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„Négykézláb másztam. Álló Istenem 
lenézett rám és nem emelt föl engem. 
Ez a szabadság adta értenem, 
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.” 

(József Attila) 

Majális a tanyán 
Ebben az évben is a kegyeibe 

fogadta az időjárás-felelős a majá-
lisra kilátogatókat. Az idén is kö-
zel ezer ember fordult meg a Sári 
Tanyán május 1-jén. 

10 órától a színpadnál Pepi 
bohóc és társai vezetésével, vetél-
kedővel indult az egész napos ma-
jális. Az ember leghűségesebb tár-
sa a kutya, köztük is kiemelt he-
lyen áll a rendőrkutya – megint 
nagyon ügyesek voltak az ebek, 
hibátlan bemutatót tartottak ren-
dőrgazdáikkal, amit nagy tapssal 
jutalmazott a közönség. Amikor 
az óra nagymutatója lement a kis-
mutatóról, a színpadra felment a 
Besorolás Alatt nevű rock-banda, 
és kellemes funky-rock számaik-
kal ők is nagy sikert arattak. 

Latabár Kálmán szereplésével 

híressé vált „Szencs ember” ko-
médiája amatőr előadásban is jól 
sikerült. Amióta a Sári Tanyán ren-
dezvények vannak, azóta visszaté-
rő vendég Molnár Orsi és Szomba-
ti Peti, az Aranypódium két egyko-
ri felfedezettje. Műsorukban tech-
no, dance, musical betétdalok, 
filmslágerek szerepelnek, monda-
ni sem kell, kiváló előadásban. 

A főzőversenyre idén is sok 
csapat nevezett, köztük a Rádió 
Plusz csapata is. A győztes a Ten-
gerészek csapata lett, a malacfogó 
legügyesebb gyermeke pedig Haj-
dú László lett, aki a fődíjat, egy kis-
csikót is megnyerte. Szerencsés 
fickó ez a Laci! Gratulálunk neki, 
és a többi helyezettnek! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Rendőrkutya akcióban – ajánlatos nem felbőszíteni... 

Tanyasi móka kicsiknek és nagyoknak 

Besorolás után 
Koszti Sándorral, a „Besoro-

lás Alatt” nevű zenekar vezető-
jével beszélgettünk a Sári ta-
nyán történt nagysikerű bemu-
tatkozó koncert után. 

 
– Ez a zene, amit játszotok, a 

funky és a jazz-rock, ami inkább 60 
év feletti zenészek kedvenc zenei 
stílusa, de ti meg 30 körüliek vagy-
tok, és mégis kiválóan összeraktá-
tok a saját szerzeményeiteket fun-
ky stílusba. 

– Így van, a zenekar tagjainak 
átlagéletkora 30 körüli és mind-
annyian szeretjük a funky muzsi-
kát, a rockot és a jazz-rockot, és 
amit mi zenélünk, az ezeknek a 
keveréke. Ezek a számok táncol-
hatóak, a refrének dúdolhatóak, 
önálló versként is megállják a he-
lyüket a szövegeik. A zenészek kö-
zül a hivatásukat tekintve a basz-
szusgitáros jazzbőgős, a szólógitá-
ros gyógyszerész, én pedig a szim-
fonikus zenekar fúvósaként tar-

tom el a családom. A zenekar tag-
jai: Martinek Tamás gitáros, Ress 
Béla basszusgitáros, Redenszki At-
tila dobos, Erős Ádám szaxofonos, 
én pedig, Koszti Sándor, a zenekar 
billentyűse, énekese és zeneszer-
zője vagyok. 

– A dalokat csak te írod? 
– A dalokat megírom énekes-

től, kottástól, szövegestől, majd el-
viszem a próbára, elmondom, hogy 
mik a keretek, majd leírjuk, mivel 
mindenki kottaolvasó, így lehető-
ségük van hozzátenni jó kis rif-
feket, de elvenni nem engedek. 

– Mikor próbáltok, hisz a pol-
gári foglalkozásotokat nézve nincs 
munkaszüneti napotok. 

– Vasárnap délelőtt 9-12 kö-
zött Redenszki Attila kertes házá-
nak a padlásán próbálunk, tehát 
nem roadolunk, ami félig meddig 
halála a könnyűzenének. Azonban 
van, amikor egyenként is gyakor-
lunk. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 →→→→  Tóth József 
Június 7-én 17 órakor a Bölcs utcai Családse-
gítő Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
Június 9-én 17 órakor az önkormányzati ki-
rendeltségen; 17.30-kor a Jerney János Általá-
nos Iskolában. 
Mobilszám: 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, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� A fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Kedd: 8.00–12.00 
Szerda:  12.00–19.00 
Csütörtök:  13.00–18.00 
Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 
Szombat, vasárnap: zárva. 

2010. júniusi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. június 11., péntek. 

Életszeletkék 3 
Május 16-án volt 100 éve, 

hogy felszentelték a dorozsmai Új 
Iskolát, amely a későbbi „kereszt-
ségben” Orczy István jászkun ad-
minisztrátor nevét vette fel. Saj-
nos, nagyon kevesen élnek már 
azok közül, akik az iskola régi tör-
ténelmi életében részt vettek. So-
rozatunkban azok életéről villan-
tunk fel képeket, akik az iskola 
mindennapjaiban játszottak tevé-
keny szerepet. Nem szerettem vol-
na ismételten leírni, ami róluk, az 
Iskola évfordulóra kiadott emlék-
könyvében elhangzik. Vegyék meg 
a könyvet minél többen, s abban e 
lapok közlésein túl számtalan ér-
dekes ember történetét ismerik 
meg. Gondoljanak rájuk nosztalgi-
ával, gondoljanak szeretettel, sü-
vegeljék meg őket az utcán talál-
kozva, vagy csak mosolyogjanak 
rájuk: ők az Iskola még élő törté-
nelme! 

 
AZ IGAZGATÓNŐ 

 
Soha nem láttam komoly arc-

cal, most is mosolyogva fogadott. 
Harkai Jánosné Editke 1999 és 
2004 között irányította az Orczyt. 
Ha a férőhely engedi, az újság va-
lamennyi lapját teleírhattam vol-
na emlékeivel. 

– Mit tart pedagógusi pályá-
ja hitvallásának? 

 
– Mindig vágytam pedagógiai 

pályára, a Biológiai Kutatóintézet-
ben töltött 8 évem alatt vált ben-
nem meggyőződéssé a gyerekek-
kel való foglalkozás, tudásom to-
vábbadásának akarata, az egyete-
mes tudás, a természeti környezet 
megismertetéséért. A gyerekek kö-
zelségének igénye annyira mély 
volt bennem, hogy ez a vágy itt, az 
Orczyban valósulhatott meg. Mi-
ért éppen itt? Dorozsmai voltam, 
vagyok, hajtott az akarat, hogy ezt 
itt valósíthassam meg. Később, 
igazgatói éveim alatt is arra töre-
kedtem, hogy helyi illetőségű ta-
nárokat, tanítókat alkalmazzak fő-
ként, a kötődés miatt. Felkeres-
tem az akkori igazgatókat: Joó Fe-
rencet, Link Mihályt, segítségük-
kel előbb napközis nevelői megbí-
zással helyezkedtem el, de később 
szerencsém volt, mert az állás 
betöltésekor éppen megüresedett 
egy hely, így már szinte azonnal 
taníthattam. 

 
– Hogyan értékeli saját, 

igazgatói szerepét az iskola 
addigi vezetői sorában? 

 

– Mindig igyekeztem nagyne-
vű elődeim példáját követni. Joó 
Ferenc mellett voltam először 
igazgató-helyettes, volt lehetősé-
gem komplexitásában rálátni az 
Iskola életére. Kiváló tanítómeste-
rem volt. Másodikként Gátfalviné 
Irénkét említhetem, ők nagyon 
sok hasznos tapasztalatot adtak 
át. Abban a „forrongó” időszakban 
voltam igazgató, mikor megkez-
dődtek a változások az új pedagó-
giai program megvalósítására, be-
indult az iskolaszerkezet átalakí-
tása. Ezek központi intézkedések, 
irányelvek voltak, és erre az időre 
csúcsosodtak ki. Közös munka 
volt ez a pedagógusokkal, az elvá-
rásokhoz igazodó egyetértést ki 
kellett alakítani. Létrejött egy mag, 
amellyel a célkitűzést megvalósít-
hattuk. Szerencsés vagyok, hogy 
ennyi év együttdolgozás a kollé-
gákkal segített a megoldásban, a 
nevelők nagy többsége mellettem 
állt, támogatott. Emellett a szülők-
kel is nagyon jó kapcsolat alakult 
ki, ez sokat segített a későbbi „Te-
hetséggondozó Program” és a „Fel-
zárkóztató Program” megvalósítá-
sa során is. Ki kell emelnem azon-
ban: a szakmai munkám semmit 
sem ért volna, ha a családom nem 
áll mögöttem, s nem támogat min-
denben. 

 
– Milyen vezetőnek vallja 

magát? 
 
– Szigorú vezetőnek tartottak, 

de igyekeztem demokratikus len-
ni, viszont elvártam, hogy „tegye 
oda magát” mindenki. Ehhez biz-
tosítottam a feltételeket, de elvár-
tam a maximális teljesítést, a be-
osztottak önképzését. Utóbb már 
erősen befolyásolta a vezetői mun-
kát az a koncepció, amelyben a 
gazdasági jellegű irányítás, mint 
fő szemlélet volt meghatározó és 
megkövetelt. Ez a gyakorlatban 
egyfajta menedzser típusú veze-
tést igényelt, illetve efelé fordult. 
Ez nem alapvetően rossz, sőt, je-
len gazdasági körülmények között 
elkerülhetetlen, viszont így a ve-
zető pedagógiai funkciója háttér-
be szorul, elsikkad. 

– Mire büszke a pályája 
elmúlt éveiből? 

 
– Büszke vagyok, hogy az egy-

kori kémiai versenyeken városi, 
megyei, országos szinten tanítvá-
nyaim mindig ott voltak az élen. 
Az életben megállják a helyüket, 
sokan kiemelkedő tudású, jó szak-
emberek lettek. Arra még inkább, 
hogy megismernek, örömmel kö-
szöntenek találkozásainkkor. Szép 
emlékeim vannak az „Erdei Isko-
la” programok hasznáról, amikor 
a gyerekek az ország minden tá-
jára ellátogatva az itthon elmélet-
ben megszerzett ismereteket hely-
ben, gyakorlatban is megismer-
hették, hasznosíthatták. Felkeres-
tük a tájjellegű mesterségek hazá-
ját és láthatták, miként készülnek 
az addig csak lexikonból, tan-
könyvekből tudott dolgok, mely-
nek elkészítését gyakorolhatták 
is. A ma oktatásában a gyakorlati 
tudásanyag, a manuális készség 
kialakítása erősen visszaszorult. 

 
– Mivel foglalkozik ma a 

nyugdíjas iskolaigazgató? 
 
– Élem a nyugdíjasok életét, de 

a pályától nem szakadtam el. Korre-
petálok, vizsgára készítek fel. Az 
országos és helyi Curie-kémia-
versenyek szervezésében és zsűri-
zésében veszek részt. E célból még 
élő a kapcsolat a régi iskolámmal. 

 
– Mit adott Önnek az Orczy 

István Általános Iskola? 
 
