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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
 

(Széchenyi István) 

Hol vagy, István király? 
Államalapító királyunk ünne-

pe elővárosunkban már augusz-
tus 19-én kezdetét vette a műve-
lődési ház udvarán. A baráti társa-
ságok bográcsos estebédje után jó 
hangulatú szórakoztató műsor 
következett, amelyen többek közt 
a Kinizsi Pál Dorozsmán című 
vígjátékot láthatta a nagyérdemű 
dorozsmai szereplőkkel, a Talent 
Énekstúdió növendékeit népszerű 
slágerekkel, valamint hip-hop be-
mutatót és latin táncegyveleget. 

Kiskundorozsmán az augusz-
tus 20-i ünnepség és megemléke-
zés 9 órakor a templomban hála-
adó szentmisével kezdődött. Mádi 
György plébános a szentmisét „ha-
zánkért, népünkért és annak ve-
zetőiért” szándékkal mutatta be. 
A mise olvasmány, szentlecke, 
evangélium és szentbeszéd témá-
jának vezérgondolatai Szent Ist-
ván intelmei fiához, a hit, a becsü-
let, az igazságosság és a nemzet 
szolgálata köré épült fel. A bölcs 
király országát erős sziklára, a ke-
resztény hitre építette és Szűz 

Mária oltalmába ajánlotta. A szent-
mise keretében az új kenyér meg-
áldásra került, amelyből a mise 
végén minden résztvevő kapha-
tott egy szeletet. 

Az ünnepség a Dísztéren foly-
tatódott az országzászlónál. A Him-
nusz eléneklése után ifj. Mihálffy 
Béla szavalta el Garai István: Hol 
vagy, István király? című versét. 
Az országzászlónál a nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött kenyereket 
tradicionális ruhába öltözött lá-
nyok tartották a kezükben. Az ün-
nepi beszédet Nógrádi Zoltán or-
szággyűlési képviselőnk mondta 
el. Beszédében méltó módon is-
mertette Szent István korát, ál-
lamalapító szerepét és az erőske-
zű király érdemeit, különös tekin-
tettel a kereszténység felvételére. 
A nemzetszolgálat, igazságosság 
és hazaszeretet gondolatai köré 
építette fel a jelen felgyülemlett 
nehézségeiből való kilábalás lehe-
tőségét, az összefogás erejének 
fontosságát. 

A beszéd után az Önkormány-

GARAI ISTVÁN 

Hol vagy, István király? (részletek) 

Miért hívunk hát ezer év távlatából, 
és miért fordultak apáink feléd? 
– Ahányszor csak vérmocskos volt a lét, 
hozzád űzött a zivatar s a zápor. 
 
Nem tömjénszolga voltál te, férfi 
ki előrenéz. 
Elszántan gyeplőt ragadott a Kéz, 
mert a józanság a jövőt már érti. 
 
Bölcs felismerés, akarat, elszántság 
vezetett, hogy megmaradjon a nép: 
állam, monostor, törvények,  
  megyék – 
Ezek képezték az új kapu pántját. 
 
S hozattál bajor herceglányt s 
  Szilveszter 
pápától kaptál ékes koronát. 
– Megtartani e kárpáti hazát 
és megmaradni – volt célod e 
  tettel. 

Öröködet, első királyunk István, 
hányszor nyögették szörnyű viharok! 
Itt vagyunk mégis a láb nem tántorog 
a történelem-kijelölte posztján. 
 
Nem borítjuk homlokunk babérággal, 
s öntépve mellünk se verjük vadul: 
a láncolt lovas végre szabadul, 
s arra tart hol a szebb lét sólyma 
  szárnyal. 
 
Épen maradt – mondják –  
                 jótékonyjobbod 
a vérfekélyes századok alatt. 
– Így van-e? Mindegy. Áldásodat add, 
hogy helyrehozzuk, mit a múlt elrontott. 
 
Önsajnálat és siránkozás – félre! 
Más nem dönt sírba, hacsak nem 
magunk, 
Hol vagy király? – feltör még sóhajunk, 
de bízva megyünk az új idők elébe. 

zat, intézmények, pártok és civil 
szervezetek a megemlékezés ko-
szorúit elhelyezték az országzász-
lónál. Az ünnepség a Szózattal fe-
jeződött be. 

 

Jó lenne, ha az országzászló 
előtt a jövőben megépítésre ke-
rülne egy, a koszorúk méltó elhe-
lyezését szolgáló emlékfal vagy 
díszállvány. 

T. L. 

Nógrádi Zoltán polgármester és Mihálffy Béla. 

Baráti körök, egyesületek közös bográcsozása augusztus 19-én. 
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KÖZÉRDEK� SZÁMOK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 ���� Fábián József 
  
 Mobilszám: 06 30/535–0056. 
 

 ���� Rendőrségi fogadóórák 
 
Dorozsmai KMB irodán (Negyvennyolcas 

u. 47.) minden szerdán 17–19 óráig.  

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 
Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
Klacsák Tamás: 06 20/852–0659 

NYITVA TARTÁS 

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

 ���� Fiókkönyvtár: 
 
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. szeptemberi lapszámunk szerkesz-
tőségi ülésének időpontja 2010. szeptember 
13., hétfő. 

Hogyan előzzük meg eladósodásunkat? 
Globalizáció, világgazdasági 

válság, egyre nehezedő gazda-
sági helyzet sújtja népünket. Ha-
tásai egyre érezhetőbbek, sú-
lyosabbak.  

Panaszkodnak a családok, az 
iparosok és a vállalkozók. Igen so-
kan önhibájukon kívül, vagy a kor-
szellemnek (reklámoknak) bedől-
ve kerültek a hitelfelvételeken, lí-
zingelt javakon keresztül a fize-
tésképtelenség határára. A hely-
zetet súlyosbítja a növekvő mun-
kanélküliség és az ebből fakadó 
kilátástalanság. Mindenki a maga 
módján éli meg és reagálja le eze-
ket az élethelyzeteket. Takarékos-
kodik, feléli tartalékát, hitelt vesz 
fel, kölcsön, vagy fizetési haladé-
kot kér szolgáltatóitól. Sajnos bár-
kivel előfordulhat, hogy munka-
nélküli lesz, a családban akár töb-
ben is átmenetileg vagy akár vég-
leg, ettől kezdve nőnek a bajok, 
jönnek a számlák, melyek egy ré-
szét bizonyos idő után nem bírják 
kifizetni. A kilátástalanság és két-
ségbeesés depressziót, betegséget 
eredményezhet, amelyet egyesek 
italozással oldanak fel, és ez egye-
nes úton vezet a csőd felé. Sajnos 
az egykeresős családmodell ma-
napság nem működik. 

Mit tegyünk munkanélkülivé 
válás esetén, hogy eddig össze-
gyűjtött javaink részben, vagy tel-
jesen megmaradjanak? Nincsen 
tökéletes recept, de arra vigyáz-
zunk, hogy a kifizetetlen számlák 
felszaporodását mindenképpen e-
lőzzük meg. Keressünk új munka-
lehetőséget, vállaljunk el minden 
munkát azonnal, akkor is, ha nem 
felel meg képzettségünknek vagy 
elképzelésünknek. Az a lényeg, 
hogy dolgozzunk, kapjunk fizetést 
és a számlák kifizetésre kerülje-
nek. Akkor hagyjunk ott egy mun-
kahelyet, ha helyette másikat 
vagy jobbat találtunk. Közüzemi 
számlatartozás halmozódása ese-
tén, fizetési határidőn belül kér-
jünk részletfizetési lehetőséget. 
Ne engedjük tartozásunkat a havi 
átlagjövedelem többszörösére fel-
szaporodni, mert nagy valószínű-
séggel nem fogjuk tudni kifizetni. 
Ebből adódóan kamat, letiltás, vég-

rehajtás, javak elárverezése kö-
vetkezhet be, melyet mindenkép-
pen meg kell előzni. Ha nincs jö-
vedelmünk, szüneteltessük a köz-
üzemi szolgáltatásokat, igenis kap-
csoltassuk ki, keressünk olcsóbb 
megoldást, ha kényelmetlen is, 
mert csak ezzel tudjuk az uzsora-
kamatot és javaink elárverezését 
megakadályozni. Szakítsuk meg a 
gépjárműlízinget, mert még így is 
kisebb anyagi veszteséggel tu-
dunk kilépni ebből a konstrukció-
ból. Az ingatlanokat nem lehet a 
válság előtti áron értékesíteni; aki 
eladási kényszerben van, annak 10–
30%-ot engednie kell az árból ahhoz, 
hogy a piac megmozduljon. Arra is 
figyeljünk, hogy adásvétel esetén a 
cserearány megfelelő legyen. 

Sajnos a probléma onnan is 
ered, hogy elfelejtettünk spórolni, 
túlélni a megszorításokat. Rá kel-
lene ébredniük az embereknek, 
hogy például a természetes, egész-
séges étellel, itallal nemcsak pénzt 
takarítanának meg, hanem az 
egészségre káros adalékokat sem 
tömnének magukba és gyermeke-
ikbe. A gyerekek, főként a vakáció 
idején, ahelyett, hogy a szabadban 
játszanának, egész nap vagy a szá-
mítógép, vagy a TV előtt ülnek. Ha 
a szabadban lévő játékokat része-
sítenék előnyben, megtakarítanák 
szüleiknek az áramdíj egy részét. 

