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„Önök nem fogják elhinni nekem, de létezik élőlényeknek olyan társadalma, közössége, ahol valóban a legjobbak irányítanak. Sajnos, ezt manapság egyelőre 
csak a páviánoknál tapasztalhatjuk.” 

(Konrad Lorenz) 

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
(Részletek a 11. oldalon) Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

Emlékezés hősi halottainkra 
Január 20-án, a doni áttörés 

68. évfordulóján a II. Világháborús 
hősök dorozsmai emlékművénél, 
az 1943. január 20-án elesett 155 
dorozsmai katona előtti tisztelgés-
sel, koszorúzással egybekötött 
megemlékezést szervezett a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház. 

 
A mintegy 40-50 fő részvételével 

tartott kegyeleti rendezvényen közre-
működtek a két dorozsmai általános 
iskola diákjai, tanárai, és a Dorozsmai 
Versmondók köre. Hajdú Géza műve-
lődési ház igazgató méltatta a II. Ma-
gyar Hadsereg hiábavaló csatáiban 
odaveszett honvédek önfeláldozó 
tetteit. Mádi György plébános atya 
szép búcsúztatójával, majd a kegyele-
tüket lerovó dorozsmaiak közös 
imádságával emlékeztünk halottaink-
ra.   

Élő történelem 
Nagy érdeklődés mellett ren-

dezte meg a Művelődési Ház janu-
ár 14-én a Vitézi Rend számos tagja 
közreműködésével múltba tekintő 
estjét. 

 
Az 1943-as voronyezsi orosz 

áttörést, a II. Magyar Hadsereg véres 
csatájának körülményeit, a magyarok 
hősies harcát vitéz Pintér István törté-
nész színes előadással taglalta. Az elő-
adás Zetényi-Csukás Ferenc beszámo-
lójával folytatódott, amelyben részle-
tesen bemutatta a döntő harc felvétel-
ét, a front mindenáron való tartásá-
nak, majd a visszavonuló egyesített 
német-magyar hadtest fedezetét ellátó 
egységeknek önfeláldozó küzdelmét.  

Ennek során idézte fel nagybáty-
ja, néhai Zetényi-Csukás Kálmán ve-
zérkari alezredes helytállását, aki a 
fedezet parancsnoki feladatait felvál-
lalva élete feláldozásával védte a 
visszavonuló csapatok biztonságos 

kimenekítését a hatalmas szovjet túl-
erővel szemben. Ismertette könyvé-
nek (Horthy István elfeledett parancs-
noka) tartalmát is, amelyben Zetényi 
Csukás Kálmán repülődandár pa-
rancsnok életét, küzdelmeit, az ő és 
barátja, Horthy István halálának kö-
rülményeit írja meg.  

Az élvezetes beszámolót vitéz dr. 
Török Pál Miklós egykori dorozsmai 
főgyógyszerész visszaemlékezései to-
vább színesítették. Ő a Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémiának – a 
magyar katonai felsőoktatás legmaga-
sabb képzési szintjét nyújtó intézmé-
nye – utolsó hallgatója volt, tiszti ki-
nevezését még személyesen Horthy 
Miklós kormányzótól kapta. Emberi 
nagyságát jellemzően nagy derűt kel-
tő humorral idézte fel saját és sorstár-
sai szovjet fogsága idején elszenve-
dett keserves mindennapjait a gyöt-
relmes lágerélet során. Az előadást ko-
rabeli magyar hadi kitüntetések, ka-

tonai egyenruhák és fegyverek, sze-
mélyes katonai felszerelések kiállítá-
sa gazdagította. Eközben a hallban 
széleskörű választékban voltak meg-
vásárolhatók a világháborús hadi ese-
ményekről írott könyvek, köztük a 
fentebb említett Zetényi-Csukás Fe-

renc könyv is, melyet a szerző a hely-
színen dedikálhatott. A rendezvényt 
követően az előadók és résztvevők 
tiszteletadás mellett megkoszorúzták 
a dorozsmai hősök II. Világháborús 
emlékművét a Szent János téren. 

TÓTH GYÖRGY 

VITÉZ PINTÉR ISTVÁN TÖRTÉNÉSZ, VITÉZ DR. TÖRÖK PÁL MIKLÓS ÉS ZETÉNYI-
CSUKÁS FERENC  
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KÉPVISEL	I FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

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, 
Varga Pál: 06 20/209–5312 
Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
Klacsák Tamás: 06 20/852–0659 
Nagy Krisztián: 06 20/209–5332 
Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 
KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 

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. 

A 2011. február szerkesztőségi ülés idő-
pontja: február 7., hétfő, 17 óra. 

 ���� Kosik Dénes (5. vk.) 
– 2011. február 10., csütörtök, 16:30–17:30 
Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgár-

mesteri Hivatal Hivatali Kirendeltség) 
 

 ���� Mihálffy Béla (6. vk.) 
– 2011. február 8., kedd, 16: 30–17:30 
Helye: Bölcs utcai Családsegítő  Ház 
– 2011. február 10., csütörtök, 16:30-17:30 
Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgár-

mesteri Hivatal Hivatali Kirendeltség) 

Tájékoztató a belvízvédelmi munkákról 
A rendkívüli belvízvédelmi 

helyzetre való tekintettel elenged-
hetetlennek tartom, hogy a telepü-
lésrész külterületén az elmúlt szűk 
másfél hónap alatt elvégzett ill. el-
végeztetett védekezési munkákról 
ezúton is tájékoztassam a dorozs-
mai és a subasai lakosokat, kerttu-
lajdonosokat. 

 
A legfontosabb, hogy Subasán a 

Tárnokfű utcában az M5-ös autópá-
lyától egészen a Csipkebogyó utcáig a 
Szegedi Vízmű Zrt. közreműködésé-
vel sikerült egy csaknem 1000 méter 
hosszú nyílt árkot nyittatni, ami ön-
magában – legalábbis részben – te-
hermentesítette ezt a területet, vala-
mint lehetővé tette, hogy a rá merőle-
ges utcákból (pld. Citromfű utca, Csip-
kebogyó utca, Boróka utca, Gyömbér 
utca stb.) szivattyúzással el lehessen 
vezetni a vizet. Megtörtént a Tárnok-
fű utcai árok befogadójának iszapolá-
sa, tisztítása is az autópálya és a Külső
-Maty csatorna közötti szakaszon kb. 
250 m hosszúságban. A Vízmű feltár-
ta a Körte utca magasságában a Bor-
dányi út alatt lévő átereszt, így a Fara-
gó dűlő környékéről a közút jobb 
oldalán nyitott mintegy 500 m hosszú 
árokkal el lehetett vezetni a belvizet a 
Kiskunmajsai csatornába. A Veres-
homok utcai csatornából kb. 30 na-
pon keresztül a nap 24 órájában két 
JIP Honda típusú szivattyú és 2 fő 
gépkezelő segítségével vízátemelést 
végzett a Vízmű Zrt. a Domaszéki 
főcsatornába, tehermentesítendő Szik-
sós déli részét. A Körte utca végén 
ideiglenes nyílt árok nyitásával, és 
szivattyúzással enyhítettünk a gondo-
kon. A Szegedi Vízmű Zrt. nagytelje-
sítményű lánctalpas kotrógéppel ki-
tisztította, kikotorta a Domaszéki fő-
csatornának a Vereshomok u. és az 
Algyői főcsatorna közötti szakaszát 
(Szörföző tó és Sáfrány utca mentén) 
is mintegy 250 m hosszan, elősegítve 
ezzel a Sziksóstó környékéről a vízel-
vezetést. Szintén a Vízmű Zrt. épített 
egy 150 m hosszú mentesítő árkot a 
Gólyahír utca és a Sáfrány utca között, 
ezzel a megoldással el lehetett vezetni 
a belvizet a Domaszéki főcsatornába. 