– Az életben teljességet kap-

tam. Megélhettem a mindennapo-
kat és azokat a magam módján 
irányíthattam. Nagyon jó tanítóim 
voltak diákként, majd vezetőként 
kiváló kollégáim sokat segítettek 
nekem. Az, hogy az ember ahol 
iskolába járt, majd ugyanott foly-
tathatta tanítóként, vezetőként is, 
az maga a beteljesülés számomra. 
Felemelt fejjel járok az utcán, min-
denki szemébe bátran belenézhe-
tek, ami tiszteletet megadtam az 
embereknek, érzem, ők ugyanúgy 
tisztelnek engem. 

TÓTH GYÖRGY 
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Besorolás után 
(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

 
– Nyugodtan mondhatom, de 

javíts ki, ha tévedek, hogy populá-
ris zenét játszotok, így akár bármi-
lyen rendezvényen fel tudtok lépni. 
Voltak-e már megkeresések hason-
ló ügyben? 

– Még nem volt, egy éve, hogy 
ebben a felállásban játszik a zene-
kar, tehát nem nagyon vagyunk 
még ismertek. Valóban populáris, 
amit játszunk, épp ezért a szegedi 
terek rendezvényein bármikor 
felléphetnénk. Bízunk benne, hogy 
erre nem kell sokat várni. Egyedül 
olyan bulikon nem akarunk zenél-
ni, ahol azt kérik tőlünk, hogy fel-
dolgozásokat játsszunk. Mi csak a 
saját számainkat akarjuk előadni. 

– Gondolom, azért akad olyan 
zenész, akinek a műveit szívesen 
hallgatjátok. 

– Az egyik Carlos Santana, aki 
nem egy villámkezű, a másik pe-
dig Yngwie J. Malmsteen, akinek 
sem az ujját, sem a kezét nem 
lehet látni. A hazaiak közül Ákost 
és a Unitedet szeretjük. Egyszer 
egy tévéműsorban láttam a Uni-
ted zenekart, amint épp élő kon-

certen adták elő a saját diszkó-
funky számaikat, és az egyik szám-
nál Pély Barna odaszólt a basszus-
gitárosnak, hogy „basszus szóló”, 
és az a srác, aki addig nem sok mit 
mutatott a tehetségéből, akkor el-
játszott egy olyan kétkörös basz-
szus szólót, hogy az állam leesett. 
Na, ehhez hasonló dolgokat sze-
retnénk mi is, hiszen a hangszeres 
tudása minden zenésztársamnak 
megvan, sőt a kellő alázat és el-
szántság is. 

 
Koszti Sándorral még nagyon 

sokáig beszélgettünk zenészhíres-
ségekről, elemezgettük a dalokat, 
idézeteket, amiket osztálytalálko-
zókon olvashattunk. Befejezésül, 
további sikereket kívánva a zene-
karnak, leírok kettőt, amit mos-
tanság olvashattunk a ballagások 
idején, a tablókon. 

Slamovits (Edda): „Álmodtam 
egy világot magamnak, itt állok a 
kapui előtt.” 

Karmos Zs. (Kortársak): „Anyám 
mennyországot ígért, de ez még 
mindig csak a Föld.” 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Bemutatkozik az Ungi Bt. 

Régi ismerősömmel, Ungi 
Zoltánnal arról beszélgettem, 
hogyan mennek dolgai, mióta is 
kisvállalkozó. 

 
– Közel húsz éve állunk a la-

kosság szolgálatában, kezdetben 
egyéni vállalkozóként, később Bt. 
lettünk. A feleségem és fiaim vol-
tak alkalmazásomban. Most újab-
ban csak Tamás dolgozik nálam, a 
másik fiam, Attila megnősült, és 
messze került a családtól. Így hár-
man maradtunk a Bt.-ben. A klasz-
szikus kisvállalkozási időszakban 
még kimondottan háztartási gé-
peket forgalmaztunk, alkatrésze-
ket árultunk. Változtunk mi is és 
az igény is. Sajnos ellepte a piacot 
az egyszer használatos gépek ára-
data, amit nem érdemes javítani, 
mert többe kerülne, mint egy új. 
Ahogy az élet kívánta, elindultunk 
más irányba. Szerszámgépek, he-
gesztőgépek is szóba jöhetnek, 
mint javítandó munkák. Több cég-
nek lettünk márkaszervize. El-
kezdtünk szivattyúkat javítani 
(Pedrollo, Prima Leo stb.) 

– Külső szerelésekről is tudo-
másom van. Melyek ezek? 

– Továbbra is megmaradt a la-
kossági szolgáltatásban a nem 
mozgatható gépek helyszíni sze-
relése (automata mosógépek, vil-
lanybojlerek stb.). Gyakorlatilag 
más miatt nem is igen megyünk ki 
házhoz, jobb, ha elhozzák a köny-
nyen mozgatható javítandó gépet. 
A szervizben ezeket olcsóbban, 
szakszerűen meg tudjuk javítani. 

– Villanyszerelést is vállalnak? 
– Vállalunk újabban villany-

szerelést is, javítástól az újszere-
lésig. Tamás fiam elvégezte a szab-
ványossági, érintésvédelmi felül-
vizsgáló tanfolyamot. Az ő szak-
képzettsége hálózatszerelő tech-
nikus. Az én szakmám villamos-
gépgyártó. Azon kívül van három-
négy szakma még, amiről papí-
rom van. Tanulóim voltak, ma 
már nincsenek, egy bizonyos ren-
delet miatt. Javítunk még szer-
számgépet, sarokköszörűt, fúró-
gépet, villamosgépet, kivétel a hű-
tőszekrény és a híradástechnikai 
készülékek. 

– Úgy tudom, Dorozsmán fel-
elevenítettek egy régi szokást. 

– Újra felélesztettük a zenés 
ébresztőt május elsején, amelyre 
kb. 6 éve került sor utoljára. Fel-
vettük a kapcsolatot Hajdú Gézá-
val, a művelődési ház igazgatóval. 
A felszerelésünk megvan hozzá. 
Egy óra alatt körbejárjuk Dorozs-
ma nagyobb utcáit május elsején. 
A Pécsi Fúvószenekar indulóit 
játsszuk CD-ről. Nagy élmény volt 
nekünk is és a dorozsmaiaknak is. 

– Beszéljünk az üzletükről, 
amely a Dorozsmai út 139. szám 
alatt található. 

– Az üzletben a feleségem, 
Franciska dolgozik mint alkalma-
zott. Ő intézi az anyagbeszerzést, 
az eladást, a rendeléseket, az áru-
forgalmat. A javítandó gépet ott 
adja le, ott is veheti át a megren-
delő. A háttérben ott vagyok én is 
és segítek. A vevők ezt pozitívan 
nyugtázzák. Van konkurencia is, 
ők is tőlünk viszik az alkatrészt. 
Nagyon jó a viszonyunk, készség-
gel segítünk bármilyen kérdés-
ben. Élünk, és élni hagyunk. 

– Mit árulnak a boltban? 
– Papír porzsákot, amelyből a 

megyében nálunk a legnagyobb a 
választék, 1200-féle van belőle. 
Háztartási gépalkatrészeket, vil-
lanyszerelési cikkeket, vezetékeket, 
kábeleket, kapcsolókat tartunk to-
vábbá. A barkácsoló autószerelők-
nek mindenféle kábeleket, saru-
kat, hüvelyeket. Rádióamatőrök-
nek 500 féle csatlakozót, anten-
nát, elosztót, kábelt. Azonkívül 
lámpákat, kávéfőzőket, jó minősé-
gű elemeket is tartunk. Gombele-
mekből is van 60-70-féle. Foglal-
kozunk még a veszélyes hulladé-
kok visszagyűjtésével (elemek, 
fénycsövek stb.) Bárki behozhatja, 
ingyen átvesszük. Ennyit tehe-
tünk a környezetünkért! Hagyo-
mányos mosógép és centrifugák, 
ezekhez van szinte minden alkat-
rész (palásttól az utolsó csavarig). 
Villanyszerelő anyagból egy komp-
lett családi házhoz mindent áru-
lunk. Ha nincs minden a polcon, 
48 órán belül beszerezzük. 

– Terveik? 
– Bővítés nincs a terveim kö-

zött. Az árukészlet mindig a ke-
reslet arányában változik. Amit 
nem keresnek, azt nem rendeljük 
tovább. A nyitva tartásunk nem 
változik: H-P 7-20-ig, Szo: 8-12-ig. 

– Úgy hallom, szponzorál is. 
– Sok helyen besegítünk. Ta-

más fiam bejár a művelődési ház-
ba hangosítani. A dorozsmai ren-
dezvényeket is tervünkben áll se-
gíteni. A már kétszer megrende-
zett Családi Napot is mi hangosí-
tottuk. Intézményekben többször 
kedvezményesen vagy ingyen ja-
vítunk. Az egyháznak körmenetet 
hangosítottunk, a Tappancs Alapít-
ványnak is segítünk. Idén a Jerney 
Iskolában a ballagáson is mi hango-
sítunk. A Dorozsmai Naplóban kez-
detektől fogva hirdetünk. 

– Van közéleti tisztsége? 
– Igen. A Dorozsmáért Alapít-

vány egyik kurátora vagyok. A fel-
kérésnek örömmel tettem eleget. 

 
Az Ungi Bt. sokoldalú, segítő-

kész vállalkozó hite, meggyőződé-
se: a jó bornak is kell cégér. A 
másokon való segítés és a jó mun-
ka meghozza gyümölcsét. Isten 
áldja a tisztes ipart. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Ismét egy szoborral 
gyarapodott Dorozsma 

Május 22-én, szombat délelőtt 
benépesült a bordányi úton az 
Ipardűlő 3/a számú ház és kör-
nyéke. Újvári Mihály borász pincé-
szete található ott. 

Eljöttek Szlovákiából, Ausztri-
ából és természetesen Magyaror-
szágról is a borlovagok az ünnep-
ségre. Szoboravatásra került sor, 
ugyanis elkészült az Aradi vérta-
núk terén álló Rákóczi szobor ki-
csinyített másolata. Ez került el-
helyezésre az igen szép környezet-

ben lévő portán. Dr. Tóth István 
muzeológus avatta és Mádi György 
atya, Dorozsma plébánosa áldotta 
meg. 

Újvári Misi bácsi Dorozsma 
egyetlen borlovagja, aki a Szeged 
Napjához kötődő borfesztiválon 
nagy sikert ért el. Szeged borának 
választották 2010-ben az Ujvári 
Cuvét. 

Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk neki. 

H.G. 
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Júniusi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Fekete István Vetélkedő 
A Somogyi-könyvtár dorozs-

mai fiókkönyvtára és a művelődé-
si ház szervezésében 

Az Orczy István Általános Is-
kola és a zsombói Kós Károly Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 4-5-6. osz-
tályos tanulói részére 

Helyszín: Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház nagyterme 

Időpontja: június 1-jén, ked-
den 14 órától. 

 
+ Civil Fórum 
A kiskundorozsmai alapítvá-

nyoknak, egyesületeknek, civil és 
nonprofit szervezeteknek szeret-
nénk lehetőséget adni a bemutat-
kozásra, céljaik és eredményeik 
prezentálására. Sor kerül a XII. 
Dorozsmai Napok programjainak 
részletezésére, valamint a Kiskun-
dorozsmáért Emlékérem és a Me-
cénás-díj 2010. évi kitüntetettjei-
nek javaslat tételére. 