Hagyjuk abba a dohányzást és 
az italozást, telefonáljunk csak 
annyit, amennyi a munkahely ke-
reséséhez és életvitelhez minimá-
lisan szükséges. Ha kb. fél év után 
sem jutunk munkahelyhez, köz-
munkára sincsen kilátás, feléltük 
tartalékunkat, ne kérjünk kölcsön 
olyan összeget, amelyet úgysem 
tudunk visszaadni. A fiatalok, ha 
nincs más kiút, menjenek el Buda-
pestre, Nyugat-Magyarországra, 
vagy külföldre dolgozni. Időseb-
beknek, ha nem tudnak változtat-
ni már, akkor ki kell menekülniük 
abból az élethelyzetből, melyet 
nem tudnak finanszírozni, oly 
módon, hogy kisebb házat, lakást 
kell keresni, sürgősen eladni azt, 
amit nem tudnak már működtet-
ni. Takarékoskodni lehet fűtéssel, 
világítással stb. A családoknak ösz-

sze kell költözni a kisebb rezsi és a 
fix jövedelem egyesítése céljából. 
Sajnos manapság a nyugdíj sok he-
lyen az egyetlen fix, biztos jövedelem. 

A kényelem lett úrrá minden-
kin, és ha nincs kellő pénz a ház-
tartásban a megszokott műételek-
re, akkor nem tudnak továbblép-
ni. A szomszédnak van új autója, 
hát akkor venni kell gyorsan má-
sik autót, a szomszéd megy a ten-
gerre nyaralni, a szomszéd megy 
síelni, hát menni kell nyaralni, sí-
elni, a gyerek csak márkás cipőt, 
ruhát vesz fel, és nem eszik a 
menzán, mert az fúj, és lehetne 
tovább sorolni. Közben a családi 
kasszában csak gyűlik a felhalmo-
zott adóság, egyik hitelkártya után 
jön a másik, az ismerősök, bará-
toktól kért kölcsönök, majd egyik 
lejárt kölcsönt egy újabb kölcsön-
nel egyenlítenek ki, ami előbb-
utóbb a család házának elárvere-
zésébe, a család felbomlásába, 
hajléktalanná válásba torkollik. 

Ez a világ abból áll, hogy meg-
mutassam az embereknek, hogy 
nekem több van, de arról nem be-
szél senki, hogy így előbb-utóbb az 
emberek, családok, kisvállalkozók 
tönkremennek a versengésben. 

Meg kell tanulni az emberek-
nek a becsületes, egyszerű életet 
élni, s akkor nem kell félni az 
APEH-tól, a rendőrségtől és a hi-
telezőktől. Talán ez is egy tan-
tárgy lehetnek az iskolában, hogy 
hogyan kell háztartást vezetni, mi 
a lényeges, mi a fölösleges, rossz. 

 
Javasoljuk olvasóinknak, hogy 

mielőtt egy nagyobb összeg kifize-
tésével járó munkával bíznak meg 
vállalkozót, tájékozódjanak előze-
tesen a vállalkozó megbízhatósá-
gáról. Szerkesztőségünk felé érkez-
tek észrevételek, miszerint bizo-
nyos iparos az előleg felvétele 
ellenére a szolgáltatást nem telje-
sítette. 

O-NÉ – T. L. 

Szárnyaszegett Szélmalom 
Kiskundorozsma jelképe, büsz-

kesége ismét méltatlan helyzetbe 
került. A közelmúltban derült ki, 
hogy a szélkerék tengelye elkor-
hadt. Annak megelőzésére, hogy a 
vihar le ne törje, daru segítségével 
leszerelték az egész vitorlát. Javí-
tása szükséges. 

Emlékeztetőül: az uniós csat-
lakozás évében a fal egy része le-
omlott. Egy 
másik ünnepi 
alkalom során 
gabonaőrlést 
terveztek, de 
sajnos elma-
radt, mert ak-
kor derült ki, 
hogy a vitor-
la forgás köz-
ben beleér a 
tetőbe. Néhány 
éve egy főtar-
tó tetőgeren-
dát cseréltek 
ki korhadás 
miatt. 

Jogosan merül fel a kérdés a 
munkák szakszerűségét illetően, 
hogy milyen tervezés, felelős mű-
szaki vezetés és ellenőrzés alap-
ján költöttek el eddig a szélma-
lomra több mint 20 millió Forin-
tot. Várjuk az illetékesek válaszát 
a lakosság tájékoztatása céljából. 

 
T. L. 
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Séta a ligetben 
Az utca forrósága egy csapás-

ra mögöttem maradt. A keskeny 
bicikliösvényen jólesett a fák ár-
nyas hűvösébe érni. Leszálltam, s 
mélyet lélegezve élveztem a köny-
nyű szellőt, a zöldek illatát, a ki 
tudja, milyen madarak pittyegését. 
Elképzeltem, micsoda sziesztákat, 
hétvégéket tudna itt a dorozsmai 
ember eltölteni, csendesen be-
szélgetve, nézni a kisgyerekek fut-
kosását a bokrok között, vagy 
csak elmélkedve hanyatt feküdni 
egy pléden, foga között egy lán-
dzsafű-szálát morzsolva. Nem. A 
dorozsmaiak nem járnak ide fel-
üdülni, pihenni, nem járnak a sze-
relmesek egymás kezét fogva an-
dalogni. A régi május elsejék, au-
gusztus huszadikák is a feledés 
homályába vesznek, amikor zsi-
vaj, forgatag, élet, kis bográcsok-
ban rotyogó pörköltek tüzének 
bongyorodó füstje töltötte be a 
sétány utakat. Vagy a nagyanyá-
ink emlék – őrizte vasárnap dél-
utánoké? A csendesen elsuttogott 
imádságoké a fogadalmi kápolná-
ban, ahol bemenet óvatosan min-
dig helyezett valaki egy-egy szál 
virágot a bejárata melletti két sír-
ra. Majd oldalt lépett, hogy a vö-
rös, kohósalakos középúton – me-
lyet Gabona bácsi a Gazsi-gyárból 
hordott oda – lassan lépkedő lo-
vak húzta díszes halottaskocsinak 
keresztet vetve, kalapját levéve 
tisztelegjen. Hol vannak a vasár-
napi napernyős kisasszonyok, kik 
a Czékus-cukrászdából átsétálva 
fehér füzérként rátelepedve a Ba-
sahíd korlátjára vihorásztak a 
markukba, mikor egy-egy nyaka 
tövéig elpirult kereskedősegéd rá-
juk sandított. Most csak szét kell 
nézni, mi maradt. Az ösvényeket 
belepi a magas fű, a gaz, a tizen-
négy stációból, melyek előtt vala-
ha ájtatos tömeg vonult, borult le 
énekelve, jó, ha öt megmaradt. 
Leromboltan, csorbultan, kerámia 
képeik törötten álldogálnak ma-
gányosan, tövükbe csak a vadon 
virágzó ibolyák hervasztják rá kis 
kék szirmaikat. Vajon tesz még 
valaki egy-egy szál virágot Krisz-
tus szenvedéseinek mementóira? 
Tán soha már. Nem is olyan régen 
egy keramikus szakkör felajánlot-
ta, anyagáron megformázzák eze-
ket a képeket, kiégetik, beépítik. 
Nem kellett. Hová tűnt a kápolná-
ról a két kereszt, a latrok kereszt-
jei? Hová tűnt el a bejárat melletti 
sírok két keresztje? Ki tudja már! 
Aki tudja, vagy hallgat, vagy örök-
re hallgat immár. A Basahíd egyik 
kőkorlátja teljesen a földbe süp-
pedt. Egykori szépségét már csak 
Simon Feri nosztalgikus-bús fest-
ményén láthatnánk meg. A Maty- 
ér, amely valaha tisztán csordo-
gált, ma szennyesen, zöld béka-
nyáltól borítva, ágakkal, szeméttel 
teledobálva bűzölög. A sportcsar-
nok hátsó bejárati ajtajához veze-

tő gyeptérkő kockáit erős, de van-
dál kezek felszedegették, s mind a 
zöld vízbe hajigálták rakásra. De 
egy korábbi takarításkor rossz 
televízió, döglött cement, az isko-
la leszaggatott riasztó berendezé-
se, zsákba kötött kutyatetem is 
előkerült onnan már. A Basahíd 
mögött, kis tisztásra érve látszik: 
van azért látogatója a liget e kies 
(kietlen?) sarkának. Szertedobált 
sörös és cigarettás dobozozok, 
csikkhalmazok, de volt már ott el-
használt injekciós tű, fecskendő… 
Lépten-nyomon szétszórt pillepa-
lackok „díszelegnek”, a régen le-
betonozott hinták törött ülőkék-
kel lógatják a földre rozsdamarta 
karjaikat. „Minek menjünk ki oda, 
hogy tele legyünk kullanccsal?” – 
kérdezik a megszólított emberek. 
– Nincs ott már semmi – mondják. 
Valóban nincs. A kacagások, a mó-
kák, séták, kis, hétvégi kirándulá-
sok, a vurstli, a majális, a zeneszó 
elhalt már. Mind elmúlt, mind át-
költözött a művelődési ház mo-
dern udvarára, meg a Sári-ta-
nyára, meg ki tudja hová. Itt csak 
a csend maradt, az árnyas fák, a 
csorba mementó-stációk, a nyári 
forróságban kis enyhülés és ba-
dar, értelmetlen, felesleges gon-
dolatok egy arra tévedő fejében. 