Összesítve tehát, az elmúlt másfél 
hónap alatt – kérésemre – a Vízmű 
Zrt. Kiskundorozsma külterületén 

mintegy 2800 m hosszú vízelvezető 
árkot nyitott ill. tisztított ki, melynek 
kapcsán kb. 3400 köbméter földet 
mozgatott meg. A védekezési munká-
kat a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. és a Szegedi Tűzoltóság 
több helyen is (pl. Körte utca, Csipke-
bogyó utca, Citromfű utca) folyama-
tos szivattyúzással segítette. A fenti-
ekben felsorolt munkák az érintett 
utcákban minden bizonnyal kellemet-
lenséget is okozhattak az utak feltöré-
se miatt, de figyelembe kell venni, 
hogy az elsődleges szempont min-
denképpen a vízelvezetés megoldása 
volt. 

Természetesen tudom, hogy a fent 
részletezett megoldásokkal a prob-
lémáknak csupán egy része lett ren-
dezve, éppen ezért a közeljövőben – a 
2010 decemberében elrendelt belvíz-
védelmi készültség kapcsán – a védel-
mi munkák folytatódnak. A Vízmű 
Zrt. a Bordányi út mentén legalább 
két helyen (a Vereshomok utca ill. a 
Bezzegh–Kovács megállóhely magas-
ságában) átereszt épít az úttest alatt, 
a szükséges mértékben árkot nyit a 
fenti út baloldalán és a Vereshomok 
utcában. Ezzel a megoldással lehető-
ség nyílik az Ipar dűlő környékének 
és a Vereshomok utcára merőleges 
utcák (pl. Kikirics utca, Kökény utca) 
belvízmentesítésére. Ugyanakkor ar-
ról is tájékoztatnom kell a lakosságot, 
hogy továbbra sem sikerült a Geszte-
nye utcába tervezett nagyteljesítmé-
nyű átemelő szivattyút letelepíttetni, 
mert az egyik érintett résztulajdonos 
hozzájárulását a Polgármesteri Hiva-
tal még mindig nem tudta beszerezni. 
Legutolsó értesülésem szerint – vég-
ső megoldásként – megindították a 
kisajátítási eljárást. Szólnom kell arról 
is, hogy a helyszíni bejárások alkal-
mával több helyen szembesültem a 
már meglévő árkok betemetésének, 
az átereszek megszüntetésének té-
nyével (pl. Bordányi út mentén), ami 
szintén hátráltatja a védekezési mun-
kákat. Ezúton is arra kérem mind a 
belterületen, mind a külterületeken 
lakókat, hogy ezt a jövőben ne tegyék. 
Sokat segíthetnek azzal, ha az eddigi-
eknél is nagyobb gondot fordítanak a 
vízelvezető árkok rendben tartására, 
az átereszek tisztítására, hiszen ez 
saját érdekük is. 

Az elmúlt időszakban nagyon 
sokan kerestek meg a mai napig is 
érvényben lévő belvízvédelmi ké-
szültséggel kapcsolatos kérdésekkel, 
ezért ezúton mindenki számára közzé 
teszem a veszély esetén hívható tele-
fonszámokat is: 

Szegedi Vízmű Zrt. (24 órás 
ügyelet)  

Tel.: 62 / 420-155 
 
Szegedi Környezetgazdálkodá-

si Nonprofit Kft. (24 órás ügyelet)  
Tel.: 62 / 777-241 

Szegedi Tűzoltóság (állandó ké-
szenlét, szivattyúzás)  

Tel.: 105 
 
Polgármesteri Hivatal (bejelen-

tések) központ 
Tel.: 62 / 564- 364 
 
Polgármesteri Hivatal: 
06 – 80 / 820-302 
(„zöldszám”) 
 

KOSIK DÉNES 
5. vk. önkormányzati képviselő 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala 

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  

25. § (7) bekezdése értelmében egyeztető megbeszélést tart 
 

„a Maty-ér völgye subasai ágának helyi védetté nyilvánításának” 

tárgyában. 
 

A megbeszélés időpontja:  
2011. február 3.(csütörtök) du. 17.00 óra 

 
Helyszíne: 

Petőfi Sándor Művelődési Ház Nagyterme 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12. 

A részönkormányzati választásokról 
Az Önkormányzat szabályzata 

szerint (SzMSz) Kiskundorozsmán az 
önkormányzati választások után 90 
napon belül 13 tagú részönkormány-
zati testületet kell létrehozni. Ennek 
választása történt meg január 11-én, 
Dr. Mózes Ervin főjegyző és Solymos 
László alpolgármester irányításával. 
A választásra a művelődési ház zsúfo-
lásig megtelt, kb. kétszázan jelentek 
meg. Összesen 21 jelöltet állítottak a 
jelenlévők, ezek közül erősorrendben 
a táblázatban szereplők kerültek kéz-
feltartással jelölésre, akiknek megvá-
lasztása a következő Közgyűlés fel-
adata lesz. 

Mint ismeretes, a részönkormány-
zati testület minimális hatáskörrel 
rendelkezik. Képviselőink célul tűzték 
ki a hatáskörök, helyben eldöntendő 

        
NévNévNévNév    
    

Szavazatok Szavazatok Szavazatok Szavazatok 
számaszámaszámaszáma    

1. Tímár Lajos 116 

2. Nagy Mihály 116 

3. Borbélyné Nagy Mária 114 

4. Harkai Jánosné 113 

5. Homai László 112 

6. Mangó Ferenc 111 

7. Horváth Dezső 110 

8. Atlasz Henrik 108 

9. Gasparits Péter 106 

10. Mucsi László 106 

11. Moróné Tapodi Éva 104 

témakörök jövőbeni bővítését. 
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Lakossági fórum 
Kinyitották a nyilvánosság kapu-

ját újonnan választott képviselőink 
december 16-án a Művelődési Ház-
ban. Vendégeket is hoztak magukkal, 
a teljesség igénye nélkül: Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselőt, Sze-
ged Város Főépítészét, a Vízmű mű-
szaki igazgatóját, a Vízügy csoportve-
zetőjét, Szeged Város Fejlesztési és 
Közlekedési referensét, a Városüze-
meltetési iroda vezetőjét. 

Nógrádi úr nyitotta meg a ren-
dezvényt. Elmondta, sokat várt ettől a 
lakossági fórumtól, biztosította a je-
lenlévő mintegy 100 érdeklődőt, hogy 
mindenki választ kaphat problémáira, 
észrevételeire, javaslataira, válaszaik-
ban nem rekednek meg az ígéret 
szintjén. 