Időpontja: június 3-án, csütör-
tökön délután 17 órakor. 

 
+ A 81. Ünnepi Könyvhét 

alkalmából beszélgetés a 75 
éves Simai Mihály József Attila-
díjas író, költővel 

A Somogyi-könyvtár dorozs-
mai fiókkönyvtára és a művelődé-
si ház szervezésében 

Beszélgetőtárs: Tóth György, 
a Dorozsmai Napló munkatársa 

Közreműködik: Pécsi Dávid 
(hegedű), a Dorozsmai Versmon-
dók Köre 

Időpontja: június 4., pénteken 
18 órakor. 

 
+ Évadzáró néptáncgála 
A művelődési ház gyermek 

néptánccsoportjának évzáró fellé-
pése 

Időpontja: június 4-én, pénte-
ken 15 órától. 

+ Babaruha börze 
Mindenkit sok szeretettel vá-

runk a 2010. június 7-én, hétfőn 
14-18 óráig rendezett babaruha 
börzére, amelyen a művelődési 
házban külön helyet biztosítunk 
azon vállalkozó kedvű anyukák-
nak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, meg-
unt ruháit cserére vagy eladásra. 

A gyermekruha árusításra in-
gyenesen biztosítjuk a helyet (jó 
idő esetén a művelődési ház ud-
varán)! 

Várunk minden szíves érdek-
lődőt! 

Érdeklődni: 06-30-366-8237-
es számon Tahiné Tündénél vagy 
a művelődési házban: 463-112. 

 
+ Dorozsmai Kávéházi Esték 
A Somogyi-könyvtár dorozs-

mai fiókkönyvtára és a művelődé-
si ház szervezésében 

Dr. Szirtesi Zoltán „Tégy Te is 
az egészségedért!” című könyvé-
nek bemutatója 

Beszélgetőtárs: Hajdú Géza, a 
művelődési ház igazgatója és Maj-
zik István, a Bába és Tsai Könyv-
kiadó vezetője 

Időpontja: június 11-én, pén-
teken 17 órától 

 
+ Hangfürdő 
Időpontja: június 11-én, pén-

teken 17.30-tól 
Érd.: Kollár Imréné Márta: 

30/ 3265854 
 
+ Évzáró hastáncgála 
A Petőfi Sándor Művelődési 

Ház hastáncosainak évzárója 
Időpontja: június 11-én, pén-

teken 17-19 óráig 
 
Évzáró moderntánc gála 
Időpontja: június 11-én, pén-

teken 19-20 óráig 
 

+ Retro Diszkó 
Zene: Ungi Tamás 
Asztalfoglalás: a művelődési 

házban (463-112), Tahiné Tündé-
nél (06-30-366-8237) 

Időpontja: június 12-én, 
szombaton 20 órától 1-ig 

 
+ A víz az élet forrása 
Hogyan segíthetünk vízzel a 

testi-lelki problémáinkon 
A Nők klubja szervezésében 
Előadó: Korom István tanár, 

ezoterikus segítő, és mentálhigiéni-
ás szakember 

Időpontja: június 18-án, pén-
teken 17 órától 

 
A Vakáció akció keretében a 

Deák György kovácsműhelye jú-
nius 21-én 10 órától díjtalanul 
látogatható. 

 
+ „Tükör a sárban” 
Simon Ferenc dorozsmai fes-

tőművész kiállítása 
Megnyitja: Bányai Béla festő-

művész 
Időpontja: június 24-én, csü-

törtökön, 18 órától 
 
+ XII. Dorozsmai Napok 

Június 25-26-27. 
 
– Június 25., péntek 
17 órától A XII. Dorozsmai 

Napok megnyitója és a szabadtéri 
kemence ünnepélyes avatása és 
megáldása a Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház udvarán 

A Kiskundorozsmáért Emlék-
érem és a Mecénás-díj átadása 

A művelődési ház csoportjai-
nak bemutatója (néptánc, has-
tánc, aerobic) 

20 órától Meghívott sztárven-
dég: Márió a harmonikás 

– Június 26. szombat 
7 órától VII. Szélmalom Ke-

rékpáros Teljesítménytúra 

13 órától Eredményhirdetés 
14 órától Népzenei találkozó 

(Baks, Bordány, Földeák, Kiskun-
dorozsma, Kistelek, Makó, Mind-
szent, Szentes) 

15.30-tól Sinana (szlovákiai 
magyar) táncegyüttes bemutatója 

20 órától Meghívott sztárven-
dég: Lakatos Krisztián 

21 órától Holiday zenekar 
koncertje 

22 órától Utcabál 
– Június 27. vasárnap 
9 órától Ünnepi Szentmise és 

körmenet a dorozsmai római ka-
tolikus templomban 

A szentmisét bemutatja: Mádi 
György plébános 

10 órától Veteránautók talál-
kozója 

Kiállítások: Simon Ferenc fes-
tőművész festményei, „100 éves 
az Orczy István Általános Iskola” 
dokumentumkiállítás, Czékus-cuk-
rászda kellékei, kékfestők eszkö-
zei, Deák György kovácsműhelye, 
a dorozsmai szélmalom. 

Szombaton délután 14 órától 
és vasárnap délelőtt 10 órától 
gyermekeknek: quad, akkumulá-
toros kisjárművek, ugrálóvár áll 
térítés ellenében az érdeklődők 
rendelkezésére. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

 
+ Angol nyelvi tábor gyer-

mekeknek 
Vezeti: Raffai Erika 
Időpontja: június 28. július 2-

ig 
 
+ Moderntánc tábor 
Vezeti: Tari Zsuzsanna 
Időpontja: június 1-jétől július 

2-ig 
 
+ Vásárok: június 11-én, 

9-11.30-ig, 16-án 9-11-ig, 23-án 
9-12-ig, 29-én 9-12 óráig. 

Felhívás 

A XII. Dorozsmai Napok 
könyvtári rendezvénye, kiállítása 
a 100 éves dorozsmai iskola tör-
ténetének, emlékeinek bemutatá-
sa lesz. 

Ismét a dorozsmai lakosokhoz 
fordulunk segítségért. A kiállítás 
anyagát az egykori diákok, taná-
rok és dolgozók személyes emlé-
keiből, tárgyaiból, fotóiból állíta-
nánk össze. Kérünk tehát olyan 
tárgyakat, ajándékkönyveket, kis-
dobos és úttörő relikviákat, fotó-
kat, amelyek bemutatásával, kiál-
lításával megismertethetnénk a 
régi iskolai mindennapokat. 

A kölcsönadott tárgyakat a 
kiállítás leszedése után visszajut-
tatjuk a tulajdonosoknak. 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Pedagógusnapra 
 

„Kézen fogott, és megmutatta, 
hogy milyen szép a mi világunk. 
Az ő szemével kezdtünk nézni, 

S ma már a magunkéval látunk.” 
 

Június első vasárnapja Pedagógusnap. Nem jelölik piros betűvel a naptárak. A gyermeki szívekben mégis 
piros betűs ünnep ez a nap. A napfénynél is szebben világít az a tudás, melyet tanáraink diákjaiknak átadnak. 
Elültetik a tudás magvait, s nagy szeretettel nevelgetik, ápolgatják a gyermek-palántákat. Példájukkal oda-
adóan, segítőkészen ösztönzik őket. Lélekemelő küldetéstudattal követnek el mindent, hogy tanítványaik 
tudásban, érzelmekben, tapasztalatokban gazdagodjanak. Írni, olvasni, számolni tanítanak. Munkájuk nyo-
mán kiművelt és képzett fiatalok százai kapnak esélyt, hogy megvalósíthassák álmaikat.  

Hamarosan vége a tanévnek, a szünidő lehetőséget ad a pihenésre és a feltöltődésre. 
Kívánjuk, hogy tanítványaik és a szülők szeretetét az év minden napján érezzék, az élet adjon nekik 

csupa ötöst mindenből. 
 

„Szívét a szívünkbe adja, 
Szépért, jóért dobogtatja. 

Ha mi egyszer nagyra növünk, 
Tanítónk is ott lesz velünk.” 

Tisztelettel: 
MIHÁLFFY BÉLA 
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FÓRUM 

Versenyfutás a kenyérért I 

A dorozsmai kisvállalkozók-
nak a Művelődési Házban rend-
szeresen tartott vásárok elleni 
küzdelmes harca vélhetőleg ku-
darcba fulladt. 

A közjegyzőhöz írt kérelmük 
csak a bürokrácia útvesztőit járó 
elintézetlen irat maradt. Tiltako-
zásaik nem értetnek meg, segély-
kiáltásaik nem hallatszanak el az 
illetékesek füléig. Vagy „nincs mit 
tenni”, hangzik a sopánkodó, te-
hetetlenségről árulkodó válasz a 
helyi képviselőktől, akiktől a tá-
mogatást várnák. Mondják; „a vá-
sárokból származó bevételekre a 
Művelődési Ház fenntartása érde-
kében szükség van”. 

A vállalkozók tisztességesen 
adót fizetnek, jó néhány ember-
nek munkahelyet biztosítanak. A 
rendszeres vásárok miatt üzleteik 
fenntarthatósága veszélyben fo-
rog. Dorozsmán havonta kirako-
dóvásár is van, más falvakkal el-
lentétben. Azt várnák, hogy leg-
alább a helyi képviselet védje ér-
dekeiket. 

A levegőbe feszül a kérdés: a 
szegedi önkormányzat nem bizto-
sít annyi fedezetet, hogy a dorozs-
mai kultúrház a vásárok bevétele 
nélkül fennmaradjon? Talán ke-
vés az adó, ami Dorozsmáról a 
nagy közösbe befolyik? Vagy a 
gazdálkodásban van a hiba? 

Sok kicsi sokra megy, tartja a 
mondás. Azt suttogják, hogy van-
nak klubok, amelyeknek mulatsá-
gokra is rendszeresen, ingyene-
sen biztosítják a Kultúrház helyi-
ségeit. Talán itt is lehetne egy kis 
jövedelemre szert tenni, az igaz-
ságosság elve alapján és ha már 
válságról beszélünk. 

A híresztelések szerint a Mű-
velődési Ház udvarában (a lát-
ványterv már elkészült) a közeljö-
vőben kemence fog épülni. Lehet, 
hogy mégiscsak gondolnak a helyi 
vállalkozókra, s majd a frissen 
kisült kenyérből éhen halás ellen 
egy-egy szelet nekik is jut, ha 
kénytelen-kelletlen lehúzni kény-
szerülnek üzleteik redőnyeit? 

GRANDPIERRE CECÍLIA 

Versenyfutás a kenyérért II 

A Petőfi Sándor Művelődési 
Ház (és nem kultúrház) olyan „lel-
ketlen”, hogy a dorozsmai vállal-
kozókat meg kívánja fosztani be-
vételeiktől – legalább is ezt állítja 
a cikk írója. Javaslom, hogy az ol-
vasók hiteles tájékoztatására a má-
sik oldal álláspontját is ismerjék 
meg. 

Első kérdés, hogy egyáltalán 
miért ad helyet vásárosoknak (kb. 
heti 1 alkalommal) az intézmény? 
Mert a művelődési ház is bevétel-
re kényszerül (mi is versenyt fu-
tunk a kenyérért), amelyet, mint 
önkormányzati intézmény, teljesí-
teni kell. Jelzem, hogy 2 év alatt a 
bevételi tervet több mint másfél-
szeresére emelték. 