TÓTH GYÖRGY 

Mókusok a ligetben 
Amikor a dorozsmai ligeten át 

vezet az utam, mindig elfog egy 
kellemes érzés: szinte érzem a 
Természet érintését! Ha egy forró 
nyári napon a Kálmán köz felől 
„ereszkedünk” a Ligetbe, határo-
zottan lehet érezni egy ponton, 
hogy kellemesen hűvös a levegő a 
csatorna partján, a fák között. A 
ligetnek erdő-klímája van! Már az 
elmúlt télen felfedeztük, hogy leg-
alább három mókus is lakik itt! A 
férjem kiszemelt egy odvas fát, és 
oda hordtuk nekik a diót, mogyo-
rót, almát. Másnapra mindig el-
tűnt az élelem! Nyáron sokáig 
nem láttuk a mókusokat, de pár 
napja megint találkoztunk kettő-
vel! Úgy gondoljuk, hogy az egyik 
kölyök volt, a másik pedig az 
anyukája. A kölyök nagyon kíván-
csi volt, figyelt minket egészen 
közelről, az anyja pedig felrohant 
magasra és onnan „pörölt” a vi-
gyázatlan csemetével. Az európai 
mókust Magyarországon közön-
ségesnek tartják, azonban az Al-
földön meglehetősen ritkán talál-
kozunk vele, mivel kevés a ter-
mészetközeli erdő. Az interneten 
van egy Vadonleső című honlap, 
amely a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer része, és 
hazánk természeti állapotát fi-
gyeli önkéntesek segítségével im-

már több, mint tíz éve. Itt meg-
nézhetjük, hogy Szeged közelé-
ben mindössze két mókus-ész-
lelést jelöltek eddig, egyet az új-
szegedi ligetben, egyet pedig a 
zsombói láperdőben. Most már 
rögzítettem a dorozsmai észle-
lést is! 

Kimondhatatlanul örülök, hogy 
lakóhelyem közvetlen közelében 
található egy ilyen terület, ame-
lyen mindig olyan kellemes át-
menni, és lehet ide jönni egy kicsit 
futni, fellélegezni, megpihenni. 
Örülhetünk, mi, dorozsmaiak, hogy 
van egy ilyen ligetünk! Pedig min-
den varázsa ellenére bizony nincs 
jó állapotban. Faállományában sok 
a tájidegen faj (pl. japán akác, os-
torfa, bálványfa) ezek sokkal erő-
teljesebben újulnak, mint az ősho-
nos tölgyek, kőrisek. Sétaútjai el-
hanyagoltak, ha esik az eső, sáro-
sak, nincs benne egyetlen pad 
sem. Az aljnövényzet is sok he-
lyen zavaróan gyomos. A legszo-
morúbb azonban a Kálvária stáci-
óinak állapota. Sajnos nem isme-
rem a történetét, ki és mikor al-
kotta, de nagyon sajnálom, hogy 
ilyen lepusztult, megrongált álla-
potban vannak a szép kis kerámia 
képek és tartóoszlopuk! Bizony 
nagyon ráférne a ligetre egy felújí-
tás! Vigyázni kell azonban, hogy a 
felújítás során nehogy elveszítse 
varázsát, természetközeli állapo-
tát, mert akkor biztosan a móku-
sok is elhagynák. 

Felmerül a kérdés, hogy va-
jon miért nem védett a liget? 
Nem vagyok ornitológus, de biz-
tos vagyok benne, hogy mókuso-
kon kívül sok madár számára is 
fontos élőhely. Néhány éve meg-
lepetten tapasztaltam, hogy az 
önkormányzat a Szent János té-
ren elhelyezett egy táblát „Vé-
dett természeti érték” felirattal. 
Ez a tábla hamarosan eltűnt, de 
az önkormányzati rendeletben 
szerepel a tér, a liget azonban 
nincs megemlítve. A Szent János 
tér parkja valóban fontos, de 
nem nevezhető természeti ér-
téknek, a liget viszont sokkal in-
kább! Teljesen rendezetlen a 
külterületi védettségre érdemes 
területek ügye is. Az esetleges 
védettségi rendeleten kívül alap-
vető fontosságú lenne a terüle-
tek szakszerű kezelése, a tulaj-
donosok tájékoztatása, segítése, 
és legfőképpen az értékek meg-
ismertetése a lakossággal, hogy 
minél többen és minél tovább 
élvezhessük a Természet szívet, 
lelket gyönyörködtető, egészsé-
günk megőrzését elősegítő nél-
külözhetetlen adományait! Re-
méljük, hogy az új városi önkor-
mányzat erre a kérdésre is több 
figyelmet fog fordítani! 

 
 

BOZSÓNÉ MARGÓCZI KATALIN 

Szomszédsági önkéntesség: Új 
lehetőség az önkénteskedésre 

Debrecen Csapókert város-
részében már évek óta működik 
az önkéntesség ezen különleges 
formája, amely az emberi közös-
ségek egyik alapjára épít: a lakó-
közösségre, szomszédságra. 

A szomszédsági önkéntesség 
egy kisebb településen, vagy vá-
rosrészben működhet megfelelő-
en, ahol az emberek jól ismerik 
egymást és egymás problémáit. Itt 
lakó, aktív, a közösség által is is-
mert, megbecsült önkéntesek vál-
lalják, hogy odafigyelnek ember-
társaik problémáira, észreveszik, 
vagy meghallgatják gondjaikat és 
a szükséges lépéseket meg is te-
szik azok megoldására (egyéni 
intézkedéssel, vagy megfelelő szak-
ember bevonásával). 

Megyénkben ezt a kezdemé-
nyezést a Csongrád Megyei Ön-
kéntes Centrum szeretné megho-
nosítani és összefogni, a debrece-
ni minta átvételével és lelkes ön-
kéntesek segítségével, a megye 
több helységében, így Dorozsmán 
is. 

Hogyan csatlakozhat a prog-
ramhoz? 

Ha kedvet érez magában erre 
az önkéntes tevékenységre (vagy 
már teszi is ezt a saját jóérzését 

követve), kérjük jelezze szándé-
kát Tímár Lajosnál a 20/470-
6587-es telefonszámon! 

A jelentkező önkénteseknek 
egy hat alkalomból álló, havi egy-
egy napos felkészítésen kell részt 
venniük, amit az Önkéntes Cent-
rum ingyenesen bocsát a rendel-
kezésükre. A felkészítési alkalmak 
Szegeden a Móravárosi Közösségi 
Házban lesznek, ezeket a debrece-
ni Életfa Egyesület szakemberei 
tartják. 

A felkészítés végeztével az 
önkéntesek tanúsítványt kapnak, 
hivatalosan is szomszédsági ön-
kéntessé válnak és megkezdhetik 
működésüket. 

Az Önkéntes Centrum folya-
matos szakmai segítséget és hát-
teret biztosít a számukra. 

2011. augusztusában „Szom-
szédsági Nap” keretén belül talál-
kozhatnak más szomszédsági ön-
kéntesekkel, részt vehetnek egy 
fesztivál-jellegű programon. 

 
Önkénteskedni, segíteni soha 

nem késő! 
Szeretettel várjuk jelentkezé-

sét! 
 

TALENTUM ALAPÍTVÁNY 
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Szeptemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Hastánc 
Időpontja: szept. 6-tól minden 

hétfőn 17.30-tól 
 
+ Szüreti bál 
A Vöröskeresztes Klub szer-

vezésében 
Időpontja: szept. 6-án, hétfőn 

16 órától 
 
+ Erkel Ferenc emlékkiállí-

tás 
A Somogyi-könyvtár vándor-

kiállítása. 

A magyar zeneszerző születé-
sének 100. évfordulója alkalmá-
ból szeptember 10-től három hé-
ten keresztül tekinthető meg a 
kottákból, könyvekből álló gyűjte-
mény. 

 
+ Babaruha börze 
A művelődési házban ingyen 

biztosítunk helyet azon vállalkozó 
kedvű anyukáknak, apukáknak, 
akik magukkal hozzák gyermeke-
ik kinőtt, megunt ruháit cserére 
vagy eladásra. 

Várunk minden szíves érdek-
lődőt! 

