól, 
tapasztaljuk is nap nap után. Az 
elkövetkező sorozatban azokra a 
közlekedési szabályokra hívjuk fel 
mindenki figyelmét, amelyek nem 
a járművezetők „szívatásából”, ha-
nem a gyalogosan és kerékpárral 
közlekedők biztonságának szem 
előtt tartásával születtek meg. 

Mint tudjuk, a gyalogosok a 
gyalogúton (járdán) közlekedhet-
nek. Általában a járművek (a bi-
ciklitől kezdve a kamionig) nem 
közlekedhetnek a járdán, de van-
nak kivételek (ezekről később). A 
gyalogosoknak olykor-olykor az 
úttesten is át kell haladniuk, biz-
tonságukról az alábbi szabályok 
rendelkeznek: 

1. A gyalogosnak útiránytól 
függetlenül, általában elsőbbsége 
van a gyalogátkelőhelyen (zebrán) 
a többi közlekedővel szemben 
(természetesen a piros jelzésű lám-
pa és a forgalomirányító rendőr 
eltérő utasítása ez alól kivételt ké-
pez). A biciklisekre ez a szabály 
értelemszerűen csak akkor vonat-
kozik, ha leszállnak a járműről és 
áttolják a zebrán, egyébként a zeb-
rán átbiciklizni tilos! A zebrát út-

burkolati jellel jelölik, az úttesten 
közlekedőket pedig táblákkal fi-
gyelmeztetik. Az úttesten közleke-
dőknek előre kell észlelniük az át-
kelő gyalogost, lassítaniuk kell, 
felkeltve ezzel a gyalogosban a bi-
zalmat. Ha a gyalogos mégis této-
vázik, tilos dudálni, „villogni”, in-
teni és kiabálni, hanem meg kell 
várni, amíg a gyalogos összeszedi 
magát. Amennyiben mégsem moz-
dul meg, lassan el lehet haladni 
előtte. Összefoglalva, a járműve-
zetők nem veszélyeztethetik, nem 
akadályozhatják, de még csak 
nem is zavarhatják a zebrán átke-
lő forgalmat. 

A zebrára lépő gyalogosok biz-
tonságos áthaladását tartja szem 
előtt az a szabály is, amely szerint 
zebra előtt közvetlenül tilos meg-
állni, várakozni, mert ez eltakarja 
a közlekedő forgalmat a gyalogos 
szeme elől. (Viszont a zebra után 
közvetlenül már meg lehet állni.) 

2. Ha nincs felfestve zebra: a 
gyalogosnak elsőbbségük van az út-
kereszteződésnél azokkal a jármű-
vekkel szemben, amelyek arra az 
útra kanyarodnak be, amelyen átha-
lad. Továbbá, a főútvonalon kanya-
rodó és arról letérő járművekre is 
vonatkozik ez a szabály. (Az 1. és 2. 
pontot szemlélteti a lenti ábra.) 

3. Amennyiben tömegközleke-
dési járműről csak úttestre van 
lehetősége a gyalogosnak leszállni 
(nincs útpadka), az úttesten köz-
lekedő jármű vezetője köteles 
megállni a le- és felszállás ideje 
alatt az említett útszakasz előtt, és 
csak a gyalogosforgalom megszű-
nése után folytathatja útját. 

4. A magasabbrendű úttesttel 
párhuzamos járdán haladó gyalo-
gosnak a kereszteződésben (a jár-
da meghosszabbított vonalában), 
még ha nincs is zebra felfestve, 
elsőbbsége van az alacsonyabb 
rendű útról érkező és a főútról az 
arra lekanyarodó járművekkel 
szemben (utóbbi a kanyarodási 
szabályból következik). 