Miért nem szakmai munkából 
teljesíti ezt? Ennek azért több oka 
van! Egyik, hogy fogy az emberek 
pénze, ezért nagyon meggondol-
ják, hogy mire és mennyit költe-
nek. Ha versenyképes szeretnék 
maradni, akkor úgy kell meghatá-
rozni az árakat, hogy megfizethe-
tő legyen. 

Jelenleg nem tudnám szakmai 
munkából előteremteni a bevé-
telt, mert akkor magas jegyárak-
kal, bérleti díjjakkal kellene dol-
gozni (pl. gyermekműsorra egy 
jegyet kb. 1500–2000 Ft-ért kelle-
ne adnom, vagy egy családi ren-
dezvényre a jelenlegi díjnak a dup-
láját kellene fizetni!) Ugye ezek az 
árak már nem is hangzanak olyan 
szépen! Ki az, aki meg tudná (akar-
ná) fizetni? A baj az, hogy ha ez 
következne, akkor a művelődési 

házba járók száma lecsökkenne, 
és jogosan merülne fel a kérdés, 
hogy minek van. A másik ok pe-
dig, hogy a házban tartott rendez-
vényekből befolyó összeg teremti 
meg pl. annak lehetőségét, hogy a 
lakosság részére számtalan ingye-
nes programot tudjunk biztosíta-
ni, amelyeknek azért ugyanúgy 
van rezsi (fűtés, világítás, munka-
díja stb.) költsége, de ezt mi nem 
kérjük sem a lakosoktól, sem a do-
rozsmai kereskedőktől, mert úgy 
érzem a kultúra éppen olyan fon-
tos szükségleti cikk, mint akármi-
lyen áruház árukészlete. 

Nézzük, akkor, mit is állít a 
cikk írója!  

A főjegyzőhöz (és nem köz-
jegyzőhöz!) írt levél nem sikkadt 
el a hivatal útvesztőjében, mert 
beadványukat kivizsgálta az  álta-
lános igazgatási iroda, amely meg-
állapította, hogy a művelődési ház 
nem követett el szabálytalansá-
got, a törvényi előírásoknak meg-
felelően végzi munkáját. Erről hi-
vatalos levélben értesítették is az 
érintetteket. 

Ja, még el nem felejtem! A do-
rozsmai vállalkozók megkerestek 
ezzel a problémával és két alka-
lommal tárgyaltunk a problémá-
ról. Igaz nem született közös ál-
láspont, de néhány megoldási ja-
vaslat elhangzott a megbeszélé-
sen, mint például bárki kibérelhe-
ti árusítás céljára a művelődési 
házat. Ki lehetne próbálni. Vagy 
leállítom a bérbeadást egy hónap-
ra az intézményben és nézzük 

meg, valójában mennyivel nőne a 
bevételük, mekkora kárt okoz a 
vállalkozóknak a terem bérbeadá-
sa. Még az is felvetődött, hogy tá-
mogassák a vállalkozók a művelő-
dési házat a bevétel nagyságával. 
Egyik gondolatot sem támogatták. 

Ezután a dorozsmai kirakodó-
vásár megszüntetése lesz a cél? 
Mert ez is rontja az üzletet. 

Valahogy a piac szerintem 
nem így működik! A kereslet-kí-
nálat határozza meg. Ha van rá 
kereslet, akkor a törvények betar-
tásával bárki indíthat vállalkozást, 
és a vásárlók eldöntik, mire van 
szükségük. 

Nézzük a másik oldalt. A mű-
velődési ház, ha nem ad bérbe vá-
sározás céljára termet, abból mi 
következik? Nem hiszem, hogy 
számottevően változna valamit a 
vállalkozók bevétele. 

Ugyanis, ha van kereslet, ak-
kor a vásárosok úgyis megkeresik 
a lehetőséget!  Legközelebb az 
iskolát, kocsmát, piacot veszik cél-
ba vagy akár egy üres termet ki-
bérel valaki és abból profitál, 
hogy vásározóknak kiadja a ter-
met! A művelődési házban meg-
tartott vásárok „tucatáru” válasz-
téka éppen olcsósága miatt – köz-
tudottan – nem éri el a „tartós 
használhatóság” minősítést. Ettől 
olyan olcsók az itt árusított dol-
gok. Ha valamelyik dorozsmai ke-
reskedő felvállalja azt a minősítő 
jelzőt áruira, az önmagát is minő-
síti. Vagy ha bemutatja, hogy áruit 
ugyanazon árszinten tudja bizto-
sítani, mint az itt lévők, és én el-
veszem tőle a vásárlás lehetősé-
gét, úgy jogosan panaszkodik. A 
kispénzű dorozsmai vásárlók ép-
pen azért járnak ide, mert nem 
engedhetik meg maguknak a „bol-
ti” árak kifizetését. 

A költségvetéssel kapcsolato-
san azt tudom mondani, hogy az 
alapműködést biztosítja az Ön-
kormányzat (egyébként a bevétel 
bele van építve a költségvetésbe, 

tehát a bevétel teljesítésével tudja 
a kiadásai egy részét fedezni!). 
Ahhoz, hogy megfelelő mennyisé-
gű és színvonalú munka folyjon az 
intézményben, ahhoz többletfor-
rások szükségeltetnek! Így meg-
keresem például a dorozsmai vál-
lalkozókat is, akik segítik egy-egy 
konkrét program megvalósulását 
(Dorozsmai Napok, Faragó Nap, 
Mindenki Karácsonya stb.) Ezen 
kívül fontos bevételi forrás a pá-
lyázat. Tavaly több mint 1 milliót 
sikerült elnyerni. 

Még mit tudtunk Dorozsma 
épülésére összehozni a szellemi 
táplálékon kívül? Pl. a Kőbárány 
kút (amely összeg nagy részét a 
nagy közös kalapból sikerült el-
hozni), Dorozsmai Füzetek (1., 3. 
száma) kiadvány megjelentetése, 
a főzőhely kialakítása, képeslap 
kiadása, malom felújítása és még 
sorolhatnám! 

Valótlan az az állítás, hogy 
ingyen használják mulatságokra a 
művelődési házat! Ráadásul így: 
„azt suttogják…”, mintha valami 
sundám-bundám mutyizás lenne! 

A művelődési ház nyugdíjas 
klubja barter formájában veszi 
igénybe a művelődési házat. A 
művelődési ház többi – magán 
vagy más rendezvények megtar-
tásáért és helyiségbérlésekért – 
befizetett számlák másolataival 
kérésre bármikor el tudok szá-
molni. 

A kemence építésével kapcso-
latosan pedig övön aluli ütésnek 
(rosszindulatnak) érzem a meg-
jegyzést. Egy ilyen elkészítése kö-
zös összefogás eredménye, és még 
egy fontos: nem magamnak ké-
szíttetem. Igényként jelentkezett, 
ezért felvállaltuk ennek kialakítá-
sát is Dorozsma épülésére, mert 
EZ A DOLGUNK! 

Végezetül: egy ilyen vita egyik 
félnek sem használ, talán a közös 
összefogás még mindig célraveze-
tőbb! 

HAJDÚ GÉZA 

Felhívás a „Sztriha Kálmán” helytörténeti vetélkedőre 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Somogyi-könyvtár dorozsmai 
fiókkönyvtára szervezésében  

 

 
A vetélkedő célja: Kiskundorozsma történetének kialakításában részt vett embe-

rek, események megismerése, tisztelgés településünk múltja előtt, egyfajta „staféta”, 
a régi nemzedékek munkájának átadása a ma emberének, a jövő nemzedékének.  

A vetélkedő 2 fordulós, az első forduló 2010. szeptember 10-én, a második 
forduló (amelybe az első forduló nyertesei lépnek tovább) 2010. november 13-án lesz 
a Művelődési Házban.  

A kérdések között tárgyi-személyi történeti, helyismereti, irodalmi, sport, múlt és 
jelenbeli kérdések egyaránt szerepelnek majd.  

A vetélkedőn részt vehetnek a dorozsmai általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 
e korosztály felett korhatári megkötés nélkül a dorozsmai lakosok is, max. 3 fős csapa-
tok kialakításával. A helytörténeti vetélkedő jelentkezési határideje: 2010. augusz-
tus 1., a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Somogyi Könyvtár Dorozsmai fiók-
könyvtárában (6791 Szeged-Kiskundorozsma, 48-as u. 12.). A jelentkezés tartalmazza a 
csapatok adatait: név, lakcím, elérhetőség (tanulóknál az iskola neve, osztálya is). 

A vetélkedőn értékes díjak nyerhetők. A teljesség igénye nélkül: Ádventi bécsi 
kirándulás, a Mikroszkóp Színpad szilveszteri műsora felvételén való részvétel, 
családi fürdőbelépő, vadasparki és mozi belépők, családi vendéglői vacsorák és 
torták (Miklós Sándor, Gyuris István, Bányai Attila felajánlásai). 

A vetélkedőre való felkészülési idő biztosított. A kérdésekre felhasználható segéd-
anyag:  

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története, Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi 
életéről, Kiskundorozsma-tanulmánykötet, Vass József: A dorozsmai szélmalom, a 
dorozsmai általános iskolák évkönyvei, lexikonok, helyi lapok, alapos helyismeret. 
SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 
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Kerékpárutak Dorozsmán: körkép és kórkép 
A kilencvenes évek közepére 

tehető, amikor megépült városré-
szünk első kerékpárútja – a Nagy-
bani Piac felé vezető „szárny-
vonal” az elmúlt évek ajándéka 
volt – de fontossága, a közleke-
désben betöltött szerepe, a „drót-
szamáron” járók létszámának gya-
rapodása arra késztetett, hogy egy 
állapotfelmérés erejéig végigkere-
kezzek rajtuk. 

Elöljáróban le kívánom szögez-
ni: egy rendkívül fontos, életmentő 
létesítményről van szó, melynek 
szabályszerű és folyamatos hasz-
nálata közlekedési kultúránk ré-
sze, a biztonságos közlekedés egyik 
nagyon fontos alapeleme. 

Azt is meg kellett állapítanom, 
végigjárva városrészünk teljes ke-
rékpárútnak titulált szakaszait, 
hogy megépítése időszakában 
nem fordítottak elég gondot – 
bizonyára anyagi okok miatt – az 
építésre, precíz kivitelezésre, ne-
hezítve ezzel a későbbi állagmeg-
óvást is. Magyarul: nem hosszú 
távra, jól megtervezve hozták lét-
re azt. Különösen jól látszik ez a 
sokat használt központi területen, 
illetve a rk. templomtól a Sziksós-
fürdő felé vezető szakaszon. Saj-
nos azt is meg kellett állapítanom: 
bizonyára kevés pénz jut manap-
ság is a kerékpárút fenntartására 
is, pedig a rendszeres javítás, kar-
bantartás sokat javítana az út ál-
lagán. 

De induljunk el a kályhától: én 
a vasútállomás felől kerekezek 
Dorozsmára. A szépen karbantar-
tott házak és előkertek között 
zökkenőmentesen és nyílegyene-
sen haladok a csatornáig. Ezen a 
szakaszon a kerékpárút vízelveze-
tése is jól megoldott, az út szélein 
– a domborzati viszonyok miatt is 
– nem áll meg a csapadék. Aho-
gyan közeledünk a városrész köz-
pontja felé, úgy válik egyre töre-
dezettebbé az út felülete. A Jerney 
utcai lámpás kereszteződésnél 
már szinte „darabos” az úttest: a 
közúton és a kerékpárúton túl üz-
letek vannak. Az oda beálló, beté-

rő, árut szállító, rakodó gépkocsik 
megrongálják, gödrösítik az útfe-
lületet. 