Érdeklődni: 06-30-366-8237 
Tahiné Tündénél vagy a művelő-
dési házban: 463-112 

Időpontja: szept. 13-án 14-18 
óráig 

 
+ Arab est 
Ízelítő az arab kultúrából (ze-

ne, gasztronómiai különlegessé-
gek) 

Időpontja: szept. 17-én, pén-
teken 17 órától 

+ Nyárbúcsúztató a Sári tanyán 
Időpontja: szept. 25-én 
 
+ Szüreti bál 
A Vöröskeresztes Klub szer-

vezésében 
Időpontja: szept. 27-én, hét-

főn 16 órától 
 
+ Vásár: szept. 16-án 9-11-ig, 

21-én 9-12-ig 
+ Termékbemutató: szept. 15-

én és 9-14-ig 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Életműdíjat kapott Gyuris Imre 
A Magyarnótaszerzők és Éne-

kesek Dél-magyarországi Egye-
sülete 2010. július 25-én este 
hat órai kezdettel zsúfolt ház e-
lőtt az Újszegedi Szabadtéri Szín-
padon rendezte meg V. Ma-
gyarnóta és Operettműsorát „Nyá-
ron vályogot vetek” címmel. 

A közel négy órás programot 
az időjárás is a kegyeibe fogadta, 
talán nem véletlenül. A sok-sok 
ismert és kedves dallamot együtt 
dúdolta a közel 1200 fős közön-
ség a hivatásos és amatőr ének-
művészekkel. Itt adták át a dél-
előtti Dankó Pista nótaverseny győz-
teseinek is, a megérdemelt elisme-
réseket is: a díjazott amatőr éneke-
sek nagyszerű műsorral köszönték 
meg az emlékplaketteket. 

Az est során a szomszéd or-
szágok énekművészei is felléptek, 
nemzetközi szintre emelve a nagy-
szerűen szerkesztett esti kikap-
csolódást. Az egyesület elnöke – a 
műsorvezetést is kitűnően ellátó 
– Dr. Majzik István szűkebb pátri-
ánk jeles képviselőjének is elis-
merést adott át. A kiváló énekta-
nár, zenepedagógus, kórusvezető, 
az immáron nyugdíjas Gyuris Imre 
tanár úr zenei és énekművészi 
munkássága elismeréséül életmű-
díjat vehetett át. Az egyesület 
munkájában hosszú évek óta te-
vékenykedő – a helyi Orczy István 
Általános Iskolában sok-sok éven 
át gyermekek ezreit tanító, az 
éneklés és a zene szeretetét lel-

kükbe plántáló – Gyuris Imre, fe-
lesége társaságában vehette át 
nagy taps közepette a színpadon a 
gyönyörű emlékserleget és a hoz-
zá járó díszes diplomát. 

Látható meghatottsággal mon-
dott köszönetet a kitüntetésért a 
tanár úr, ám a Báder Béla és Berki 

Béla cigányzenekara kíséretében 
előadott nótacsokrában már szár-
nyalt a hangja. A záró száma utáni 
tapsvihar végén még rózsát is 
dobott szeretett közönségének. A 
nagy ívű, remek műsor végi finálé 
során valamennyi művész a szín-
padon volt: az örökifjú Gyuris 
Imrét az elsők között szólították 
színpadra. Mély zengésű, bárso-
nyos csengésű, szívhez szóló hang-
ja még sokáig fülünkbe csengett.  

Szeretettel gratulálunk kitün-
tetéséhez, jó egészséget, boldog-
ságot és még sok-sok sikeres fel-
lépést kívánunk, kedves Tanár Úr! 

SZENTES BÍRÓ FERENC  

„Megfiatalodott 
az óvodánk” 
Dallamos muzsikaként csen-

dült fülembe egy 5 éves kisfiú 
őszinte megnyilvánulása, amikor 
meglátta környezetvédő óvodánk 
harmonikus színekbe öltöztetett, 
frissen mázolt kerítését. 

Valóban, a külső szemlélő szá-

mára is szembetűnő az a változás, az 
a megújulás, ami óvodánk falain kí-
vül és belül látható. Mindez egy hosz-
szú folyamat eredménye, amely még 
közvetlenül az év elején elindult. 

Kezdődött januárban a Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának támogatásával, játszóudva-
runk kb. 3 millió Ft értékű uniós 
szabvány szerinti felújításával. 

Utólagosan kívánok magyará-
zatot adni mindazon kedves érdek-
lődőnek, hogy a munkálatok miatt 
kellett a gyönyörű télben és a kel-
lemetlen csapadékmentes, de sa-
ras időben is vagy a szemközti 
parkolóban játszanunk, vagy pedig 
felfedezőként sétálni az utcákon a 
gyermekek levegőztetése és moz-
gásigényének kielégítése céljából. 

Április közepén végre birtok-
ba vehették gyermekeink az új já-
tékokat és megkezdődhetett a 
várva-várt udvari élet. 

A további megújulás már áp-
rilis hónapban folytatódott, ami-
kor a SZMJV Önkormányzata „A 
mi iskolánk, a mi óvodánk” cím-
mel pályázatot írt ki valamennyi 
közoktatási intézmény részére. 

Alaptőkeként óvodánk 465 ezer 
Ft-tal indult és május hónapban dr. 
Botka László polgármester a vá-
rosháza dísztermében személye-
sen nyújtotta át az intézményveze-
tőknek a sikeres pályázat eredmé-
nyeként a projektindító oklevelet. 
Óvodánk 1 178 000 Ft értékű mun-
kálatokat szervezett. 

Itt szeretnék köszönetet mon-
dani óvodánk támogatóinak: Tóth 
József képviselő úrnak, aki most 
és korábban is nyitott ajtókkal és 
segítő szándékkal fogadott és 
anyagilag hozzájárult pályázatunk 
sikeréhez. Köszönetet mondok 
Lajkó Róbert egyéni vállalkozó-
nak, aki az udvari nyitott szín lá-
bazatának és oldalfalának újjáépí-
tését végezte anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül. A központilag biz-
tosított keretösszeg munkálatai-
ban a Miksi Holding Kft. közremű-
ködött (1 csoportszoba falfestése, 
a fűtéscső és valamennyi belső 
nyílászáró mázolása). 

A további köszöneteket hely-
szűke miatt már név nélkül kívá-
nom megtenni, mivel óvodánk 
szülői közösségének 80%-át kel-

lene felsorolnom azért az anyagi 
hozzájárulásért, társadalmi össze-
fogással térítésmentesen vállalt 
tevékenységért, aminek következ-
tében az alábbi munkálatokat tud-
tuk elvégezni: 4 m3 homok beta-
licskázása az utcáról, 6 vödör fal-
festék felajánlása, 114 000 Ft 
anyagi támogatás felajánlása 26 
szülő részéről anyagszükségletre 
(OSB lap, zsaluzó tégla stb.), 2 cso-
portszoba glettelése, falfestése, fű-
téscsövük mázolása, festés előtt 
és után a csoportszobai bútorok 
mozgatása, kerítésfestés előtti 
munkálatok (csiszolás, drótkefe-
használat...), kerítésfestés 25 fő 
részvételével, ebből 11 fő óvodai 
dolgozóként működött közre. 

Ezt követően nyúltunk az 
„aranytartalékhoz”, a szülők szor-
galmas és aktív gyűjtögetésének 
gyümölcséhez. A folytatás pedig a 
következő: belső bejárati kerítés-
elemek cseréje, lazúrfestése, ke-
rékpártároló kialakítása és vásár-
lása, hogy közösen, mint otthon, 
úgy vigyázzunk a megszépült kül-
ső és belső kerítésünkre, 1 cso-
portszobába szőnyeget, játéktartó 
vesszőkosarakat, a konyhába hű-
tőszekrényt vásároltunk. 

Közben véget ért a szünet és 
nagy örömmel megérkeztek óvo-
dánk kis lakói, a gyermekek, ami-
kor 2 hét múlva elkezdődött a 
már 3 éve befejezés nélkül ma-
radt (az NGSZ által történő felújí-
tás) 4 nyílászáró cseréje. 

A gyermekeink élvezték a 
zűrzavart, a dajkanéniknek pedig 
köszönet a kitartó munkáért: ott 
mosogattak, ahol a kőművesek 
tevékenykedtek. 

Szerencsére már túl vagyunk 
ezeken a nagy munkálatokon, ami-
nek következtében „megfiatalo-
dott az óvodánk” . 

Végezetül szeretném tájékoz-
tatásul közölni, hogy a megújulás 
folytatódik, a meglepetések soro-
zatának még nincs vége. 

Ezek után nagy-nagy szeretet-
tel és érdeklődéssel hívjuk, várjuk 
és fogadjuk mind a régi, mind az 
új óvodásainkat a szülőkkel 
együtt. 

 
PETÁK ANGELA 

tagóvoda-vezető 
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Fábián József: Újra megméretem magam 

– Hányadik ciklus óta képvise-
lő, melyik körzetben? 