5. Egyéb esetekben a gyalo-
gosnak általában nincs elsőbbsé-
ge az úttesten. 

A gyalogos köteles fokozott 
óvatossággal átkelni az úttesten, 
és meg kell győződnie a biztonsá-
gos átkelésről még az úttestre 
való lelépés előtt! Amennyiben 
úgy látja, a közeledő jármű nem 
lassít, várja meg annak elhaladá-
sát, még ha a jármű vezetője visel-
kedett is szabálytalanul. Amennyi-
ben a gyalogosnak nincs elsőbbsé-
ge az úttesten, az ott közlekedő 
forgalmat nem akadályozhatja! 
Ugyancsak nem akadályozhatja a 
megkülönböztetett jelzéseit hasz-
náló járművek elhaladását sem, 
tekintet nélkül arra, hogy egyéb-
ként neki lenne-e elsőbbsége, 
vagy nem. A borostyánsárga színű 
jelzést adó járművekre (például a 
szemétszállító) ez a kivétel nem 
vonatkozik. A gyalogosnak továb-
bá tilos híd, alagút, felüljáró úttes-
tén áthaladni, autóút és autópálya 
úttestén közlekedni, elzárt terü-
letre lépni, sorompón átmászni 
illetve átbújni, vasúti és villamos 
pályán közlekedni, valamint a gya-
logos és kerékpáros övezetben a 
sárga választóvonalat átlépve a 
kerékpáros úton közlekedni. Au-
tóúton a gyalogos csak az útke-
reszteződésnél mehet át! 

Bizonyos esetekben járművek 
is közlekedhetnek a gyalogúton. 
Amennyiben nincs kerékpárút, az 
úttest túlságosan latyakos vagy a 
kerékpárforgalom le van onnan 
tiltva, a kerékpáros közlekedhet a 
járdán, maximum 10 km/h-s se-
bességgel. A gyalogos zónába cél-
forgalmi jármű csak akkor hajthat 
be, ha ez a kiegészítő táblán fel-
tüntetett időintervallumon kívül 
esik, a jármű vezetője ott lakik, illet-
ve az út kezelője engedélyt adott rá. 
A maximális sebesség 10 km/h. 

Lakó és pihenő övezetben a 
gyalogosok szabadon járhatnak az 
úttesten is, az ott közlekedő jár-
művek megengedett maximális 
sebessége 20 km/h. 

Lakott területen kívül, ahol 
nincs járda, a gyalogos a leállósáv-
ban vagy az útpadkán haladhat. 
Ha ez nem kivitelezhető (pl. sáros 
útfelület miatt), az út bal szélén 

köteles haladni. Amennyiben la-
kott területen belül nincs járda, 
haladhat az út jobb oldalán is. A 
gyalogossor viszont köteles ilyen 
esetekben az út jobb oldalának 
szélén haladni. 6 éven aluli gyerek 
csak felügyelettel közlekedhet fő-
útvonalon. A motorkerékpárt toló 
gyalogosnak az úttesten, és a 
jobboldalon kell közlekednie. Az 
út szélére leparkoló vagy onnan 
induló járművezetőnek elsőbbséget 
kell adni az előtte illetve mögötte 
elhaladó gyalogosnak. 

Éjszaka, illetve rossz látási 
viszonyok közt a lakott területen 
kívüli út úttestjén, leállósávján, 
útpadkáján tartózkodó gyalogo-
sok kötelesek fényvisszaverő mel-
lényt viselni. Gyalogossor esetén a 
sor elején és végén fényadó lám-
pával kell közlekedni, kivéve, ha 
előtte és mögötte szabályszerűen 
kivilágított, a csoporthoz tartozó 
jármű halad. A járműből kiszálló, 
és ekkor már gyalogosnak minő-
sülő személynek is kötelező a lát-
hatósági mellény viselése, ha pél-
dául javítási munkálatok miatt az 
úttesten tartózkodik. 

(Következik: A kerékpárosok 
védelme.) 