A főépítész asszony nehezen ért-
hető, kissé összefüggéstelen előterjesz-
tése nemigen tartalmazott konkrétu-
mokat, határozott terveket, az általa 
elmondottak már számtalan alkalom-
mal, mások szájából elhangzottak, s 
akkor sem vívták ki a dorozsmaiak 
egyetértését. Továbbra is az unalomig 
ismert objektív okokkal magyarázta, 
miért nem bővíthető Dorozsma lakó-
övezete, miért nem beépíthetők a 
lakosok által elképzelt területek. Ezen 
indokokat a dorozsmaiak továbbra 
sem tudják elfogadni. A Város szabá-
lyozási tervét hangoztatta – amely, 
mint a megjegyzésekből, beszólások-
ból kitűnt – valahogy mégsem foglal-
kozik Dorozsma korszerűsítésével, az 
elöregedett környék modernizálásá-
val, csupán tűzoltó módon a sürgető, 
de kis volumenű munkák elvégzésére 
szorítkozik. Nem tudott továbbra sem 
kielégítő magyarázatot adni a jelenlé-
vő subasaiak felvetéseire, miért nem 
lehet a településrészt lakóövezetté 
nyilvánítani, s erre sem indok, sem 
mentség nem számított, hogy a minő-
sítéshez a teljes közműhálózat előze-
tes kiépítettsége a feltétel, nagyon is 
jól tudja ő, hogy még évtizedekig le-
hetetlen lesz elérni azon a részen. 
Hiába vizsgálják felül az 1999-ben ké-
szült terveket most, fedezetet nem 
fognak rá tudni teremteni. 

Kosik Dénes képviselő úr ismertet-
te az eddig, elsődlegesen készült mun-
kálatokat, és a közeljövőben, illetve 
2011-ben tervbe vett feladatokat: a 
Magév előtti útpadka-szakasz burko-
lását, Subasán az árkolásokat, Szik-
sóstón átemelő szivattyú beállítását, 
új buszvárók létesítését, a dorozsmai 
buszok útvonalának racionalizálását, 
az ingyenes jogsegély szolgálat beve-
zetését, a két általános iskola udvará-
nak rekonstrukcióját, nyílászáró cse-
réit, továbbá egy bánomkerti víztáro-
zó elkészítését. Ígéret hangzott el a 
Jerney utca végének aszfaltozására, a 
Barátság, a Vereshomok utca felújítá-
sára, Subasa és Sziksós közvilágítás 
fejlesztés folytatására. 

Mihálffy Béla képviselő úr szerint 
40 éves lemaradást kell behozni. A 
sürgető útkátyúzási feladatokat el-
kezdték. Megpróbálják a lakosság igé-
nyét teljesíteni rendőrőrs felállításá-

ban, a Hősök Ligete stációinak rend-
behozatalában. 

A lakossági hozzászólások döntő, 
mintegy 90%-a a sziksósi, subasai bel-
vízgondokkal volt kapcsolatos. A la-
kosság elkeseredését jogosan vívta ki 
annak tudata, hogy a Város peremke-
rületeinek belvízproblémáival évtize-
dek óta egyik városvezetés sem fog-
lalkozott érdemben. A valaha volt 
elvezető árkok betemet(őd)ését tét-
lenül nézték ugyanúgy a városi veze-
tők, mint a vízmű-vízügy szakembe-
rei. Amikor lassacskán katasztrófa- 
helyzet kezd kialakulni, a tűzoltóság a 
helyi, lokális szivattyúzásokkal nem 
tud úrrá lenni a kialakult helyzeten. Az 
ad-hoc jellegű, gyors árokkimarások-
ban összegyűlt víz lefolyása sincs meg-
oldva, nagyobb vízgyűjtő hiányában.  

A dorozsmaiak réges-régi, millió-
szor felvetett gondja a Dorozsmai út – 
Tas u. – Bölcs u. közötti kerékpárút 
közlekedési anomáliája, melyre az il-
letékes is újabb „megvizsgáljuk” vá-
laszt adott. Érdekes, hogy az „illetéke-
sek” a probléma fennállása óta több-
ször változtak, az a nyomorult, két 
járólapos, girbegurba bicikliút-kérdés 
soha nem akar megoldódni, megre-
ked a „megvizsgáljuk” szinten. Ugyan-
úgy, mint a Coop ABC elől teljesen 
célszerűtlen helyre költöztetett busz-
váró ügye. Többen panaszolták a 
Nagybani piac helyiek általi megköze-
líthetőségének gondját, a lakosság 
kistételű vásárláshoz való beközleke-
dését nem, csak a Piac érdekeit figye-
lembe vevő kis-, és nagykapu bejárati 
struktúra elhibázott kialakítását. 

Teljesen elképesztő ötlet is el-
hangzott egy derék dorozsmai szájá-
ból, mint a Kádár-rendszer valaha 
volt, gumibottal „rendet teremtő” kör-
zeti rendőrének a visszasírása. (Nem 
a rendteremtés igénye volt elképesz-
tő, hanem a nyílt elővezetése annak, 
hogy ezt milyen módon, milyen etni-
kum ellen kellene megvalósítani – a 
szerk.) Néhány konstruktív és megva-
lósítható javaslat is elhangzott utca 
egyirányúsítására, üzletközpont léte-
sítésére, belső terület (kispiac mögöt-
ti) beépítésére. 

Nógrádi úr és a jelenlévő képvi-
selő urak összefoglaló válaszukban a 
bejelentések, panaszok kivizsgálását, 
a jogos és sürgető igények mielőbbi 
kielégítését ígérték, természetesen 
azok anyagi fedezetének megterem-
tését követően. A Belvíz gondokra rea-
gáló vízművesek, vízügyesek jelenlévő 
képviselői a pontos helymegjelölése-
ket regisztrálták, gyors megoldás meg-
keresése iránti intézkedést helyeztek 
kilátásba. Összességében a lakossági 
fórum elérte célját, bár meglepő mó-
don a dorozsmaiak előterjesztése, ész-
revétele kevés volt. Bár a fórum időben 
lett előkészítve, kihirdetve, kevés igazi 
felkészültséget tartalmazó indítvány-
nyal hozakodtak elő a megjelentek. 
Pedig az intézkedésre jogosultak nyi-
tottak voltak minden ésszerű és meg-
alapozott javaslatra. 

TÓTH GYÖRGY  

Megkérdeztük a résztvevőket 
Ön szerint elérte célját a lakossági fórum? 

Gombos Antal-
né (Subasa): 18 
éve élünk Suba-
sán. Évről-évre 
gondjaink van-
nak a belvízelve-
zetéssel. Mostan-
ra már katasztro-
fálissá vált a hely-

zetünk. A házak, a kertek vízben áll-
nak, a víz elől menekülő rágcsálók a 
házba és a mellékhelyiségeinkbe hú-
zódnak. A Vízmű Zrt, bár megfeszített 
munkával dolgozik a nagyobb kár 
megelőzése érdekében, nem tud úrrá 
lenni a helyzeten. Hiányoznak a leve-
zető árkok, az elfolyók. A valaha volt 
árkok kitakarítása, hiába ígérték, a 
mai napig nem történt meg. Nem tud-
juk a WC-t, a mosógépet használni.  
Köszönöm Nógrádi Zoltán országgyű-
lési és Kosik Dénes önkormányzati 
képviselő úrnak pozitív hozzáállását 
és munkáját, de mi elsősorban gyors, 
problémamegoldó tevékenységet vá-
runk el. Véleményem szerint ez a fó-
rum nem váltotta be hozzáfűzött re-
ményeinket. 