– Két ciklusban dolgoztam a 
választók bizalmából, tehát 2002 
óta vagyok a 17. sz. körzet képvi-
selője. Ez nem kevés idő arra, 
hogy a vállalt ígéretek teljesülje-
nek. Területem a település Do-
rozsmai út és a Széksósi úttól dél-
re eső része, ezen kívül Subasa, 
Sziksósfürdő, Öreghegy és a Bor-
dány, illetve Zsombó területéig 
húzódó tanyavilág, mintegy 100 
lakott tanyával. 

– Mit tart eddigi tevékenysége 
legkiemelkedőbb eredményének? 

– Talán azt, hogy megindult 
Szeged körtöltésen kívüli városré-
szeinek fejlődése. A szennyvíz-
csatornázás, az utak aszfaltozása, 
a művelődési ház, a dísztér, a Jer-
ney utcai buszforduló, régi kíván-
sága volt a dorozsmaiaknak. De 
Subasa, Öreghegy és a Széksósfür-
dő is bekerült a város pénzügyi 
tervezésébe: a közvilágítás, a kül-
területi utak és buszvárók, a bel-
vízi csatornázás folyamatosan ha-
ladt, és a következő években is 
pénzt kapnak a fejlesztésre ezek a 
tételek. Számomra külön öröm a 
Domaszéki út és kerékpárút, amely 
csak maga 220 millió Ft volt. Ko-
moly felújítás folyt a gyermekin-
tézményekben, de jutott figyelem 
a templom szépítésére is. A zöld-
területek, parkok gondozása a 
korábbi éveknél szervezettebben 
haladt. 

– A képviselői körzethatárok 
megyei főjegyzői átalakításával nő, 
vagy csökken az Ön által eddig 
képviselt terület? 

– Jelentősen nő. Egészen az 
Izabella-hídig fog terjedni, ehhez 
jön még a Belvárosi temetőig húzó-
dó ipari parkok területe is, viszont a 
zsombói határig elterülő tanyás ré-
szek és Öreghegy már másik képvi-
selői területhez tartoznak majd. 
Ettől függetlenül ugyanezt a körze-
tet pályázom továbbra is. Itt isme-
rek mindent, itt nőttem fel, itt látom 
milyen munka maradt félbe a két 
ciklus után is. Ezen a területen élő 
emberek sorsa érdekel. 

– Kik segítik és segítették eddi-
gi munkájában? 

– Leginkább a lakosság. Ezen 
belüli is főként azok, akik ötleteik-
kel, és akár fizikai munkával is 
igyekeznek lakókörnyezetüket szé-
píteni. Számosan vannak, akik cso-
portok igényével keresnek meg, 
közvetítik a gondokat, ésszerű ja-
vaslatokkal állnak elő. Sokan be-
látták, hogy – bár lehet és kell is 
nagyszabású terveket szőni –, ezek 
általában sok száz milliós beruhá-
zások, amiket sorozatban képte-
lenség egy cikluson belül megol-
dani. Nyolc évvel ezelőtt – főleg a 
külterületi részeken – mindenki 
örült, ha egy utat javíthattunk, 
vagy elindult a közvilágítás szere-
lése. Ma minden azonnal és rög-
tön kell. Szerencsére sokan látják, 
hogy ez így nem megy.  

– Az SZDSZ-t képviselte. Milyen 
hátteret nyújt Önnek a mára ala-
posan meggyengült párt? Marad-e 
továbbra is e pár színeiben? 

– Kiváltunk az SZDSZ-ből. Je-
lenleg a Szabad Város Egyesület 
tagjaként végzem munkámat. Ko-
rábban jeleztük a gondokat a párt 
vezetésének, mert a lakosság kép-
viseletében szerzett tapasztala-
tunk a párt sok elgondolásával nem 
egyezett. Úgy gondoltuk, hogy e 
szervezeten kívül többet tudunk 
felmutatni – és többet tudunk ten-
ni Szegedért – mintha az SZDSZ 
központi elveihez kötődünk. Eddi-
gi megválasztásom is, érzésem 
szerint döntően nem a lakosság 
pártszimpátiájának volt betudha-
tó – bár korábban Kiskundorozs-
mán elég erős SZDSZ kötődés volt 
tapasztalható. Mára ez visszaszo-
rult. Városrészünk fejlődésének, 
az eredményeknek ezen kívül a 
még korábbi SZDSZ-es és egy bal-
oldali érzelmű rétegnek tulajdoní-
tom, hogy a második ciklusra is 
megválasztottak.  

– Ha az MSZP többségű város-
vezetés elveszíti a választást és 
jobboldali vezetésű lesz a város, 
milyen támogatottságra számít? 

– Bízom abban, hogy a balol-
dal továbbra is megnyeri a hely-
hatósági választást. Most a helyi 
munkáról és helyi eredményekről 
szól majd a szavazás, és a válasz-
tók ezt tudják… De ha mégsem, 
remélem egy jobboldali vezetés 

sem a baloldali képviselőt fogja néz-
ni, hanem nyitott lesz az általa kép-
viselt területen élők problémáira, és 
azok megoldására fog törekedni. 
Nem világnézeti, vagy érzelmi ala-
pon fogja egy városrész ügyes-bajos 
dolgait irányítani. Az elmúlt ciklu-
sokban is fejlődtek a jobboldali kép-
viselők körzetei Szegeden. 

– Mik a képviselői tervei, ha 
megválasztják?  

– Elsőként is az anyagiak hí-
ján, vagy a több cikluson átívelő 
feladatok miatt eddig be nem 
fejezett ügyek megoldása a célom. 
A Hősök Ligetének felújítása, a 
Széksósfürdő fejlesztése, eddig is 
feladatként szerepelt. A belvízi el-
vezető hálózat felújítása a megfe-
lelő pályázati kiírás miatt késett. 
A néhány aszfaltozásból kimaradt 
utca felújítása, és a kerékpárút ja-
vítása. A járdák és a füves terüle-
tek karbantartásának kiterjeszté-
se, hogy érezzük, gazdája van a 
közterületeknek. A gyermek- és 
oktatási intézmények fejlesztése, 
és a régi igény: a közbiztonság ja-
vítása. A külső területeken a köz-
világítás és a Gesztenye utcai bel-
vízi vízátemelő befejezése illetve 
megvalósítása.  

Megköszönöm a lakosságnak, 
hogy munkámat segítették, hogy 
két választási ciklusra bizalmat 
kaptam. Úgy érzem, a bizalommal 
nem éltem vissza, élvezhettem a 
választók jóindulatát. 

TÓTH GYÖRGY 

Az I. Faragó Téri Sportnap és Főzőverseny 
Hódi Tamás és barátai hagyo-

mányteremtő szándékkal, 2010. 
augusztus 21-én a Faragó téren 
sportnapot és főzőversenyt szerve-
zett. A szép nyárvégi időjárás ked-
vezett a rendezvénynek. A téren ta-
lálható aszfaltozott pályán hat csa-
pat mérte össze kispályás fociban a 
tudását. Színvonalas mérkőzések 
után az alábbi helyezés alakult ki: I. 
Catenacio, II. Táncsik, és III. Kálmán 
team csapata lett. 

Kora délután a dorozsmai pá-
lyán a dorozsmai Öregfiúk és az 
Együtt Szegedért +40-es korosz-

tályú csapata játszott barátságos 
mérkőzést. A közel 30 fokos me-
legben izgalmas eredmény alakult 
ki. A hazaiak 4:3-ra verték a ven-
dégeket. A két csapat a mérkőzés 
után a harmadik félidőt a Faragó 
téren vívta meg egymással a főző-
verseny helyszínén. 

A főzőverseny reggel kezdő-
dött 8 órakor. Minden nevező 
Hódi Tamás által biztosított 5 kg 
darabolt kakashúst kapott. Az öt 
kiló húsra minden olyan csapat 
jogosult volt, aki nyolcfős névsort 
tudott igazolni. A versenyre 27 db 

kakast kellet a szervezőknek ki-
osztani, amit tizenöt bográcsban 
főztek meg. A rendezvényt meglá-
togatta Szeged Város polgármes-
tere, dr. Botka László, aki két 
gyermekével érkezett, és elisme-
réssel gratulált a szervezőknek. A 
versenykiírás szerint a kakaspör-
költ zsűrizését 16 órakor kezdte 
meg a zsűri, aminek szakmai elnö-
ke Ferenczi Dezső mesterszakács, 
a Roosevelt téri halászcsárda csár-
dagazdája, míg segítője Lévai And-
rea volt. Hosszas kóstolgatás után, 
az első helyet Bíró Ferenc, a máso-
dikat Takács László, míg a harma-
dikat Horváth József kapta.  

A vacsorát követően a zene lett 
a főszereplő. Kistelekről érkezett 
Laci, a műsorvezető, aki mindenki 
számára élvezhető zenével belopta 
a résztvevők szívébe magát. 22:30-
kor került sor a zárórára. A rendez-
vényen több mint háromszázan vet-
tek rész valamilyen formában.  

Hódi Tamás főszervező ígéri, 
hogy a nagy érdeklődésre és sike-
rességre való tekintettel jövőre 
megszervezi a II. Faragó téri sport-
napot és főzőversenyt, és egyúttal 
megköszöni a segítők önzetlen 
munkáját. 