Közlekedési kultúránk egyik 
fokmérője a kerékpárút és a járda 
használata, különösen akkor ami-
kor – elsősorban helyszűke miatt 
– azok „kertlábszomszédok” És ha 
ez még egy bolt, vagy autóbusz-
megálló közelében van: hát néha 
kiolvad a biztosíték. Pedig van táb-
la, festék, piktogram, csak türe-
lem, megértés és tolerancia nincs. 
Pedig egyértelmű: a házak mellett 
mennek a gyalogosok, az úttest 
közelében a kijelölt úton – megha-
tározott maximális sebességgel – 
a kerékpárosok, kismotorosok. 
Osztott – közösen használt – útnál 
hasonló a helyzet. A Bölcs utcától 
leszűkül a kerékpárút. A nem túl 
széles aszfaltcsík gyatra állapot-
ban van, az úttest felöli, oldal be-
ton-kockalapokkal van kirakva, 
melybe a kerékpár kereke bele-
futhat: nagyon balesetveszélyes. A 
központi autóbuszmegállóknál vá-
lik kaotikussá a helyzet: a kerék-
párosok szlalomoznak az autó-
buszokról leszállók és a járdákra 
szabálytalanul felálló autók kö-
zött. Igaz itt diszkréten csak egy 
díszkő sáv mutatja a gyalogosok 
és a kerékpárosok útvonalának 
határát. Aztán a kerékpárosok – 
sokszor leszállás nélkül – átvágtat-
nak a zebrán a gyalogosok között, 
hogy újabb bújócskával elérjenek 
a postához, zöldségeshez, kenye-
reshez, vagy az élelmiszerboltba. 
Néha hajmeresztő és életveszé-
lyes mutatványoknak vagyunk ta-
núi: no meg egy-két kacskaringós 
káromkodás is elhangzik. A kör-
forgalomnál kettéválik a kerék-
párút: az északi ág új még alig van 
hiba a felületen, bár az új részhez 
csatlakoztatott szakasz állapota 
sem rózsás. Ám az új szakasznál 
jól látszik a gondos tervezés, a 
szegélykövek használata, a lejtő-
viszonyok tudatos felmérése és a 
kitáblázás.  Az ingatlanok megkö-
zelítése miatt itt is keresztüljár-
nak a kerékpárúton a gépkocsik: 

előbb-utóbb tönkremegy majd az 
aszfaltozás. A jól kitáblázott út a 
Kiskunmajsa felé vezető útba tor-
kollik. A régi ágon Sziksósfürdő 
felé haladva a Széksósi út elején, 
egy rövid szakaszon külön útjuk 
van a kerékpárosoknak és a gya-
logosoknak a jelzések szerint. A 
temetkezési cég előtt egy fa gyö-
kérzete, 40 méterrel odébb vélhe-
tően ugyanazon okból balesetve-
szélyes gyűrődések – egy kisebb 

kráter is található a cukrászda 
előtt – vannak az ismét közös út 
felületén. A kispiacnál a víz, rend-
szeresen megáll az úton, itt már 
jól láthatóak az építés hiányossá-
gai. A közútról lefolyó víz, sár meg-
áll a rosszul szintezett kerékpár-
úton. Az Északi sor útkeresztező-
déséig egy helyen végeztek komo-
lyabb aszfaltozást az úton, a sza-
kasz útfelülete másutt töredezett, 
elhasznált. Sokszor a nem met-
szett, behajló fák lombja, ágai is 
gondot okoznak a kerékpárosok-
nak. Ezután a Nyugati sor oldalára 
költözik át az út. Egyrészt a dom-
borzati viszonyok, másrész az épí-
tési hiányosságok miatt egészen a 
városrész végét jelző tábláig töre-
dezett, megsüppedt a kerékpárút 
felülete, sok helyen megáll a víz, 
ami – elsősorban télen – felfagyá-
sokhoz, útrepedésekhez vezethet. 
A több helyen, de rövid szakaszo-
kon végzett aszfaltozás ellenére 
itt is alapvető gond, hogy az épí-

tés során nem volt szegélyköve-
zés, nem gondoskodtak a rend-
szeres vízelvezetésről, de az út 
felületét sem ideálisan alakították 
ki, megfelelő lejtéssel az árkok 
felé. A városrész határától azután 
ismét zavartalan a közös gyalogos 
és kerékpáros közlekedés. Impo-
záns volt letekinteni az autópálya 
felüljárójáról az alattunk futó jár-
művekre. Itt ért véget kerékpáros 
útfelmérésem. 

Összegzésem végén szólnom 
kell azokról a ház- és üzlettulajdo-
nosokról, akik példamutató mó-
don tartják rendbe a házuk, vállal-
kozásuk előtti járdát, a kerékpár-
út és a vízelvezető árok közötti 
„senki földjét”. Öröm volt látni a 
szépen nyírt füvet, a kiültetett vi-
rágokat, a metszett fákat, a vízel-
vezetési megoldásokat, de az ár-
kok gaztalanítását, rendben tartá-
sát is. Akik ezt teszik, nem csak 
környezetüket csinosítják, és in-
gatlanukat védik, ápolják a jó gaz-
da gondosságával, hanem – az át-
utazók, átkerekezők szájreklámja 
révén – városrészünk jó hírét is 
elviszik a nagyvilágba. Elsősorban 
Ők, de úgy vélem mindannyian 
megérdemelnénk, hogy az út fenn-
tartója több figyelmet fordítson a 
kerékpárútjaink állapotára, hiszen 
az apró lépések taktikája is sok 
bosszúságtól mentesítheti a köz-
lekedőket.  

SZENTES BÍRÓ FERENC 
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20 ÉV TÖRTÉNETE 

A Dorozsmai Napló története – 
Az én szemszögemből 

Az első szám 
1990 tavaszán üzenetet kap-

tam Ács Gézáné Fekete Icutól, 
hogy keressem fel. Ezt én meg is 
tettem, beszélgetésünk az újság-
írásra terelődött. Mivel Ácsné Icu-
val a Textiléletnél szerkesztőként 
és íróként dolgoztunk, volt már 
némi „írói” gyakorlatunk e téren. 
A szerkesztők kértek egy cikket 
az első számba tőlem. Gondolkod-
tam rajta, akkor még ez az új hely-
zet nem inspirált írásra. 

A Dorozsmai Napló első szá-
ma megjelent 1990. március 4-én. 
A címlapon Petőfi-idézet: „Rabok 
legyünk…” és március 15-e élteté-
se, méltatása volt. Ára 10,40 Ft 
volt. Státusza: közéleti lap. Kiadó-
ja: Kézilabda Sportbarátok Köre 
Egyesület, helye: Kiskundorozs-
ma, Felszabadulás utca 7. Felelős 
kiadó: dr. Matusovits Tamás, ve-
zető szerkesztő: Ács Géza. A cik-
kek írógépen íródtak, volt, amit 
kézzel írtak. Tartalma: buzdítás 
március 15-e megünneplésére, a 
közelgő választások fontosságá-
nak kiemelése, egy kis reklám – 
talán ennyi. 

 
Változások 

A második találkozás során 
már Vass Józsit is körünkben lát-
tam. A kéthetenkénti megjelenés 
igen nehezen ment, de megjelent 
a második szám is. Itt már októ-
ber 23-ra készít fel a lap. Tartal-
ma ezen kívül némi reklám, sport. 
Anyák napi megemlékezésem volt 
az első cikkem az újságban, majd 
később született egy interjú, Be-
mutatkozik a Kereszténydemok-
rata Néppárt címmel. Tímár La-
jost, a helyi tagozat elnökét fag-
gattam. A lap még mindig kezdetle-
ges. 1992-ben a Védeni és Védekez-
ni c. írásom a polgárőrség megala-
kulásáról szólt, Bálint Istvánt vá-
lasztották a Polgárőrség elnökévé. 

1992-ben létrejött az újság új 
formátuma, immár zöld felirattal, 
közben Ács Géza elhalálozott. Föl-
di István és Ács Gézáné szerkesz-
tésében új fejezett kezdődött. Ek-
kor már többen csatlakoztak a lap-
hoz: Mucsi László, Ocskó Margit, Dr. 
Anderle Ádám, Atlasz Henrik, Móró 
János, Soós Zoltán, Szakácsné Mol-
nár Mária, Farkas Dezsőné. Ekkor 
már a Művelődési Házban volt a 
székhelyünk. Sőt, ekkor már ingye-
nes volt a lap. Létrehoztunk hivata-
losan is egy baráti kört. Támogatták 
a lapot egyének és közösségek. 

Egyre több kisvállalkozó nyi-
totta meg vállalkozását, így hirde-
tésszervezésre is igény nyílt. Sze-
mélyemre esett a választás. Egye-
dül jártam Dorozsma útjait, a be-
folyt összeg eleinte a lap megje-
lentetésére volt elég. Később ez 
megsokszorozódott. A hirdetés-
szerzés mellett írogattam én is, 
mint más szerkesztőbizottsági tag, 

mellette egy rovatot indítottam, 
Olvasóink leveleiből címmel. 

1995-ben kiadtuk a naptárt, 
majd a Kiskundorozsma halottai 
c. könyvet. Erre a szponzorok fel-
ajánlásait és a hirdetésekből be-
folyt pénzeket használtuk fel. Ek-
kor már a hirdetésekben Ollainé 
Puskás Éva is segített. 

 
Szakadás 

Ez az újság ezzel a felállással 
1997 júniusáig tartott. Majd ketté-
váltunk. A régi Napló megjelenése 
folytatódott, mellette egy új színben 
megjelent az Új Dorozsmai Napló 
(kékkel), amelyet zömmel a régi 
tagok indítottak. Így már két do-
rozsmai lapot kaptak a lakosok. Az 
Új Dorozsmai Napló főszerkesztője 
dr. Anderle Ádám lett. Ennél a lap-
nál Ácsné Fekete Ilona, Barnáné 
Gyuris Ágnes, Farkas Dezsőné, Ola-
jos Ágnes, Ollainé Puskás Éva, Sza-
kácsné Molnár Mária, Takács János, 
Vass József és jómagam dolgoztunk. 

Nem volt könnyű a két újság 
hirdetésszervezőinek. Ekkor Mili-
tár Miklósné Erzsike volt a hirde-
tésszervező nálunk. 

Szépen ment a két kiadvány, a 
„kék” és a „zöld” megjelenése. Majd 
2001 januárjában megújult a kék 
újság, immáron új névvel: Dorozs-
Ma. Új tagok is csatlakoztak. A stáb 
a következőképpen alakult: Barná-
né Gyuris Ágnes, Farkas Dezsőné, 
Jakus Edina, Dr. Józsa Endre, Lu-
kovics Gabriella, Maróti Katinka, 
Máté Mária, jómagam, Olajos Ág-
nes, Szakács László, Takács János, 
Tóth György, Vass József, Szakácsné 
Molnár Mária, Szabó Ferencné és 
Militár Miklós. A felelős kiadó Ré-
vész Ferenc Andrásné lett, a hirde-
tésekben a jobb kezem pedig Gyu-
ris Györgyné lett. Dr. Anderle Ádám 
kivonult az újság munkájából sok 
fontos megbízása miatt. 