Frányó Pé-
ter (Kiskundo-
rozsma): Nem 
vagyok elégedett 
a Fórumnak sem 
programjával , 
sem eredményé-
vel. A 2011-es év 
célkitűzései vol-
tak beharangoz-
va, ehelyett a múlttal foglalkoztak. 
Dorozsma látványos és hasznos fej-
lesztéséről szinte szó sem esett. Indít-
ványoztam Sziksóstón egy téli-nyári 
fürdő létrehozását, melegvizes me-
dencével, erre a fedezet hiányával 
válaszoltak. Bezzeg Szeged belvárosa, 
Újszeged csicsás fürdője nem küzdött 
ezzel a gonddal, mert csak kirakatpo-
litika folyik. A Dorozsmai vásár is 
sorvad. Jó, rendben van, hogy hasz-
náltcikk piac, de csak szemetet, ron-
gyot árulnak már. Az állatvásárok is 
megszűntek már régen. A kispiac 
melletti-mögötti terület fejlesztéséről 
is hallgatnak. A Fórumtól vártam 
némi fordulatot. Nem kaptam. 

Retorikát kellene váltani!? 

Emlékeztetőül: amikor Kiskun-
dorozsmán a szennyvízcsatorna-háló-
zat épült hat-hét évvel ezelőtt, felme-
rült a nyíltszelvényű csapadékvíz-ár-
kok létesítésének igénye is. Aki egy 
összegben befizette a csatornára való 
rákötés költségét, 89 ezer forintot 
kellett volna fizetnie. Ennek ellenére 
102 ezer forintot szedtek be a belte-
rületi vízrendezésben érintett terüle-
teken (tehát egész Dorozsmán). Azzal 
az indoklással tették, hogy ha majd 
pályáznak és nyernek, megépül az 
árokrendszer is. Az eltelt időben Do-
rozsmán nagyon kevés csapadékárok 
épült önerőből, valószínűleg a terve-
zett pályázat azóta sem íródott ki 
vagy nyerték meg. 

Közmeghallgatásokon, amikor a 
Subasán és Sziksóstó egyes területein 
élő, állandó lakhellyel rendelkezők 
felvetik az élhetőbb lakókörnyezet 
igényét, refrénszerűen azt a választ 
kapják, hogy aki üdülőövezetbe költö-
zött, olcsóbban vett telket, infrastruk-
túrát senki nem ígért. Önerőre tá-
maszkodva, önkormányzati források-
kal kiegészítve, lassan halad előre az 
infrastruktúra kiépítése. 

Megjegyzem, a Szeged–Baktó és 
az újszegedi kisiparos kertek (Trak-
tor u.) a ’70-es években azonos pozí-
cióból indultak, ezek már lakóöveze-
tek, jelentős értéknövekedéssel. 

Subasán összetett a probléma. Az 
egyik, hogy a zártkerti besorolás mi-
att csak a terület 3%-a, kb. 30 négy-
zetméter építhető be. Ezt fel lehetne 
oldani egy helyi, önkormányzati ren-
deletmódosítással a terület besorolá-
sának megváltoztatása nélkül is, és 
növelni legalább 10%-ra. 3-4 évvel 

ezelőtt a Maty-parti úton tartott gyű-
lésen Nógrádi Zoltán képviselő ezt 
meggyőzően kifejtette. Az üdülőöve-
zeti besorolásban sziksóstói részen 
13% is beépíthető. Sajnos Dorozsmán 
telekosztás nincs, ezért a fiatalok ker-
tes ház iránti igényét az üdülőövezet 
egy részének lakóövezetté történő át-
minősítésével lehetne célszerűen 
megoldani. Ez azért fontos, mert en-
nek hiányában a szociálpolitikai ked-
vezményekben a bankhitelek igény-
bevételénél nem részesülhetnek. 

Subasa és Sziksóstó területén je-
lenleg másodfokú belvízvédelmi hely-
zet alakult ki. A Délmagyarország sze-
rint gyűjtőárok kiásásával és a víz 
szivattyúzásával kezelik a problémát. 
A távlati megoldás pályázat útján való 
forrásteremtés a belvízelvezetést cél-
zó árokrendszer megépítésére. Az idő-
járás ezt lehet, hogy nem fogja figye-
lembe venni. Célszerű lenne azonnal 
elkezdeni a kiviteli tervek elkészíté-
sét, mert ezzel lehet pályázni is, és 
lehetőséget adni az ott élő tulajdono-
soknak, hogy szakirányítás mellett a 
következő tél beállta előtt az árkokat 
maguk is kiáshassák. Ahol ez nem 
megoldható, ott értékteremtő köz-
munkával a kapubejárókba átereszek 
biztosításával őszre már egy működő-
képes árokrendszer valósulhatna meg. 

Az önkormányzatnak az eddig ta-
pasztalt elodázó magatartását újra kel-
lene a fennálló és beláthatatlan belvíz-
helyzet miatt is gondolni. Mindenkinek 
joga van az élhetőbb lakókörnyezethez, 
és habár szükség van sétálóutcákra, bi-
opoliszra is, de talán ebben a helyzetben 
a prioritásokat újra kellene gondolni. 

TÍMÁR L. 
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Programok a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban 

+ Farsangi Retró Diszkó 
A Jelmezben érkezőknek a belé-

pés ingyenes! 
Belépés csak 18 éven felülieknek! 
Belépő: 500 Ft. 
Zene: Ungi Tamás 
Időpontja: febr. 5-én, szombaton 

19 órától 
 
+ Babaruha börze 
Időpontja: febr. 10-én, csütörtö-

kön 9-12 óráig 
Jelentkezni a művelődési házban 

a 463-112-es telefonszámon vagy 
Tahiné Tündénél (30/3668237). 

 
+ Dorozsmai Közéleti Kávéház 
Kelemen Gábor: A GPS működése 

és használata 
Időpontja: febr. 11-én, pénteken 

17 órakor 

+ Dorozsmai Színházi Esték 
A Délikert Színház bemutatja: 
Nádassy László – Rejtő Jenő: A 

hallgatás 
Rejtő Jenő: Szeánsz a fegyházban, 

A biztosíték 
(bohózatok) 
Időpontja: febr. 12. 
 
+ Hangfürdő 
Belépődíj: 1000 Ft. 
Időpontja: febr. 14-én, hétfőn 18 

órától 
 
+ Kiállítás 
Válogatás Novák András festő-

művész alkotásaiból 
Időpontja: febr. 18-án, pénteken 

17 órakor 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A kuratórium elnök asszonya 
Beszélgetés Mózes Zsuzsával, a 

Kiskundorozsmáért Alapítvány elnök asszonyával 

A civil életből is 
sokan ismerik Zsuzsát, 
de hogy milyen is ő, és 
hogy milyen munkát 
végez Dorozsmán az 
alapítvány élén, ezt 
megtudják az alábbi, 
vele készült riportból. 