Közlekedünk, de hogy? 
A nyomtatott és elektronikus 

médián megjelenő balesetek kap-
csán szeretném megosztani az ol-
vasókkal az általam látott és meg-
tapasztalt helyzetet. Szűkebb lakó-
helyünkön is sajnos elég sok alka-
lommal teremtenek balesetveszé-
lyes helyzeteket a kerékpárosok. 
Sokan közlekednek a zebrán, va-
gyis a kijelölt gyalogátkelőhelyen 
úgy, hogy nem szállnak le a kerék-
párról és nem néznek szét, mie-
lőtt az úttestre hajtanának. Ter-
mészetesen az autósoknak úgy 
kell a zebrát megközelíteniük, hogy 
minden eshetőségre fel legyenek 
készülve és meg tudjanak időben 
állni. Ennek ellenére a kerékpá-
rosok viselkedése is sok kivetni-
valót hagy maga után. 

Veszélyes pont a Széksósi út – 
Nyugati sor kereszteződése is, ahol, 
noha még a mai napig látható az 
igen súlyos baleset mementója-
ként kiállított fehér kerékpár, a 
biciklizők nem a kijelölt gyalogát-
kelőhelyen mennek át a túloldal-
ra, a kerékpárútra, hanem előtte, 
le nem szállva a bicikliről, srégen 
térnek át a túloldalra. 

(Név és cím a szerkesztőségben) 

OLVASÓI LEVELEK 



6.�OLDAL� XXI./8.�

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. október 9-én 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. szep-
tember 30., a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Somogyi Könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtárában (6791 Szeged-Kiskundorozsma, 48-as u. 12.). A jelentkezés tartal-
mazza a csapatok adatait: név, lakcím, elérhetőség (tanulóknál az iskola neve, osztá-
lya 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! 

Reflektorfényben a dorozsmai szépség 

Hebők Ildikóval, a Szépek szé-
pe 2 verseny dorozsmai szépsé-
gével beszélgettem. 

 
– Ildikó, mi már 6 éve ismerjük 

egymást, és azóta te reflektorfény-
be kerültél Szegeden és a megyé-
ben. Általános iskolás korodban 
egy hip-hop négyesnek voltál a 
tagja és voltatok olyan aranyosak, 
hogy ahol rendezvényeket szervez-
tem, oda elfogadtátok a meghívá-
somat és nagysikerű fellépéseitek 
voltak. 

– Igen, akkor még vidékre is 
elmentünk veled, ha jól emlék-
szem Csanádpalotán, Mórahal-
mon és a dorozsmai rendezvénye-
ken táncoltunk. 

– Te már akkor is a csapat 
legszerényebb tagja voltál, most 

sem változtál, hisz egy visszahúzó-
dó, csendes szépség vagy. 

– Sosem szerettem a reflek-
torfényben lenni, de mindig volt 
valaki, aki addig győzködött, hogy 
végül csak odatettem magam az 
ún. nagyközönség elé. (Négy éve 
szerepeltem a Délmagyarország 
Nap szépe című rovatában. Tudo-
másomra jutott, hogy idén is meg-
rendezik a Szépek Szépe 2 című 
online valóságshowt. Megnéztem 
a tavalyi verseny képeit, videóit 
és elolvastam az összes cikket. 
Nagyon megtetszett, és a csalá-
dom bíztatására jelentkeztem a 
szépségversenyre. Beküldtem ma-
gamról két képet és egy pár sors 
bemutatkozást írtam. Másnap jött 
a válasz, hogy szeretettel várnak a 
Délmagyarország szerkesztőségé-

ben, ekkor ren-
dezték meg a má-
sodik válogatót. 
Ezen a válogatá-
son is körülbelül 
tízen voltunk úgy, 
mint az elsőn. Há-
rom nap múlva, 
éppen amikor az 
iskolában voltam, 
hívott Horváth 
Levente, a Dél-
m a g y a r o r s z á g 
f ő s z e r k e s z t ő -
helyettese, hogy 
bekerültem a 8 
lány közé. Nagyon boldog voltam, 
el se hittem, hogy beválogattak. 

– Apropó, anyukád. A minap 
találkoztam vele és megállapítot-
tam, hogy tőle örökölted a szépsé-
get, az orrotok, állatok nagyon 
egyforma, még Ő is indulhatna egy 
korosztályos szépségversenyen. Me-
séld el az utat a döntőig! 

– Mint említettem, húszan vol-
tunk az indulásnál, volt két selej-
tező és ezután nyolcan marad-
tunk. Fotókat készítettek rólunk, 
amit ti is láttatok naponta a Dél-
magyarban, a Rádió Plusz minden 
reggel meghívott valakit a reggeli 
műsorba, és bemutattak bennün-
ket a hallgatóknak. Emellett egy 
felkészítésen vettem részt, mivel 
októberben Angliába utazom há-
rom hétre szakmai gyakorlat cél-
jából. 

Visszatérve a versenyre: júli-
us 24-én, Mórahalmon, a családi 
nap keretében az Erzsébet Gyógy-
fürdőben mutattak be minket, és 
egész nap ajándékokat osztottunk 
a fürdőzőknek, részt vettünk fit-
ness rendezvényeken. 25-én köl-
töztünk be egy kollégiumba. 26-
án kezdődött a verseny a Móra-
halmi Erzsébet Gyógyfürdőben. 
Minden nap egy vendéglőben biz-
tosítottak nekünk reggelit, ebédet 

és vacsorát. A fürdőben fel lehe-
tett használni a koktél, jégkrém, 
üdítő és kávéjegyeket, még külön 
napozóágyunk is volt – ki is hasz-
náltam ezt a kényeztetést. 

– A kényeztetésen kívül mi volt 
a versenyprogram? 

– A reggeli után voltak felada-
tok, aki a legjobban teljesített, az 
védettséget szerzett a kiesés el-
len. Meglepődtem a kiesetteken, 
mert két lányról is azt hittem, 
hogy valamelyikük biztos nyerni 
fog, nagyon szépnek tartom őket. 
Minden napra szerveztek nekünk 
programokat (grillezés, quadozás, 
lovaglás, borkostolás), emellett 
minden este buliztunk. Végül Re-
gina és én maradtunk a döntőben. 
Második helyezést értem el és 
ennek nagyon örülök, nem hittem 
volna, hogy idáig eljutok. Nagyon 
jól éreztük magunkat, még ma-
radtunk volna! 

– Engedd meg, hogy egy szál 
rózsával gratuláljak, és mint emlí-
tetted, kozmetikusként szeretnél 
majd sikereket elérni, ez csak egy 
kis kiruccanás volt, ehhez kívánok 
neked a szerkesztőség nevében jó 
egészséget és sikeres életpályát. 
Nálunk te vagy a legszebb! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Tanyafesztivál a 
Sári tanyán 

Szeptember 25-én megren-
dezzük a már hagyományossá vált 
nyárbúcsúztatót. A rendezvényen 
újra lesz főzőverseny, karaoke ve-
télkedő, ügyességi verseny, sok-
színű kulturális rendezvény fiatal 
tehetséges fellépőkkel. A tombo-
lát vásárlók között egy kiscsikót 
sorsolunk ki, több más értékes 
tárggyal együtt. A műsorok jelen-
leg még szervezés alatt állnak, de 
a szeptemberi számban már közölni 
fogjuk az egésznapi műsort. A főző-
versenyre már most lehet jelentkez-
ni az alábbi telefonszámokon: 

Sári Attila: 06 30/369–4242 
Sári Éva: 06 30/439–3222 
 

MILITÁR MIKLÓS 

BEMER- 
terápia 

2010. szeptember 13-án, hét-
főn délután 18 órai kezdettel is-
mertető előadás lesz a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban a BEMER-
terápiáról. Témák: 

Milyen betegségekre jó a BE-
MER-terápia, élettani hatások 

A BEMER orvostechnikai esz-
köz bemutatása 

Előadók: 
Dr. Duray Péter belgyógyász, 

reumatológus és mozgásszervi 
rehabilitációs szakorvos, egyete-
mi adjunktus 

Szabadi Péter BEMER szakta-
nácsadó 

Az előadásra minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a szerve-
zők! 
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Menekültek 
Nem igazán közismert, hogy a 

menekültek napjáról nyaranta 
megemlékeznek. 35 éve az Afrikai 
Egységszervezet indítványozta az 
afrikai menekültek napja megtar-
tását. Később az ENSZ közgyűlése 
ezt a napot, június 20-át a mene-
kültek világnapjává bővítette. Elő-
ször 2001-ben tartottak e napon 
rendezvényeket, hogy világszerte 
felhívják a figyelmet a menekül-
tek helyzetére. 