Összeállította: 
SOMOGYI GÁBOR 

Kijelölt 
gyalogos-
átkelőhely 

A főútvonal 
balra 

kanyarodik 

Az úton 
gyalog-

átkelőhelyre 
kell 

számítani 

Gyerekek 
útra való 
lépésével 
fokozottan 
számolni kell 

Gyalog– és kerékpárút 

Gyalogos és 
kerékpáros 

övezet (zóna) 

Lakó-pihenő 
övezet 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    

Most minden 25. új, egyéves hűségnyilatkozattal szerződő Ügyfelünknek lehetőséget biztosítunk ara, hogy 
internetes előfizetése mellé rendkívül kedvezményes áron, mindössze 25 000 Forintért vásároljon cégünktől 
egy vadonatúj laptopot! A belépési díj 0 Forint, internetes szolgáltatásainkat pedig már 2 600 forintos havi-
díjjal is igénybe veheti! 
 

A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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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. 

A képzések a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, a NETre KÉSZ 2008. pályázati felhívás 
keretében valósulnak meg. 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 

javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 

valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 

– permetezők 

– önjáró kerti traktorok 

– fűnyírók javítását, 

Kiskundorozsmán a nagybani piac 

közelében. 
 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Vállalom:Vállalom:Vállalom:Vállalom:    
Általános iskolások korrepetálásáÁltalános iskolások korrepetálásáÁltalános iskolások korrepetálásáÁltalános iskolások korrepetálását, t, t, t, 
pótvizsgára való felkészítését a tan-pótvizsgára való felkészítését a tan-pótvizsgára való felkészítését a tan-pótvizsgára való felkészítését a tan-
évévévév    során, valamint a másnapi leckesorán, valamint a másnapi leckesorán, valamint a másnapi leckesorán, valamint a másnapi lecke    
elkészítésében való segítségetelkészítésében való segítségetelkészítésében való segítségetelkészítésében való segítséget    
Kiskundorozsmán. Házhoz megyek.Kiskundorozsmán. Házhoz megyek.Kiskundorozsmán. Házhoz megyek.Kiskundorozsmán. Házhoz megyek.    
    

Tel.: 06 30/563Tel.: 06 30/563Tel.: 06 30/563Tel.: 06 30/563––––8080808080808080    

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 

szerkezetlakatos munkák 
Dorozsmán. 

Tel.: 06 20/931–7137 
16-tól 

Elektronikus számaink az 
Interneten olvashatók! 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/
DOROZSMAINAPLO 
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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. 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!   Tölgy 2280 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

AUGUSZTUSI AKCIÓ! 
Hoya beltéri szemüveglencse 
Olvasó és munkaszemüveg 

lencsék –30%! 
Minden fémkeret árából visz-

szatérítjük az ÁFA-t! 
Műanyag keretek már 2850 Ft-tól! 

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 100 Ft/kg. 

Kisbálás repceszalma eladó fűtésre 400 Ft/
bála házhoz szállítva. 

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! 

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 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

(ha mi készítjük szemüvegét) 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelei-
met, hogy Szeged, Törő u. 23. 
szám alatti ügyvédi irodám nyit-
va tartása a következő: 

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 
     06 20/9268–943 
EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
 

Dr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvédDr. Maróti Edit ügyvéd    

Kiskundorozsmán vállalom: 
Német oktatás, érettségire, 
nyelvvizsgákra, külföldi 

munkavégzésre való 
felkészítést. Egyénileg és 

csoportosan is. 
 

Tel.: 06 30/563–8080 
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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 Karpackie dobozos sör 4% ..........119,- 
0,5 l Prince dobozos sör 4% ..............119,- 
1,5 l Maxx ice tea őszibarack ............. 75,- 
 

1,5 l Gyümölcsbor akció a 
készlet erejéig! 

 

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, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

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 

  

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 

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 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

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 

Ultitársat keresek 

Dorozsmán! 
 

Tel.: 06 70/5515–162 

Málna u. 30. 
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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) 

 

Még nincs vége a nyárnak, 
papucsban mindig járhat. 

Papucsok 19–50-es méretig! 
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. 