 
– Mikor alakult az 

alapítvány és Ön mióta 
van az élén? 

– A Kiskundorozs-
máért Alapítványt a Kis-
kundorozsmai Takarékszövetkezet 
hozta létre 1991-ben (20 éve), és 
mint alapítója, folyamatosan figye-
lemmel kíséri működését, immár Pil-
lér Takarékszövetkezetként is. Tevé-
kenységünket alapító okirat és ügy-
rend létrehozásával szabályozta. Meg-
alakulásunkkor az elnöki tisztséget 
Gátfalvi Kristófné, majd később Mucsi 
Péterné látta el, aki közel két évtize-
det munkálkodott az alapítvány sike-
res működéséért. Méltatnom kell az 
alapítvány azon kurátorainak tevé-
kenységét is, akik egykor szabadide-
jüket áldozták a közösségért. Én tizen-
egy éve vagyok tagja az alapítványnak, 
elnökké 2007-ben választott a Taka-
rékszövetkezet Igazgatósága. 

– Kik a tagjai a Kiskundorozsmá-
ért Alapítványnak? 

– A kuratórium tagjai összetartó, 
olajozottan működő csapat. Név sze-
rint: Ficsor Mihályné, Németh Kálmán-
né, Popovicsné Palócz Mária, Takács 
Jánosné, Ungi Zoltán, Vincze Ferencné 
és jómagam. Mára már kialakult, hogy 
ki miben jó, kinek mi a reszortja egy 
rendezvény, vagy program kapcsán. 
Úgy érzem, mindenki szívesen végzi e 
díjazással nem járó feladatot. Magam 
külső kapcsolattartó vagyok, koordi-
nálom az alapítvány tevékenységét. 

– Miből táplálkozik az alapít-
vány? 

– A bevételi forrásunk a SZJA 
1%-ból, és az évi egy alkalommal meg-
rendezett jótékonysági bál bevételé-
ből van. 

– A bevételt milyen nemes célok-
ra használják fel? 

– Rendszeresen írtunk ki pályá-
zatot természetvédelemmel kapcso-
latban, melyre a helyi két iskola diák-
jai rajzaikkal nevezhettek be. Díjazá-
sukat rendszerint kirándulásra fordí-
tották. Évek óta támogatást nyert a 
Polgárőrség, a „javuló közbiztonság” 
elnevezésű pályázatra. Támogattuk a 
Művelődési Házban évi két alkalom-

mal lebonyolított Egész-
ségnapot, illetve éveken 
át pályázatot írtunk ki 
„Szemelvények Dorozs-
ma újkori történelmé-
ből” címmel. Érdekes dol-
gozatok érkeztek, majd 
egyszer könyv is készül-
het belőlük. Anyagi segít-
séget nyújtottunk a kő-
bárány szobor méltó el-
helyezéséhez, mely a 
templom partfalában egy 
díszkút ékessége lett. 

Hozzájárultunk a Művelődési Ház ud-
varán a Szabadtéri Kemence megépí-
téséhez. Megajándékoztuk – ha szeré-
nyes is – a nyugdíjasokat, melyre a 
karácsonyi ünnepség keretében ke-
rült sor. Végül, de nem utolsó sorban 
említeném egy „szívügyünket”: szám-
lát nyitottunk Illés Mátéka részére, 
hogy akik segíteni szeretnének, így 
könnyebben megtehessék (a Pillér 
Takarékszövetkezetnél vezetett 
56900082–10130452 számú, Illés 
Máté nevű számla). 

– Idén is lesz alapítványi bál? 
– Igen, február 19-én 18 órától, a 

dorozsmai sportcsarnokban. Nagy 
buli van kilátásban „Jótékonysági Bál” 
címmel. A bál színvonala a visszajel-
zések szerint évről évre emelkedik. A 
szórakozás mellett a bál sikerén 
nagyban múlik, hogy mennyit tehe-
tünk Dorozsmáért 2011-ben. Meg-
kérnénk mindenkit, hogy vegye ki a 
sámfát a táncos cipőjéből és jöjjön el! 
A zene mindenkinek szól, és a vacsora 
is mindenki ízlésének megfelelő lesz. 
Várunk mindenkit szeretettel! 

– Magánéletéről mit tud elárulni? 
– A magánéletem novembertől 

sorsfordulóhoz érkezett. 38 évnyi 
munka után előnyugdíjas lettem, 
melyből 35 évet a DÉGÁZ-nál dolgoz-
tam. Nagyon tetszik az új életvitel, 
otthon megnyitottam a kívánság-
konyhát. Mindig azt főzöm, amit kér a 
család. 22 éve élek házasságban, a 
férjem villanyszerelő, hobby-asztalos 
és ezermester. Van egy nagylányunk, 
aki egyetemista – küzd a felnőtté 
válásért… 

– Kívánok munkájához sikereket, 
családjában pedig boldogságot. Kö-
szönöm, hogy megosztotta velünk gon-
dolatait a munkájáról és az abban lelt 
örömét. Szurkolunk Önnek a bál sike-
réért, azért, hogy minél több szerveze-
tet és nemes célt tudjanak támogatni 
Dorozsmán. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Köszönet 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindazok-

nak, akik adójuk 1%-át a 2010. évben az alapítványra engedményezték. 
Ezen összeget saját forrásból kiegészítve a Kuratórium döntése szerint: 

a Polgárőrség támogatására, a Művelődési Házban két alkalommal rende-
zett Egészségnap, valamint a szabadtéri kemence megépítésének támogatá-
sára fordítottuk. Köszönjük a támogatást! Adószámunk: 19083807-1-06. 

GRANDPIERRE CECÍLIA: 

Globális összkép 
„Hallgatni arany”, 

megy fel az ára 
a ragyogásnak, 

a nyomor mélyül, 
megy le az ember, 

helyére indul, 
marakodásnak. 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2011. január 33. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

KÖRLEVÉL A CSALÁD ÉVE MEGNYITÁSÁRA 
Krisztusban Kedves Testvérek! 
1. Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibo-

csátotta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény 
család feladatairól a mai világban. Püspöki Konferenciánk a 2011. évet a 
Család Évének nyilvánította. Döntésünket az a szándék vezérelte, hogy 
tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek szívében a szeretet 
és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család 
iránt. 

Hogyan alakul a családok sorsa Európában, különösen pedig hazánk-
ban? Ez a kérdés alapvető emberi problémát tár fel: milyen helyzetben 
van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészünkön, különösen ha-
zánkban az emberek? Nehéz erre átfogó választ adni. Ha a II. Vatikáni 
Zsinatnak az Egyház a mai világban című lelkipásztori rendelkezését tart-
juk szem előtt, ma is el kell ismernünk, hogy az igazi választ úgy találhat-
juk meg, ha szembenézünk a mai ember örömeivel és reményeivel, bána-
tával és aggodalmaival (Gaudium et spes 1). Amikor tehát az Egyház érté-
keli az egyén helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és 
negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. Nem azért teszi ezt, mert min-
denáron azt akarja kimutatni, hogy a mérleg egyensúlyban van, hanem 
attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy Isten műve önmagában mindig jó, 
de a bűn árnyékot vet a teremtett világra. Így hát a hívő keresztény nem 
engedhet a reménytelen borúlátás kísértésének, de nem élhet a valóságtól 
elrugaszkodott álomvilágban sem. 

2. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját alakította Krisztus evangéliu-
ma, ahonnan a keresztény örömhír hirdetői eljutottak az egész világra, ma 
azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondo-
latát, sőt a valóság megismerésének lehetőségében is kételkedünk, köny-
nyen kiszolgáltatjuk alapvető értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek 
játékának. Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feled-
kezhetünk meg gyökereinkről, mert csak így tudunk reménységgel és a 
valóság talaján állva tekinteni a jövőbe. 

Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy 
mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik 
emberre sem, a közösségre sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közér-
zetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: 
elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. 
Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a 
sírig tartó hűségre egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akik-
nek a fejlődéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásá-
hoz és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család 
biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztatából vett fogal-
makkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy ő szerető 
Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és 
a közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk meg a 
helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk 
az anyai szeretetet, igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat 
édesanyánknak valljuk. 

Az emberi személy igazi szabadsága lehetőség az Isten akarata szerin-
ti, értékeket teremtő és megvalósító életre. A szabadság tehát nem a kap-
csolatok megszakítását, az azoktól való úgynevezett megszabadulást je-
lenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gazdagságával. 

3. Társadalmaink irányvesztésének világos jele a népesség fogyása. 
Hazánk lakossága az idén tízmillió alá csökkent. Pedig a család egészséges 
működése egyben a társadalom egészségének is fokmérője. Európában 
mindenki elismeri, hogy súlyos népesedési probléma alakult ki. A keresz-
tény ember azt is feladatának érzi, hogy a megoldást keresse, mégpedig 
abból a biztos hitből kiindulva, hogy Isten szeret minket, hogy neki terve 
van velünk. Ezt a tervét pedig Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki. 

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé 
teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő 
szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymás-
sal, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi társada-
lomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az új 
emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy 

gyakran hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha 
félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre! A mai városi, de egyre in-
kább a vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy nehézséget jelent népes 
családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg 
kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet 
hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az 
egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem 
pusztán szociális kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, 
létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. 
Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az életét nem vásárolhatja meg: 
végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az 
élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s 
a sírt ne lássa” (Zsolt 49,9-10). 

4. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Legyen a 
család maga is a közös hit, a közös imádság otthona. Plébániai közössége-
ink ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő katolikus családokat. 
Maguk a családok is örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. Osz-
szák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munká-
val, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anya-
giakkal is. Büszkeség lehet számunkra olyan családok közösségéhez tar-
tozni, akik gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával nap 
mint nap segítik egymást, akik hordozzák a nemzedékek közötti összetar-
tást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az idősekre és a betegekre is. 
Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszthordozását, akik 
súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek! Bátorítjuk azokat is, akiknek 
megtört a családi életük, tartsanak ki a hitben és az Egyházzal való közös-
ségben. 

Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar 
szent családnak, Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre 
hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató családapa, 
Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését családjainkért és egész 
nemzetünkért. Amen. 

 
Budapest, 2010. december 26, Szent Család vasárnapja 
 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA 

Instrukciók az élethez 

1. Vedd számításba, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy kockázattal 
jár. 

2. Mikor veszítesz legalább a leckét tanuld meg. 
3. Kövesd a három T-t: Tiszteld önmagad, Tisztelj másokat és Tetteidért 

vállalj felelősséget. 
4. Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos 

szerencse. 
5. Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkre tegyen egy barátságot. 
6. Mikor rádöbbensz, hogy hibát követtél el, azonnal tégy lépéseket a 

kijavítására. 
7. Tölts mindennap egy kis időt magaddal. 
8. Tárd ki karjaidat a változásoknak, de ne engedd el az értékeidet. 
9. Emlékezz, hogy a csönd néha a legjobb válasz. 
10. Élj jó, becsületes életet, akkor mikor öregebb leszel és visszagondolsz, 

képes leszel másodszorra is élvezni azt. 
11. Szeretetteli légkör otthonodban megalapozza életedet. 
12. Szeretteiddel való nézeteltérésed alkalmával foglalkozz csak az adott 

problémával, ne hánytorgasd fel a múltat. 
13. Oszd meg a tudásod; ez egyik út a halhatatlansághoz. 
14. Légy gyengéd a Földhöz. 
15. Emlékezz, hogy az a legjobb kapcsolat, melyben egymás iránti szerete-

tetek meghaladja egymással szembeni érdekeiteket. 
16. Mérlegeld a sikeredet annak a fényében, hogy mit kellett feladnod 

azért, hogy elérd. 
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Viselkedni tudni kell/ene… 

A dorozsmai Művelődési Ház 
igen „szűkre szabott” nagytermében 
megtartott részönkormányzati válasz-
táson tolongott a tömeg. Sokan a kül-
ső helyiségbe szorultak. 

Jómagam a leghátsó sorban ülve 
nyújtottam fel a cédulát, mellyel – az 
én véleményem szerint – arra az ér-
dekeimet legjobban szolgáló képvise-
lőjelöltre voksoltam ezzel. 

A hátam mögött állók közül – 
látásból ismert személyek – félhango-
san alpári szavakkal és módon meg-
jegyzéseket tettek mindazokra, akik 
nem az ő jelöltjeik közül valók voltak. 

Öntelt, elbizakodott véleményei-
ket hangoztatták, hallható kuncogása-
ik kíséretében. 

Türelmem határát súrolta visel-

kedésük. Már ott tartottam, hogy rá-
juk szólók, de akkor abból talán heves 
vita támadt volna – különben is, „túl-
erőben” voltak jelen. S le kellett volna 
süllyednem az ő mélyszintjükre, mely-
lyel az egymás iránti tolerancia legap-
róbb jeleit sem mutatták, akik azért 
jöttek el, hogy szavazataikkal azokra 
a személyekre adják le a „voksukat”, 
kik – az ő véleményeik szerint – a 
közügyeinket méltóképpen, kulturál-
tan képviselni jelöltetnek. 

Bízom abban, hogy néhai nagy-
apám gyakran emlegetett közmondá-
sa; „Madarat tolláról…” a mai helyzet-
re átfordítva sem mindig állja meg a 
helyét. 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 

OLVASÓI LEVELEK 

Víztócsák 
A Bölcs utcában még kevés eső 

után is nagy víztócsák vannak a kö-
vesúton. Mivel nincs kerékpárút (ami 
régen szükséges lenne), így a kerék-
párosok is ott közlekednek. Sajnos ki 
vannak téve a víz- és sárfürdőnek. 

Nemcsak egyik oldalon, mind a 
két oldalon vízvezető árokra lenne 
szükség, ami valamikor volt is. Azon-
kívül valakinek ellenőrizni kellene, 
hogy hol vannak az árkok eldugulva, 
és az utat a víz lefolyásának érdeké-
ben szabaddá kellene tenni. Ez vonat-
kozik Dorozsma más területeire is. 