2006 júniusában a Dorozs-Ma 
megszűnt. Ekkor néhányan átmen-
tünk az eredeti Dorozsmai Napló-
hoz. Ott új helyzet fogadott: szak-
szerűbb munka Somogyi Gábor 
vezetésével. A Szerkesztőség tag-
jai: Kiss Zsófia, Militár Miklós, jó-
magam, Sebőkné Grandpierre Ce-
cília, Szentes Bíró Ferenc, Tímár 
Lajos, Tóth György. 

Most már egy újság van a „pi-
acon”, és úgy látszik, elegendő is. 
A hirdetésekből fenntartott újság 
ma is eljut minden lakásba, ter-
jesztéséről a Posta gondoskodik. 

Húszévnyi munkásságomat pró-
báltam röviden felvázolni néhány 
bekezdésben, a teljesség igénye nél-
kül. Ma is nagyon szeretek írni, 
dolgozni az újságnál. A távolság az, 
ami elszakaszt a témáktól, a dorozs-
mai közélettől. Örültem e húsz év-
nek, hogy tudósíthattam, és hogy 
hallottam azok hangját, akik helyett 
megszólaltam. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Bűnmegelőzési tájékoztató 

Dorozsmán változatlanul jelen 
vannak a házaló árusok. Ne enged-
jük be őket házunkba, lakásunkba, 
ne adjunk el nekik semmit és ne is 
vegyünk tőlük, mert becsaphatnak 
bennünket, mint ahogy már több 
lakótársunkkal megtörtént. 

Zárjuk be házunk kapuját és 
ajtaját éjjel és nappal is, mert több 
családnál úgy történt lopás, hogy 
otthon voltak, de a nyitott ajtón 
besurranva éjjel vagy nappal meg-
lopták az ott-lakókat, mert aka-
dálytalanul bejutottak. 

Ketyegő biológiai bombák 
Dorozsmán 

Az élettel jár, hogy fogyaték-
kal élő emberek születnek és él-
nek közöttünk. A társadalom mél-
tóképpen köteles gondoskodni ró-
luk oly módon, hogy az emberi 
méltóság ne sérüljön. Nincs külö-
nösebb baj, ha családban élnek, 
mert létfeltételeik és felügyeletük 
többnyire biztosított. Sajnos van 
Dorozsmán több olyan ház, ahol 
fogyatékkal élők egyedül vagy pár-
ban élnek, de egészséges ember 
nem él velük. Ezek közül egyik 
gondnokság alatt van, de a gon-
doskodás mértéke nem kielégítő, 
a környezetet zavarja életvitelük 
és közmegbotránkozást vált ki ma-
gatartásuk. Egy másik egyedül élő 
ember viselkedése zavart, elgon-
dolkodtató, félti, sajnálja környe-
zete, de mivel nem jár orvosához, 
így nincs érdekében érdemi előre-
lépés mivel a segítő közeledést el-
utasítja. 

A harmadik testvérpár életvi-
tele aggodalomra ad okot, mert 
nincs munkájuk, valószínűleg nem 
is képesek munkát vállalni. Ezért 
nincs jövedelmük, nyugdíj vagy 
segély stb. Papír- és vasgyűjtésből 
és nem tudni, miből élnek. Visel-
kedésük nem átlagos, életvitelük 
zavarja környezetüket, sőt félnek 
is tőlük. Minden valószínűség sze-
rint orvosi segítségre lenne szük-
ségük, de nincs betegségtudatuk, 
ezért orvosukat nem keresik fel. A 
segítségre irányuló külső kezde-
ményezések nem vezetnek ered-
ményre sajnos. A bejelentések, fel-
jelentések kapcsán kezdeménye-
zett hatósági intézkedések sajnos 
eredménytelenek maradtak, mert 
a hatósági állatorvost, szabálysér-
tési előadót és körzeti rendőrt 
nem engedték be otthonukba. Az-
óta kb. félév eltelt, beoltatlan ku-
tyával járják a falut, a nagybani pi-
acot. Molesztálják az üzletek és a 
hivatalok dolgozóit a koszos, ha-
szontalan áruk kínálásával. A 

szomszédok életvitelét magatar-
tásuk zavarja, hangoskodás, ve-
szekedés, fenyegetés, közterület 
rongálása, szomszédok elé fekália 
kihordása és egyéb történik azóta 
is. A hatóság tehetetlen. Ez a la-
kosság számára érthetetlen, 
ugyanis a közveszély közvetlenül 
nem áll fenn vagy nem bizonyít-
ható. De az önveszélyeztetés felte-
hetően bizonyítható annál, aki nem 
képes magáról gondoskodni, nem 
törődik egészségével, nincs mun-
kája, jövedelme. Életvitelük köz-
megbotránkozást okoz. Szakem-
berek szerint kényszergyógykeze-
lésre, nyugdíj megállapítására, fo-
lyósítására, gondnok kijelölésére, 
életvezetési támogatásra lenne 
szükségük. 

Sajnos eddig nem volt, aki az 
erre irányuló hatékony intézkedé-
seket megtette volna. Az intézke-
désre jogosultak egymásra vár-
nak. A szakhatóság, az Önkor-
mányzat szabálysértési intézkedé-
sei eredménytelenek voltak vagy 
lassan haladnak előre. Sajnos szá-
molni lehet egy veszekedés kap-
csán tettlegességgel, emberi tra-
gédiával, amitől a szomszédok is 
félnek. Eddig előfordult olyan eset, 
hogy közmunkásokat megtámad-
ták, kerékpárost az úton fellökték, 
útárkot eltorlaszolták, közterüle-
tet, járdát, kerékpárutat, felbontot-
ták, megrongálták. Szabálysértési 
büntetésük beláthatóan nem ve-
zethet eredményre, mert nem 
rendelkeznek belátási képesség-
gel és olyan jövedelemmel, mely-
ből fizetni tudnának büntetést. 
Nem rendelkeznek társadalom-
biztosítással sem. 

Fentiek alapján kérjük az ille-
tékeseknek a család létfeltételeit 
biztosító a környezet biztonságát 
garantáló és hosszú távú megol-
dást biztosító érdemi intézkedését. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

A KÖZÖSSÉG ÖSSZEFOGÁSA, AZ EGYMÁSSAL VALÓ 
TÖRŐDÉS NÖVELI SAJÁT ÉS KÖRNYEZETÜNK SZEMÉLYI 

ÉS TÁRGYI ÉRTÉKEINEK BIZTONSÁGÁT. 
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A pénzbüntetésekről 

Szinte naponta értesülhetünk 
olyan hírekről, amelyek arról szól-
nak, hogy valamely hatóság pénz-
büntetésre ítélte XY vállalatot, áru-
házat, intézményt, bankot, rend-
védelmi szervet (a továbbiakban 
céget) az általa elkövetett sza-
bálytalanság, törvénysértés miatt. 

A „táncrend” ilyenkor általá-
ban a következő: 

A büntetésről szóló jogerős 
határozatot iktatás után a titkár-
nő – rendszerint a legfőbb vezető 
szignója alapján – megküldi a 
pénzügynek, amely intézkedik a 
bírság határidőre történő kifizeté-
séről. A büntetést a cég röhögve 
kifizeti, és a folyamat tulajdon-
képpen – esetleg emelkedő díjté-
telekkel – vég nélkül ismételhető. 

Szerintem nem jól van ez így. 
Vegyünk egy viszonylag friss pél-
dát. Az egyik legnagyobb áruház-
láncot megbüntették több millió 
forintra, amit a fenti módon a „lo-
vagiasság szabályai szerint” le is 
rendeztek, ám a bökkenő ott van, 
hogy mindez az ott dolgozók rová-
sára megy ám. Ugyanis azt mondja 
ilyenkor a cég felső vezetése: 

„Megbüntettek? Na és?!” 
Kifizeti a cég a közös kasszá-

ból a bírságot, legfeljebb annyival 
kevesebb jut az adott évben bér-
emelésre, üdülési csekkre, szociá-
lis juttatásokra, egyebekre. 

Az érdekesség kedvéért ját-
szunk el azzal a gondolattal, hogy 
a meglévő rendelkezések helyett 
életbe lépne valami más, valami új 
intézkedéscsomag. Teszem azt „ér-
dekeltté kéne tenni” a cégvezetőket 
ezeknek az ügyeknek a mielőbbi 
rendezésében, valahogy így: 

Első esetben: szigorú figyel-
meztetés, büntetés kilátásba he-
lyezése 

Második esetben: 

a./ a bírság 40%-át az egysze-
mélyi vezető fizeti saját zsebből 

b./ a további 30%-ot a felső 
vezetés többi tagja fizeti arányo-
san elosztva 

c./ a fennmaradó 30% megy a 
közös kasszából 

Harmadik esetben: 
a./ egyszemélyi vezető a bír-

ság 50%-át fizeti 
b./ felső vezetés a további 

40%-ot 
c./ közös kasszából csak a 

bírság fennmaradó 10%-a megy 
Negyedik esetben: 
a./ a bírság 60%-át fizeti az 

egyszemélyi vezető 
b./ a további 40%-ot a felső 

vezetés többi tagja és slussz!!! 
Ötödik eset nincs, mert ak-

korára minimum a felső vezérkar 
repül, mit a füstifecske. Nem köte-
lező ugyanis bankigazgatónak len-
ni, pláne, ha valaki képtelen a sa-
ját portáján rendet tartani. 

Meglehet, az új rendelkezések 
után sokkal kevesebb „BKV-s 
Eleonóra” – aki a napi híreket 
hallgatja, az tudja kiről és miről 
beszélek – jelentkezne be sze-
mélyzeti igazgatónak vagy bár-
mely más felső vezetőnek, de állí-
tom, hogy rövid idő alatt rend 
lenne. Visszaszorulnának a tör-
vénytelen pályázatok, a munka-
ügyi szabálysértések, a jogtalan 
végkielégítések, letartóztatások, 
fogva tartások, eltűnnének a bol-
tok polcairól a romlott, lejárt sza-
vatosságú szemét áruk stb. 

Radikálisnak tűnik? A fenét, 
csak végre rendet szeretnék, mint 
annyi más embertársam, és azt, 
hogy ne mindig a kisemberek húz-
zák a rövidebbet, ne az ő kárukra 
menjen állandóan a buli. 

Üdvözlettel: 
KOSIK DÉNES 

OLVASÓI LEVELEK 

ÖNGONDOSKODÁS 

Nagy szerepet kap a lakás-
előtakarékosság 

A napokban találkoztam egyik 
rég nem látott gyerekkori bará-
tommal, és beszélgetésünk során, 
mint ahogy ilyenkor mindenkivel 
lenni szokott, kicsit álmodoztunk, 
beszélgettünk a jövőnkről. 

Mint végzős, fiatal egyetemis-
ta, őt is az hozta leginkább lázba, 
hogy hogyan is tudja majd álmai 
otthonát megteremteni. Az álom 
megvolt, lelki szemeink előtt már 
láttuk, a kerti sütögetéseket, a la-
kásavatót, ahogy a gyerekek fut-
károznak a kertben. Azonban 
hogy ez ne csak egy ábránd le-
gyen, az oda vezető utat is meg 
kell valahogy tervezni. 

Mivel én is hasonló cipőben 
járok, ezért sem volt olyan nehéz 
a helyébe képzelnem magam, és 
tudni azt is, hogy a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben jól át kell gon-
dolni egy ilyen beruházást, mi-
előtt belevág az ember. 