 
De vajon mi késztethet embe-

reket, egész embercsoportokat, 
sőt, népeket arra, hogy feladva, 
hátrahagyva mindent: addigi éle-
tét, hazáját, rokonait, egész múlt-
ját, elmeneküljön onnan, majd 
egészen másutt, idegen emberek, 
helyzetek határozzák meg további 
sorsát? Ne kelljen soha megtud-
nunk. Egyszerű kimondani, hogy a 
„körülmények”. Pedig az ember 
sokszor teljesen vad, embertelen 
körülmények, időjárási viszontag-
ságok között is meg tud élni, lásd 
a sivatagi népeket, beduinokat, 
vagy akár az eszkimókat. De ezek 
a népek alkalmazkodtak környe-
zetükhöz és még a mostoha tájon 
is biztosítva látják megélhetésü-
ket. A titok nyitja az emberek kö-
zötti viszonyokban rejlik. Nem hi-
ába mondja a szólás: „ember em-
bernek farkasa”. Ha valaki már 
elveszít minden reményt, ha éle-
tét teljesen kilátástalannak véli, 
utódai és saját létét érzi már köz-
vetlen veszélyben, akkor vagy 
meghal, feláldozza magát, vagy el-
menekül, idegen tájak emberei-
nek kezébe adva sorsát. Inkább 
választva a másodlagos szerepet, 
a cselédsort, a számkivetettség 
keserű kenyerét majszolva, mint a 
rabságot, kínzást, az éhezést, a 
mészárlást, bujdosást, vagy örö-
kös üldöztetést. A hírek időről 
időre bejárják a világot. Néhány 
évtizeddel kell csak visszamen-
nünk az időben, s máris felidéz-
zük, milyen neveket hangozatott 
akkor a világsajtó: Jan Smith faj-
gyűlölő Rhodesiája, az USA „fel-
szabadító” háborúja Vietnamban, 
a Pol Pot-rezsim Kambodzsája, 
Pinochet Chiléje, Szomália, vagy 
menjünk még visszább az időben? 
Franco Spanyolországa, Mussolini 
Olaszországa, a hitleri Németor-
szág, a holokauszt? De ha itthon 
maradunk is vannak történelmi 
emlékeink: Rodostó: Itt élt szám-
űzetésben II. Rákóczi Ferenc a 
szabadságharc bukása után egé-
szen haláláig, bujdosótársaival. 
Vagy a ’48-’49-es szabadságharc 
Törökországba menekültjei, élen 
Kossuthtal. De a XX. század is 
bővelkedett magyar menekültek-
ben: az I. Világháborút követően, 
a proletárdiktatúra elől, vagy a 
trianoni döntés után. 1919 és 
1945 között csaknem 360 ezren 
vándoroltak ki, 550 ezer magyar 

anyanyelvű hagyta el szülőföldjét. 
1956. október 23. és 1957. április 
30. között csaknem 200 ezer em-
ber hagyta el Magyarországot. 
Nincs még publikált statisztikánk 
arról, hogy a „szocializmus” évei-
ben hány disszidált választott más 
hazát magának. Itt vannak a kö-
zelmúlt eseményei: szomszédos 
afrikai törzsek, népek háborúi, 
diktátorok nevei röppennek föl: 
tuszik, hutuk, Kongó, ahol 10-14 
éves géppisztolyos gyerekek tart-
ják rettegésben a lakosságot. De a 
nagyhatalmú Oroszországban sincs 
más helyzet, vagy a néhai Jugo-
szlávia egykori köztársaságaiból 
láttuk a mészárlásokat. Csecsen-
földi, Boszniai hadurak – Seselj 
vajda, Mladics, szétlőtt városok – 
Grozníj, Vukovár, kiirtott lakosság 
– Srebrenica. Hány jugoszláviai 
magyar menekült hozzánk, haza 
az értelmetlen háború elől? Hány 
erdélyi a falurombolás, vagy az él-
hetetlen ceausescui diktatúra elől, 
akit „bozgornak” hazátlannak, csa-
vargónak neveztek a román nacio-
nalisták, s neveznek a mai napig. 
Igaz, ők hazajönnek, de nekik az 
igazi haza az otthoni erdélyi, vagy 
vajdasági táj, ami lelkükben, szí-
vükben, s a miénkben is, ha nem 
is szabad ezt ma az EU-ban ki-
mondani, ugyanaz a Magyaror-
szág, ami egykor volt… 

 
Az emberek remélik, hogy az 

új területen békét, ha szűkösen is, 
de rendelkezésre álló munkahe-
lyet találnak. Ezekben az esetek-
ben a kivándorló teljesen eltérő 
kultúrájú területre megy, és végig 
vendégnek, idegennek érzi magát, 
nem tud beleszokni a környezet-
be. A területen eredetinek számí-
tó és a betelepedett kultúra kö-
zötti különbségek könnyen okoz-
hatnak társadalmi konfliktusokat, 
ami általában kényelmetlen hely-
zetet teremt az „idegen” számára, 
akinek meg kell tanulnia a telje-
sen új törvényi rendszert. A fo-
gadtatás vegyes, de inkább ellen-
séges. Előbb-utóbb etnikai konf-
liktusok születnek, az egyre in-
kább  feléledő, erősödő naciona-
lizmussal is szembe kell nézni. 
Példa erre a Franciaországban le-
telepedett arabok és őslakosok vi-
szonya, vagy Németországban ma-
radt egykori török vendégmun-
kások helyzete. Mostanság Anglia 
is forrong, ott a világ minden tájá-
ról érkező legális és illegális be-
vándorlás forrósítja fel a levegőt 
és a hazát adó nép hangulatát. 
Egyre hangosabbak az „elég már” 
kiáltások. Csak nálunk, Szeged és 
körzete határszakaszán évente 
több száz elfogás bővíti a Határ-
rendészet és pl. a Röszkei Polgár-

őrség sikeres, de dicsőségesnek 
egyáltalán nem jellemezhető sta-
tisztikáját. A hozzánk menekülők 
döntő többsége koszovói, afgán, 
etióp, szomáli, iraki, akiknek or-
szágában világhatalmi, ásvány-
kincs-birtoklási, burkoltan újra-
gyarmatosítási, vagy nacionalista 
törekvések miatt, meg a „terro-
rizmus visszaszorítása” ürügyén 
dúl évtizedek óta háború. Ahol 
már nemzedékek nőttek fel úgy, 
hogy nem is ismerik azt a szót: 
BÉKE. Pedig semmi mást nem 
akarnak, egyszerűen csak élni. 
Emberi körülmények között. S mi 
pedig, az európai, schengeni nor-
máknak megfelelően becsülete-
sen, szorgalmasan elfogjuk, ka-
ranténba tesszük, őrizetbe vesz-
szük, majd a nemzetközi egyez-
ményeknek megfelelően szépen 
visszatoloncoljuk őket. Ugyan-
azon embertelen viszonyok közé, 
ahonnan életüket veszélyeztetve, 
de végre el tudtak menekülni. 
Mert ez a törvény. S mi törvény-
tisztelők vagyunk, nemde? Ha tö-
rik, ha szakad, mi megfelelünk az 
EU-normáknak, ha beledöglünk is. 
Na meg, hogy is nézne már ki, 
hogy az utcán járva, csupa tirke-
tarka emberek mászkálnának kö-
rülöttünk… 

 
TÓTH GYÖRGY 

Mórahalmi hittanos tábor 2010 

Július 12. és 16. között ismét 
Mórahalomra költöztek a hittanos 
gyerekek. Nógrádi Zoltán polgár-
mester úrnak köszönhetően a 
Zöld Közösségi Ház és Erdei Isko-
la otthont adott 55 gyereknek. Mi-
hálffy Béláné Edit néni és segítői 
(Gyurisné Koczkás Ágnes, Tajtiné 
Szilágyi Márta, Bozsák Istvánné 

Erika) fáradhatatlanul szervezték 
a színes programokat (strandolás, 
túrázás, biciklizés, vetélkedők, 
foci, kézműves foglalkozás stb.), 
amelyeknek köszönhetően a gye-
reksereg egy percig sem unatko-
zott. A szülőknek hála az energia 
utánpótlás is biztosítva volt, ren-
geteg süteménnyel, finom gyü-

mölcsökkel és üdítőkkel kényez-
tették a táborozókat. A záró na-
pon vidám műsorral köszönték 
meg a gyerekek a polgármester 
úrnak és szüleiknek ezt a csodála-
tos hetet. Minden jó, ha jó a vége, 
hiszen jövőre is visszavárják a 
dorozsmai hittanosokat Móraha-
lomra. 
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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 

 

HÓDI PÉTER 

Pénzügyi tanácsadás! 
– hitelek, lízingek 
– időskori jelzálog 
– földjelzáloghitel 
– biztosítások 

 

30/744–4187 

„Úgy” értve 

Oroszországban az apa így 
szól a fiához: 

– Eridj, fiam, kérj anyádtól 
pénzt! Hozzál nekem egy Pravdát, 
anyádnak egy Zsenyscsinát, ma-
gadnak meg egy Pionyerszkaja 
Pravdát! 

Visszajön a gyerek, hogy az 
anyja nem adott pénzt, mondván, 
minek költeni ennyi újságra, mi-
kor a rádió óránként bemondja a 
híreket. 

– Nesze, fiam, itt van öt rubel! 
Hozzál nekem egy Pravdát, ma-
gadnak egy Pionyerszkaja Prav-

dát, anyád meg törölje a fenekét a 
rádióval! 