KALMÁRNÉ 

Lévai József és Csendes Mária 
50. házassági évfordulójuk alkalmából 

gratulál az egész család 

A NÉP SZÁJA 

Lámpa 
Internetes honlapunkon is rend-

szeresen üzenetet hagynak olvasóink, 
amelyekben véleményeiket és kérdé-
seiket fogalmazzák meg lakóhelyük-
kel kapcsolatban. 

Egyik látogatónk a Dorozsmai út 
és a Jerney utca sarkán található 
jelzőlámpás kereszteződéssel kapcso-
latban jelezte felénk, hogy a gyalogo-
soknak felszerelt nyomógombos lám-
pa nem működik, illetve a gyalogos 
lámpa zöldre vált adott ütem szerint, 
ha kell, ha nem. Így nagyon sokszor 
állnak az autósok hosszú percekig, 
teljesen feleslegesen. Úgy véli, jobb 
lenne, ha megfelelően működne a jel-
zőlámpa, és csak akkor lenne zöld a 
gyalogosoknak, ha az tényleg szüksé-
ges. 

Egy subasai lakos az ez idő tájt is 
sajnálatosan tapasztalható, az időjá-
rással és a sok csapadékkal járó „víz-
helyzet” ügyében ragadott billentyű-
zetet. Mint írja, a Sáfrány utca sem 
alkalmas kocsival való közlekedésre, 
gyalog viszont bokáig el lehet merülni 
a sárban. Amikor még az ősszel azt 
kérték, hogy legalább egy évben egy-
szer húzzák el előttük az utat, akkor 
azt a választ kapták, hogy tudniuk 
kellett, hogy hova költöztek, és nincs 
rá pénz. A levélíró azt is felháborító-
nak tartja, hogy a munkahelyre a 
gyerekeivel emberi körülmények kö-
zött nem tudnak eljutni. 

A levél írása során a csatornát 
tisztították, amely azt eredményezte, 
hogy az addig is óriás gödrökkel 
tarkított út már a lánctalpas markoló 
által is fel van vájva. Ősszel egy-két 
hónapig a Sziksós buszfordulójánál 
kinn állt egy traktor tolólappal. Hogy 
nem tudott eljutni az utcákba? 

Másik ügyben is írt: az EDF által 
végig lett húzva egy kábel, ami a köz-
világítást hivatott biztosítani. A kábel 
megvan, kérdezi, hogy a közvilágítás-
hoz a lámpák mikor lesznek meg? Mi-

után télen folyamatos feltörések szok-
tak lenni a víkendházakban, egyálta-
lán nem volna hátrányos a lámpák 
felszerelése. 

A panaszokat és kérdéseket to-
vábbítottuk az illetékesek felé, a vála-
szokról illetve az esetleges lépésekről 
az egyes ügyekben tájékoztatni fogjuk 
olvasóinkat. 

A Képviselő Kupáról 

Immár 11. alkalommal tartották 
meg január 8-án az Orczy Iskola sport-
csarnokában a hagyományossá vált 
Képviselő Kupa teremlabdarúgó tor-
nát. Bebizonyosodott, hogy az egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő 
rendezvény kinőtte kereteit: az egy-
napos viadalra jelentkező 17 csapat 
közül öt nevezését sajnálatos módon, 
időhiány miatt el kellett utasítani. Ez 
késztette a rendezőket arra, hogy fon-
tolóra vegyék kétnapossá tenni a 
mérkőzések jövőbeni megrendezését.  

A torna reggel 8 órától este 21 
óráig folyamatosan tartott, amely 
próbára tette úgy a nevezőket, mint a 
rendezőket egyaránt.  A 3x4-es csa-
patbeosztásban összesen 12 csoport, 
egyenként 6 fő játékossal, színvonalas 
mérkőzésekben nagy vehemenciával 
esett egymásnak. A csapatok, felépíté-
süket tekintve zömmel helyiek voltak, 
illetve a szomszédos települések – 
Szeged, Bordány, Sándorfalva – baráti 
csapataiból álltak össze.  A hangzatos 
neveket felsoroltató teamek közül az 
első csoportból a Szegedi Fegyház és 
Börtön, a dorozsmai Bableves, az FK 
Szeged és Dorozsma I. csapata selejte-
ző mérkőzését Dorozsma I. nyerte. A 
második selejtezőt a Vike, Jungstars, 
Matador, Purina játszotta a Matador 
győzelmével. A harmadikat a Malter 

2005, a Falu, a Mardel, és az Inzulin 
csapatai közül a Malter 2005. nyerte. 
A Dorozsma I. – Matador elődöntőjé-
ben a Matador nyert 1-0-ra. A 2. elő-
döntőben a Malter 2005. – Jungstars 
mérkőzés a Malter 5-2 győzelmét 
hozta. A harmadik helyért folyó drá-
mai küzdelemben a Jungstars 1-0-val 
a 3. helyet szerezte meg. Az első he-
lyért vívott csatát a Matador és a 
Malter 2005. vívta, s a viadalt a Mata-
dor 3-1-re megnyerte. Díjazás illette a 
„legjobb kapus”, a „legjobb játékos”, a 
„gólkirály” címeket elnyerő focistákat.  

A díjakat Mihálffy Béla és Kosik 
Dénes önkormányzati képviselőink fi-
nanszírozták, s adták át a nyertesek-
nek. A különdíjakat a Vadliba vendég-
lő vezetője, Gyuris István ajánlotta fel. 
Ugyanígy köszönet illeti a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház vezetőjét is, aki a 
díjazásokban, rendezésben és az ok-
levelek elkészítésében vállalt szere-
pet. Természetesen köszönetet kell 
mondani Kormányos János futballbí-
rónak is, aki a maratoni, estébe nyúló 
mérkőzéseket végigasszisztálta-sípol-
ta. Nem maradhat ki a dicséretből 
Lukovics János sem, aki már 11 éve 
látja el a szervezői, terembírói, ered-
mény-jegyzőkönyvezési feladatokat. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Drága! 

Nyugdíjas vagyok már, és mivel 
ebben a korban az egészségemet leg-
inkább gyógyfürdőzéssel tudom meg-
őrizni, nagy várakozással tekintettem 
a szegedi új fürdőre. 

Sajnos az árait nem igazán érzem 
úgy, hogy azokat a nyugdíjasokra 
szabták volna. Még kedvezménnyel 
együtt is a belépő 2300 Forintba ke-
rül. A busz habár ingyen visz oda, ez 
az összeg akkor is túl magas. 

Nem is csodálom, hogy szinte ka-
ravánban járnak ki Dorozsmáról, de 
még Szegedről is Mórahalomra, ahol 
a jegyár töredéke a szegediének. 
Messzebb van, de még így is megéri! 

(NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN) 
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Szombat esti bál a Floyd Rose-zal 
Gratulálok a Floyd Rose zene-

karnak, a hatalmas bulin sikerült 
megmozgatni Dorozsma apraját-
nagyját. Vincze Gáborral beszélget-
tem a koncert után. 