 Ez egy életre szóló vállalko-
zás. Mert gondoljunk csak bele, 
hogy az otthonteremtés nem csak 
abból, hogy megvesszük álmaink 
lakását vagy házát, hanem bizony 
arra 10 éven belül minimum egy-
szer vagy többször költeni is kell. 
Ezért az elején egy rosszul meg-
hozott döntés, akár egész életünk-
re kihathat. Gondolok itt a most 
„kisebb” problémákkal küzdő de-
vizahitelesekre. 

Talán pont ezért figyeltem fel 
a szokottnál jobban azokra a gaz-
dasági hírekre, ami az új kormány 
várható lakástámogatási program-
járól szólnak. Számtalan gazdasá-
gi szaklap oldalát lapoztam át a 
választások után, hírportált olvas-
tam el. Kérdésemre részben meg is 
kaptam a választ. Mindegyik gazda-
sági újság, hírforrás soraiban sok 
közös információt olvastam, azon-
ban egy dolog volt igazán, szembe-
ötlő. „Az előtakarékosság ösztönzése 
kiemelt szerepet kap majd az új 
kormány lakáspolitikájában”. 

Elgondolkodtam, mi is az a 
lakás-előtakarékosság. Biztos nem 
csak annyi, hogy havi szinten 
rendszeresen félreteszek egy kis 
pénzt a perselybe, és várok. Vala-
minek lennie kell még a háttér-
ben, amiről még nem tudok. 

Az első és majdnem legfonto-
sabb információt az MR1 – Kos-
suth Rádió egyik délelőtti műso-
rából tudtam meg, ami a lakás-
előtakarékosságról szólt, és ezen 
fellelkesedve jobban utána is jár-
tam a témakörnek. 

 
A lakástarék-pénztárak tör-

ténete 
A lakástakarék-pénztárak már 

bizonyítottak itthon és külföldön 
is. A válságban majd megnégysze-
reződött a magyarországi ügyfele-

ik száma, illetve a törvényi garanci-
ának köszönhetően, a válság miatt 
az ügyfeleket nem érte veszteség. 

 A lakástakarék-pénztárakban 
felvett hitelállomány minősége 
jobb a banki átlagnál. A lakástaka-
rék-pénztárakról szóló törvényt 
1996-ban alkották meg, működé-
sük 1997 januárjában indult. 

A működési elv egy az egyben 
a német lakás-előtakarékossági 
rendszert követi, amely már több 
mint 80 éves múlttal rendelkezik. 
Immáron teljes nyugalommal ki-
jelenthető, hogy a lakástakarék-
pénztárak működését a gazdasági 
válságok sem befolyásolják (1929
-33, 2008-). 

 
Működési elvük 
A lakástakarék-pénztárak olyan 

szakosított hitelintézetek, ame-
lyek a kollektív előtakarékosság 
révén zárt rendszerben működ-
nek. Lakáscélú betétgyűjtéssel, és 
lakáscélú hitelezéssel foglalkoz-
nak. A kölcsönt a betétesek meg-
takarításaiból, illetve a már hitelt 
felvett ügyfelek törlesztéseiből 
folyósítják. 

A minimális megtakarítási idő 
valamivel több mint négy év, ez-
után lakáscélra felveheti az ügyfél 
az állami támogatással együtt 
összegyűlt pénzt és ugyanennyi 
hitelt is igényelhet. A megtakarítá-
saira alacsony, de fix, 3% körüli 
kamatot kap az ügyfél, és a szerző-
dés megkötésekor fix az is, hogy ha 
majd kölcsönt vesz fel, akkor an-
nak a hitelkamata 3,9% vagy 6% 
lesz. (Ha az ügyfélnek szüksége 
lesz kölcsönre, akkor a havi tör-
lesztő részlet minden hónapban 
ugyanannyi a futamidő végéig, 
tehát az inflációt sem követi.) 

Ma a különböző konstrukciók-
ban, a két lakástakarék-pénztár-
nál 5-6%-os THM mellett lehet 
forint alapú kölcsönhöz jutni. Az 
éves megtakarítás 30%-a, de leg-
feljebb 72.000 forint is jár a meg-
takarítási időszakában, ami beha-
tárolja a megtakarítható összeget. 
Ami azt jelenti, hogy egy személy 
havi szinten maximum 20.000 
forintnyi megtakarítást helyezhet 
el lakásszámláján. 

Éppen ezért ma több szerző-
dést is kell kötnie egy családnak, 
külön-külön a családtagok nevére, 
vagy hosszabb ideig kell előtaka-
rékoskodni, ha nagyobb összeget 
szeretne félretenni lakáscéljaira. 
Így az állami támogatás plafonjá-
nak, azaz a 72.000 forintnak az 
emelését szorgalmazzák a lakás-
takarékok. 

 
Ami várható 
Dr. Gergely Károly, a Funda-

menta Lakáskassza elnök-vezér-

igazgatója szerint jó lenne, ha 
többet hitelezhetnének a lakásta-
karék-pénztárak, és rövidebb idő 
alatt juthatnának kölcsönhöz a 
megtakarítók. 

Az új kormány várhatóan meg-
emeli a támogatási plafont és nö-
veli a hitelezési arányt, derül ki 
Bencsik János szavaiból. 

„Mérlegeljük a plafon értékének 
a megemelését. És azt is, hogy a la-
kástakarék-pénztárakban meglévő, 
jelenleg ott kezelt források nagyobb 
arányban kerülhessenek a lakáspiac 
finanszírozására a jelenleginél.” 

Egyéb javaslatok is vannak a 
lakástakarék-pénztárak erősítésé-
re. Például felmerül, hogy a mun-
káltató is befizethessen dolgozója 
részére, a Cafeteria rendszerben. 
De olyan javaslat is van, hogy ha 
az új kormány majd visszahoz 
valamiféle szocpolt (ami nem tel-
jesen lenne azonos a korábbival), 

akkor az csak annak járjon, aki 
legalább kétévnyi és lakáscélú elő-
takarékoskodást fel tud mutatni. 

Összegezve: ha havi szinten azt 
a kis pénzt lakástakarékosságba 
tesszük barátommal, akkor nem 
csak a 30%-os állami támogatást 
kapjuk meg rá, hanem az igencsak 
kedvezményes lakáskölcsönt is, ha 
szükségünk van rá. Mindemellett, 
pénzünket törvény is védi. A kínált 
konstrukció nyereséges, biztonsá-
gos, és még kedvező pluszszolgál-
tatást is kapunk, mindemellett 
végig kiszámítható, tervezhető. 

Immáron biztos, hogy bará-
tommal van kihez fordulnunk, hogy 
álmunknak meg legyen az alapja, 
amelyre később építhetünk. 

(X) 
 
(További részletekről érdek-

lődjön Szerkesztőségünkben, illet-
ve a 06 30/323–1772 számon.) 
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Beremendi 

CEMENTCEMENTCEMENTCEMENT    
 

2900 Ft/q 
 

Helyszínre szállítva: 3000 Ft/q 

(min. 5 q-tól) 
 

GRAYMIX vékonyvakolat akció 
nettó 185 Ft/kg  

40 színben 
Csináljon olcsóbban, magasabbat ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

Eszter Otthoni Szakápolás 
Szakápolást vállalok 25 éves klinikai gyakorlattal, OKJ-s ápolói képesítéssel, 
ÁNTSZ működési engedéllyel, betegek otthonában vagy tartózkodási helyén. 

→ segítséget nyújtok azoknak a betegeknek, akik nem igényelnek folyamatos kórházi, orvosi felügyeletet, de 
állapotuk javítása megőrzése érdekében szakápolásra van szükségük otthonukban 

→ szakszerű ellátással, kezeléssel megelőzni a kórházba kerülést 
→ személyre szabott ápolást megszokott környezetben 
→ kórházból való távozást követően a beteg és hozzátartozó segítése, tanácsadása, tanítása, gyógyulása vagy 

állapot romlásának megakadályozásáért 
→ gyógyíthatatlan beteg segítése emberi méltóságuk megőrzésében, szükségleteik kielégítésében, fájdalmának 

enyhítésében 
→ állandó katéter cseréje, katéterezés női betegeknél 
→ hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok 
→ intravénás folyadék és elektrolit pótlásához kapcsolódó feladatok 
→ krónikus sebek, fekélyek, decubitusok kezelése 
→ baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok, önellátás korlátozása esetén testi higiénia biztosítása, 

mozgás segítése 
→ műtéti területek (nyitott, zárt) ellátása 
→ betegség következtében átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesz-

téséhez, vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok 
→ tartós fájdalomcsillapítás, injekciók beadása 
→ étkezési tanácsadás, pszichés vezetés 

ÉRDEKLŐDNI: HAJNALNÉ KURUSA ESZTER               TEL.: 06 30/300-34-85 

Ballagási  akció! 
 

Arany–ezüst akció a 
Dorozsmai Ékszerüzletben! 

10–20% árengedmény 
Törtaranyát 3000 Ft/g áron beszámítjuk, 

ha üzletünkben vásárolja le. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

Kiskundorozsma, Coop ABC 
Nyitva: H-P: 9–17, Szo.: 9–12. 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    

06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA TTTTISZTES IIIIPART ÉS A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Telefonszolgáltatással 
bővült a Szélmalom 

Kábeltévé Zrt. kínálata 
2010. június 3-ától a Szél-

malom Kábeltévé Zrt. kábelté-
vé és internet mellett már tele-
fonszolgáltatással is áll Előfize-
tői rendelkezésére. Kábeltelefo-
nos előfizetési lehetőséget Kis-
kundorozsmán, Bordányban, 
Forráskúton, Sándorfalván, Szaty-
mazon és Zsombón létesített 
vételi helyeken egyaránt bizto-
sítunk. 

Vezetékes telefonszolgáltatá-
sunk igénybevételéhez nincs szük-
ség külön telefonos hálózat kiépí-
tésére, hiszen telefonálás során a 
hang közvetítése kábelhálózatun-
kon keresztül történik. A szolgál-
tatás telepítése rendkívül egysze-
rű, a kábelhálózat mellett csupán 
egy modemre van szükség, ame-
lyet a szolgáltatás részeként biz-
tosítunk. 

Telefonszolgáltatásunkkal 
természetesen bármely vezetékes 
vagy mobilszám hívható, ráadásul 
a hálózaton belüli hívások ingyene-
sek! Előfizetőink mindezt rendkí-
vül kedvező, mindössze 1250 Forin-
tos havidíjtól vehetik igénybe. 

Szerződéskötésre június 3-
ától van lehetőség. Amennyiben 
szolgáltatásunkat meg kívánja ren-
delni, illetve további kérdése len-
ne, forduljon Ügyfélszolgálatunk-
hoz, ahol készséggel állnak az Ön 
rendelkezésére. 

Ügyfélszolgálatunk címe: Szeged
–Kiskundorozsma, Széksósi út 12.  

Nyitva tartás: hétfőn, szerdán, 
pénteken 8–16 óráig, kedden 8–
18 óráig, csütörtökön 8–20 óráig. 

Telefon: 06-62-463-444, 06-
62-252-544, 06-40-823-444. 