 
* 

 
Iskolában: 
– Miért nem voltál tegnap 

iskolában? – fedi meg a tanár a 
gyereket. 

– Tanár úr kérem, edzésre 
kellett mennem. 

– Szóval neked a foci fonto-
sabb, mint az iskola? 

– Bocsánat, de nekem a jö-
vőmre is gondolni kell.  
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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.    

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! 

KÁBELTÉVÉ 

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 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!    

INTERNET 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

�        Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól! 

�        A hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjelA hálózaton belüli hívás éjjel----nappal 0 Forint!nappal 0 Forint!nappal 0 Forint!nappal 0 Forint! 

�        Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak! 
�        Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát! 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

TELEFON 
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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.) 

Szeptemberi akcióink!  
Koronás kristálycukor 1kg .................................179 Ft Kinder tojás 20g ................................................ 179 Ft 
Tabdi Ice tea 1,5l (citrom, barack): ......................89 Ft 
Szeletelt tápai kenyér 1kg .................................185 Ft Baba tusfürdők 400ml ...................................... 419 Ft 
3 in 1 kávék .................................................. 219 Ft-tól Tchibo Family 250g .......................................... 359 Ft 
Megéri az árát papír zsebkendő 100 db 3 rétegű:  ......................................................................................... 85 Ft 
Sindrel WC papír 8 tekercs 3 rétegű:  ...................................................................................................... 449 Ft/db 
Biopon takarékos 2 kg (színes, fehér):  ......................................................................................................... 879 Ft 
Dosia mosópor 8 kg (színes, fehér):  ........................................................................................................... 2499 Ft 
0,75l-es üveges borok ................................. 179 Ft-tól Arany Ászok 1,5l ............................................... 419 Ft 
Segafredo 1kg szemes kávé ............................1859 Ft Omnia 1kg szemes ......................................... 2199 Ft 
Happy kutya-, macskaeledel 400g ................................................................................................................ 115 Ft 
Happy kutyaeledel 1240g (marha) ................................................................................................................ 259 Ft 

Óriási vegyi áru választék! 
Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat!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! 

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk! 

Egy ikon a szívére hallgatott 

Beszélgetés Ottlik Sándorral 
 

– Gratulálok az Üllésen végzett munkád-
hoz, de nagyobb öröm számomra, hogy vissza-
tértél Dorozsmára. 

– Köszönöm a gratulációt, de el kell mon-
danom, hogy szóbeli egyezséget kötöttem a 
sándorfalvi vezetőkkel, ahol nagyon jó körül-
mények között tudnék dolgozni, de most is, 
mint nagyon sok esetben, a szívemre hallgat-
tam. Nagyon bosszant, hogy a környező tele-
püléseken, bármilyen probléma jelentkezik, 
főleg anyagi vagy technikai, akkor ezt a pol-
gármesteri hivatalban orvosolni tudják. Mi 
annyira függünk Szegedtől, hogy minden prob-

lémánkat ellapozzák. Egy évre kaptunk másfél 
millió forintot, ami a kötelező befizetéseket 
alig fedezi az induláshoz. Az utánpótlásnak 
nem tudunk venni mezeket stb. A nagycsapat-
nak egy komplett felszerelése van. Üllésen, 
ahol nincs Szegedtől való függőség, az után-
pótlás és az első csapat három millió forintot 
kapott a polgármesteri hivataltól, plusz hasz-
nálják a hivatal autóbuszát, bármilyen utazás-
ra díjmentesen. Itt Dorozsmán, ha kértünk tá-
mogatást, jeleztük a képviselők felé, ők be-
mentek Szegedre, napirendi felszólalásban el-
mondták, 2-3 hónap múlva a szegedi polgármes-
teri hivatal a fejkvótánknak járó összeg kb. 30%-
áról döntött. A környező önálló településeken ezt 
másnap már rendezték. Mórahalmon, ahol tud-
valevő, hogy Nógrádi képviselő úr nem szereti a 
focit, mégis 6, jól hallod, hatmillió forintot adott a 
focicsapatnak, a testület döntése után. 

– Beszélj a csapatépítésről. 
– 14 játékos ment el, helyükre jött 9, me-

gye másodosztályú játékos, nekik semmiféle 
megye 1-es előképzettségük nincs. Sándorfal-
va igazolt több U-19-es játékost. Akiket mi 
igazoltunk, grundfocit játszanak. 

– Pelé, Puskás, Töröcsik, és Dorozsmáról 
Takács Laci és Jernei Öcsi, akit minden idők 
egyik legjobb focistájának tartottak, mindet a 
grundfoci pályáján fedezték fel. 

– Régi szép idők. A jelenre visszatérve, az új 
játékosokat meg kell tanítani a labdarúgás törvé-
nyeire, a részükre kijelölt posztokon való játék 
betartására, úgy, hogy egyik kezemben korbács, a 
másikban a szeretet. Ebből a keretből másfél év 
múlva jó csapat lesz, ha hagynak dolgozni bot-
rány nélkül és Szegedről nem szólnak bele. 

– Te is, én is közel 40 éve tesszük a dolgun-
kat. További jó egészséget és sikereket a pá-
lyán! 

MILITÁR MIKLÓS 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    

TTTTISZTES IIIIPART ÉS A MMMMAGYAR 
MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

 

HHHHAZAI 

TTTTERMÉK! HHHHAZAI 

MMMMUNKAHELY! 
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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    
 
 

Kisgyermekes szülők figyelem! 
Vászoncipőtől az iskolatáskáig 
nálunk mindent megtalál, ha 

bölcsi, ovi, iskolakezdés előtt áll! 
Pulcsik, széldzsekik, nadrágok 

minden mennyiségben, 
elérhető árakon kaphatók! 

 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYEL 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 

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: 10-11. 
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 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. 

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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

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 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 
 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

PC Szerviz! 
Szerviz nyílik augusztus 2-án 
a Dorozsmai út 143. alatt! 

 

Vállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépek    
szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, 

telepítését.telepítését.telepítését.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    

Hirdessen Ön is a 
Dorozsmai Naplóban! 

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

„Dolgozz meg jól a napi béredért. Ha egy fikarc-
nyival is kevesebbet teszel, az már lopásnak szá-
mít.” (Nicholas Sparks) 

 
„A szüleim barátainak és az ő gyerekeiknek is a 

nagy része diplomás. De ez nem jelenti azt, hogy 
sikerült olyan munkát találniuk, amilyet szerettek 
volna. Éppen ellenkezőleg: elvégeztek egy egyete-
met csak azért, mert valaki egyszer, amikor az egye-
temek fontosnak tűntek, azt mondta, hogy az érvé-
nyesülhet az életben, akinek van diplomája. És 
sorra tűnnek el a kiváló kertészek, pékek, antikvári-
usok, kőművesek és írók.” (Paulo Coelho) 
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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 ig ye l em !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, 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 

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!) 
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LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

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 

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 



2010.�AUGUSZTUS�30.� 13.�OLDAL�

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. 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás:  
H–P: 8–17, Szo.: 8–12. 
CímCímCímCím: 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. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– irodaszerek, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 

Tanszervásár!Tanszervásár!Tanszervásár!Tanszervásár!    
Minden iskolaszer vásárlása 
esetén 10% engedmény! 

Beiskolázási utalványt elfogadunk! 
Minden 2000 Ft feletti tanszervásárlás 

sorsoláson vesz részt. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

 

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 

A Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri Húsbolt    
2010201020102010----ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!    
Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Szobafestő–mázoló 

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

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 

Német nyelvoktatás, 
korrepetálás, nyelvvizsgára 
felkészítés Kiskundorozsmán. 

30/74430/74430/74430/744––––4187418741874187    

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 

Márti 

Tel.: 20/373–1077 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 
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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 
 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!    
Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    

Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft , Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5 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,. Szélmalom u. 900 nm teleken sátortetős 14,5 mft, Délibáb u-i 2 szobás folyamatosan 

felújítva 8.2 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 

Csirkehús vásár! (A készlet erejéig)Csirkehús vásár! (A készlet erejéig)Csirkehús vásár! (A készlet erejéig)Csirkehús vásár! (A készlet erejéig)    
Egész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 dbEgész csirke, 2 db----tól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kgtól 599 Ft/kg    Csirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kgCsirkecomb 2 kg----tól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kgtól 650 Ft/kg    
Csirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kgCsirkemell csontos 2 kg----tól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kgtól 999 Ft/kg    Csirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kgCsirke farhát 3 kg----tól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kgtól 165 Ft/kg    
Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo 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 

 

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

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk Új farmermodellek és őszi áruk 
folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek! 
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! 

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!    

A cukrászdában a kevés darabszámú 

süteményekre 19 és 20 óra között 30% 

kedvezményt adunk! 

A Bányai Cukrászda vállalja rendezvények 
lebonyolítását 100 főig. 

Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461––––023023023023    

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

Akció szeptember 30-ig 
 

Törés– és ütésálló 
szemüveglencsék –20% 

 
Polaroid előtétes 

szemüvegkeretek –30% 

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! 

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. 