(X) 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587 
06 30/469-2694 

Lakossági bejelentések 

A lakosság részéről felmerülő, 
a közterület-felügyeleti intézkedé-
si körbe tartozó szabálysértések 
bejelentése személyesen vagy in-
ternetről letölthető nyomtatvá-
nyon, elektronikus úton is történ-
het. Bejelentések: ebrendelet meg-
szegése, közterület foglalási enge-

dély hiánya, útügyi szabálysérté-
sek, közlekedési szabálysértések, 
zöldterület rongálás, csendrende-
let megszegése, köztéri italozás, 
engedély nélküli árusítás, koldu-
lás, hajléktalanokkal kapcsolatos 
bejelentések, illegális fakivágás, 
parlagfű, köztisztasági, illegális 
szemételhelyezési bejelentések, 
útmenti akadályképzés (kövek, ka-
rók kihelyezése). 
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A legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 Mbit----es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!    

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!    

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
és Sodexo Pass internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

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.    

Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06----62626262----463463463463----444. Internet444. Internet444. Internet444. Internet----címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.    

Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!    

Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlán    

két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!    

Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!    

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

� 

� 

 

� 

� Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!    

� A hálózaton belüli hívások ingyenesek!A hálózaton belüli hívások ingyenesek!A hálózaton belüli hívások ingyenesek!A hálózaton belüli hívások ingyenesek!    

� Már havi 1250 Forinttól!Már havi 1250 Forinttól!Már havi 1250 Forinttól!Már havi 1250 Forinttól!    
 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– 
és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 
Vezérműszíj-csere 
Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

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

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

(A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnok.) 
Szeretne egy kicsit spórolni? Mi segítünk! 

Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat! 

Finomliszt 1kg ............................................... 79 Ft Uniquelle 1,5l-es ásványvíz .......................... 59 Ft 
„A” rizs 1kg................................................. 199 Ft Red Bull 250ml-es energiaital .................... 299 Ft 

Újdonság!Újdonság!Újdonság!Újdonság! Maxx 250ml-es energiaital maracuja ízű: 69 Ft 
Perfex 8+2-es WC-papír ........................ 385 Ft/db Dobozos sörök ...................................... 109 Ft-tól 

0,75 l-es üveges borok óriási választéka 179 Ft-tól! 
Anyukák figyelem:Anyukák figyelem:Anyukák figyelem:Anyukák figyelem: Mendix popsitörlő 72 db-os: 299 Ft   Pelenkák: 38 Ft/db-tól 

Ariel 5l-es mosógél (fehér, színes ruhákhoz): 2999 Ft 
Persil 4,5l-es mosógél (fehér, színes ruhákhoz): 2499 Ft 

Hypó 1l .......................................................... 55 Ft Lorin öblítő koncentrátum 1l (többféle) ...... 259 Ft 
Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?    

Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!    
Labdák, strandcikkek! Óriási vegyi áru választék! Tusfürdők 1lLabdák, strandcikkek! Óriási vegyi áru választék! Tusfürdők 1lLabdák, strandcikkek! Óriási vegyi áru választék! Tusfürdők 1lLabdák, strandcikkek! Óriási vegyi áru választék! Tusfürdők 1l----es 199 Ftes 199 Ftes 199 Ftes 199 Ft----tóltóltóltól    

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat! 

Nyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----20 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 7----17 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    
„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!”                 Papp László Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

}   AKCIÓ! 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
FIGYELEM! 

 
Növényvédelmi szaktanácsadás és 
I. kategóriás növényvédőszerek 

megrendelése! 
(II. kategóriás engedély szükséges) 

 
– szerdai napokon 8–16 óráig 
Bordányban a GEKO2002 Kft. 
Gazdaboltban (Kossuth u. 52.) 

 
– tavaszi lemosó permetszerek 

akciós áron 
 

Tel.: 62/288–010 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

HÓDI PÉTER 

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk! 

A dorozsmai öreg-
fiúk csapata focizni 
szerető 30 év felet-
ti sporttársak je-
lentkezését várja. 
 
Foci a dorozsmai 
sportcsarnokban 
hétfőn és szerdán 
19:30-tól 20:30-ig. 
 
Érdeklődni:  
Bányai Attilánál 
(06 30/424–5459) 
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 Gipszkarton csavarok, önmetsző Szeged, Széksósi út 7. 

 csavarok, reizer csavarok, Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

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

Tűzifa akác 2 700 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db  Szlovák cement 2800 Ft/q 
CSERÉP AKCIÓK – Tondach cserepek Frühwald la terazza őszi 4cm térkő 2100/m2 
   Tangó téglavörös 105 Ft/db Nexe cserepek klasik 113/db, trend 126/db 
   Tangó piros, barna, antik 116 Ft/db Nexe téglák 30N+F 269/db, 38N+F 330/db 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 

orrszívó stb.  
Keresztelőre, ballagásra alkalmi 

ruhák érkeztek! 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !     
Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, akkumulátorokat, villanymotorokat és 

egyéb feleslegessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Üzemek és vasszerkezetű ipari létesítmények, mű-

tárgyak, kazánházak bontását, lakóházak és üzemek 
teljes körű lomtalanítását korrekt módon vállaljuk 
pincétől a padlásig rövid határidővel, számlával. 

Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
30 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hulladék- és szemétszállítást is vállalunk 

(5000 Ft/fuvar). 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 

be idegent, így is védi érték- és vagyontárgyait. 
Horváth József 

Telefon: 06 20/352-9038 

 

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

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, tuskózást, igény esetén 

billencs-teherautóval vállalok. 

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

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

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 

mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 

Hívásra házhoz is megyek! 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
 

Rendelés júniustól új helyen: 
a Kubikos u. 31. alatt: 

H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, 
Szo: 10–11. 

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszéltek szerint. 

 

Nyitási akció! 
Veszettség elleni védőoltás 3500 Ft + 
oltási könyv 250 Ft + féreghajtó tabletta 

150 Ft/10 testtömeg kg. 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva 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 EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

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

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

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

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: 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 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

EGYSZERŰTŐL A LUXUSIG 
Z 
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NYÁRON HŰ
T & TÉLEN FŰT 

VÉDELEM 

A nap, az i dőjárás 
viszontagságai és  

betörés ellen. 
Fix, állítható 

lamellázat vagy 
spaletta. 3 db után 

AJÁNDÉK!  
DÍJMENTES FELMÉRÉS 
HÍVJON BIZALOMMAL 06 20 979-9541 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

06/30-871-7499  

Z 
S 
A 
L 
U 
G 
Á 
T 
E 
R 
E 
K 

WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 
 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 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, Napos út 5. 

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 

Ballagás? Lakodalom? 

Családi ünnep? 

A Vadliba Vendéglő 
vállalja rendezvények lebonyolítását 

helyben és külső helyszíneken 
(sportcsarnok, művelődési ház). 

Otthoni rendezvényekre ingyenes 
házhozszállítás! 

„Torkos kedd” és vasárnapi svédasztal 
Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 

Sodexo utalványt elfogadunk. 
 

Tel.: 460–337 
 

Várjuk kedves Vendégeinket a 

VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN is. 
(Jerney u. 27.) 

 

Minden pénteken és szombaton 
különböző 

italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!    
 

Az udvarban 

lengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó és    
kispályás focikispályás focikispályás focikispályás foci    

lehetőség! 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

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

 

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

 

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

UPC DIRECT 
akár 3 TV-re is! 

 

Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 
Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, 

kábeltévékábeltévékábeltévékábeltévé    
SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE ————    JAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

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 

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, 13.00-16.30 
Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 
GARANCIÁLIS szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
TV, számítógép  

teljes körű javítása, Internet-megosztás, 
parabolák, beltéri egységek, magnó, rádió 

szakszerű, gyors, olcsó javítása, új készülékek 
forgalmazása a régi beszámításával! 

Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-
lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 

Ja
ví
tá

si
 k

up
on

 1
0
0
0
 F

t 
é
rt
ék

b
en

 �
 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyogháló 
ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    készítése, javításakészítése, javításakészítése, javításakészítése, javítása 
SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás    VízVízVízVíz----    és fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelés 

KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

Vállalom: 
– telefonközpontok 
javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 
családi házak) 
– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 
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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 

 
 
 
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: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.    
Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása. 

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

  

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 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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! 
Bihari Zoltán 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 

– csomagoló és 

dekoranyagok, 

– gyermekkönyvek, 

– képeslapok, 

– fénymásolás és bélyegzőkészítés, 

– számlatömbök, nyomtatványok. 
 

Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.    
(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 

Tel.:30/360-7943 

AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!    
(a készlet erejéig) 

Birka hús ___________________ 1200,- 
Kockázott marha gulyás hús ___ 1200,- 
Marha lábszár _______________ 1280,- 
Sertés karaj __________________ 899,- 
Sertés comb _________________ 859,- 
Sertés lapocka _______________ 849,- 
Sertés oldalas ________________ 799,- 
Sertés tarja __________________ 849,- 
Csülök ______________________ 729,- 

Étkezési utalványt elfogadunk! 
Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488----0254025402540254    

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 
Gázkészülék szerviz! 

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

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Kiskundorozsmán 
német és angol nyelv 
oktatását vállalom. 
Tel.: 06 70/317–7004 

Szobafestő–mázoló 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14.         Tel.: 30/751–5064 

����Kelet Varázsa����  
Ajándéküzlet nyílt a Coop ABC-ben! 

Ballagási akció! 
Minden vásárló, aki 2000 Ft felett 

vásárol, 
10% kedvezményben részesül! 

Ajándéktárgyak, táskák, füstölők, 
parfümök, bizsuk, sálak, gyertyák, 

csatok és még sok más termék kapható. 
Szeretettel várjuk régi 

és új vásárlóinkat! 
(Marika és Adrienn) 
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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... 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
 

Erdőstarcsa u-i 200 nm 5 hálószobás ház 27 mft, Forrai u. 4 szoba, nappali 22.9 mft, Balajthy u 
144 nm 4 hálószobás ház 22.5 mft, Rigómező u-i felújított téglaház 18.5 mft, Gyuris u. 3 hálószobás, 
36 nm nappali 23 mft, Hajdu u-i 136 nm padló- és központi fűtéses 23 mft, Tas u 65 nm 2 háló, 
amerikai konyha, étkező 13.5 mft. Vadliba u-i 2 szobás házrész, 7.2 mft, Barátság u-i garázs 550 eft 
alku nélkül. Barátság u 60 nm, 3 szobás, erkélyes garázzsal együtt 10.9 mft, Szélmalom u. 900 nm 
teleken sátortetős 14,5 mft, Délibáb u-i 2 szobás felújított 8.2 mft, Rekettye u nyaraló téglaházzal 5.5 mft. 

 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 

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 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!    
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Akciós termékeinket keresse üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?    
Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már! 
AVON megrendelés, tanácsadás! 

    
TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: K-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

Kürtös kalács és rollis virsli kapható! 

A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria vállalja vállalja vállalja vállalja 
rendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolítását    a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban Művelődési Házban Művelődési Házban Művelődési Házban 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 

25 főig.25 főig.25 főig.25 főig.    
Az étel és ital választék megbeszélés szerint. 

AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!    
Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy 

2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló    
a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!    

Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461––––023023023023    
Lakodalmak          Születésnap          Ballagás 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

Akció augusztus 31-ig 
 

HOYA fényresötétedő és  
dioptriás napszemüveg lencsék 
a szezon legkedvezőbb árain! 

 

Megérkezett az új 
keretkollekció! 

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 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
ha mi készítjük szemüvegét! 

Ballagási akció! 

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. 