 
– A társaságomban volt a Mák 

zenekar billentyűse és énekese, Földi 
„Öcsi” István is, aki szintén örült an-
nak, hogy hosszú idő után van egy 
pop-rock zenekar, aki egy egész estét 
betöltő műsorral tud fellépni. Mutasd 
be a zenekart és beszélj arról, hogy 
kerültetek Dorozsmára! 

– Köszi szépen az elismerést. Én 
is úgy érzem, hogy jól sikerült össze-
állítani a műsorunkat. A közönség 
négy órán át táncolt és néha együtt 
énekelt velünk. 

A nevem Vincze Gábor, tápéi szü-
letésű vagyok, a zenekar többi tagja 
szegedi. Öt évvel ezelőtt kerültem Do-
rozsmára, mivel feleségem dorozs-
mai. Előtte Tápén és vonzáskörzeté-
ben zenéltünk, olykor kiskertekben, 
udvarban, munkahelyeken, művelő-
dési házakban, 90-100 ember részvé-
telével. A sógorom, Borbély Attila és 
barátom és munkatársam, Szabó Ta-
más már régóta győzködtek, hogy 
jöjjünk Dorozsmára és szervezzünk 
egy állandó helyet, ahol 2-3 havi 
rendszerességgel rendeznénk zenés-
táncos bulikat. 

– Szabó Tamás szólt, hogy néz-
zelek meg benneteket Tápén. Igen-
csak meglepődtem a nagy tömeg lát-
tán, akiknek zenéltetek, szóval na-
gyon jól éreztem magam Tápén. El-
döntöttem, bármi legyen, átcsábítalak 
benneteket Dorozsmára. Megkeres-
tem Hajdú Gézát, Dorozsma kulturális 
életének agytrösztjét, és kértem, se-
gítsen abban, hogy a Floyd Rose köl-
tözzön Dorozsmára. És sikerült, hisz 

az első bemutatkozó bulin több mint 
százan voltak. Mióta játszotok ebben 
a felállásban? 

– 2009 májusában, amikor Szik-
sósfürdőn játszottunk egy jól sikerült 
örömzenélést. Törmelék volt a ne-
vünk. Jelenleg egy gitár tremoló nevét 
vettük fel, a Floyd Rose-t. A doboknál 
Hegyi Árpád (egykori Móra, Elekt-
rons, 53 éves), Palásti Géza (Mák, 57 
éves), Ungar Attila ritmusgitáros (40), 
Vincze Gábor szólógitáros (32), és az 
énekes frontember Süveges György 
(30). A felsorolásból látszik, hogy a 
tagok közt nagy a korkülönbség, de a 
zenei ízlés egyforma, ez jellemző a 40-
50 fős baráti körünkre. Klasszikus 
pop-rock feldolgozásokat játszunk, 
amire lehet táncolni. Szegeden is 
fellépünk a „Rockerek Buliján”, ahová 
40-50 fős baráti társaságunk is elkí-
sér. 

– Ebben a házban már régóta 
próbálkozunk „szombat esi tánc buli-
kat” szervezni, de sajnos csak a „mu-
latós” meg az „ereszd el a hajamat” 
fedőnevű lábizzasztó bulik voltak 
látogatottak. 

– Mi soha nem is szerettük a 
mulatós egy kaptafás óbégatást. 

– Mikor lesz a következő „szom-
bat esti tánc”? 

– Március 12-én ugyanitt a do-
rozsmai művelődési házban. Várunk 
minél több olyan táncolni szerető és a 
klasszikus pop-rock zenét kedvelőt, 
aki az élő zene híve. 

Az interneten az elérhetőségünk: 
floydrose.atw.hu. Itt található promó-
ciós anyag és képek. És végül: boldog 
új évet minden dorozsmai lakónak! 

– Köszi, mi is hasonlókat kívá-
nunk Nektek! 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Ami egy szereplés mögött van 
Bevallom, büszke voltam a gyer-

mekemre. 
Anyai szívemet igazi melegség 

járta át, amikor karácsony előtt több-
ször is láthattam a Bölcs utcai óvodá-
sokat, köztük az én kislányomat is, 
hol színpadon, hol csak úgy a kellé-
kekkel körbevéve önfeledten versel-
ni, énekelni, vagy a jelenet szereplője-
ként. 

Jobban izgultam, mint ő! 
Az első alkalommal szinte együtt 

mondtam vele a szövegét. – Jaj, ne-
hogy tévesszen! 

Majd egyre oldottabb lettem és 
talán el is kalandoztak a gondolataim. 
Megtapasztaltam, hogy milyen jó volt 
lenyugodva a napi munka után egy 
picit megpihenni, lassítani. 

Jó volt részesévé válni sok más 
ember örömének, melyet a gyerekek 
váltottak ki a nézőkből. 

A jelenlévők ajándékot kaptak: 
nem tárgyakat, hanem önfeledt mo-
solyt, melegséget, szeretetet. 

Elérkezett december 24-e. 
Nem vagyunk templomba járó 

család, a nagyszülők sem azok. A kis-
lányom az ő gyermeki tisztaságával, 
őszinteségével kezdte szervezni, hogy 
kiket szeretne meghívni a templomi 
szereplésére. Persze ilyenkor senki 
nem mond nemet, így aztán szép 
számmal jelen voltunk. 

A gyermekem egyre lelkesebben 
mondta a szerepét, hiszen akkorra 
már szinte „rutinja” volt. 

Este, miután mindenki és minden 
elcsendesedett, már egészen más 
megközelítésből gondoltam vissza az 
elmúlt napokra és a sok gyermekre a 
templomban. Lehet, hogy nemcsak 
Betlehemben a barlangban született, 
születik meg minden esztendőben a 
Kisded Jézus, hanem bennem is életre 
kelt valami? Valaki? 

Ő, aki hozzám is eljött, hogy meg-
változtasson. A kislányom kedvéért 
egy egész család, ismerősök átszer-
vezték a délutánjukat, hogy teljesítsék 
az ő kívánságát. Többedmagammal 
hosszú idő óta először léptem át a 
templom ajtaját. 

Miért is? – mert mindig mindent 
meg lehet magyarázni, vagy inkább 
kimagyarázni? 

Tény: Egy egyszerű szereplés ösz-
szehozott újra egy családot, senki 
nem rohant, és nem is akárhol történt 
a találkozó! 

Lehet, hogy egy gyermek is ne-
velheti a felnőtteket? Hogy rajta ke-
resztül a Kisjézus a mi családunkba is 
eljött karácsonykor? 

Mi ezt tapasztaltuk. 
Ez a hangulat a hátralévő ünnep-

napokat is meghatározta. Tettünk egy 
elhatározást: hogy ne csak karácsony-
kor legyen ez így! 

Köszönet érte, Óvoda és Óvóné-
nik! 

 
EGY SZÜLŐ AZ ÓVODAI 

KÖZÖSSÉGBŐL 

Óesztendő utóhangja 

Az év utolsó napját sokfélekép-
pen töltik, ünneplik az emberek. Ta-
lán többnyire mindannyian kicsit 
megszeppenve vesszük tudomásul, 
hogy eltelt egy év, öregebbek lettünk. 
Várjuk az Újesztendőt, fogadásokat 
teszünk magunknak. Végiggondoljuk, 
hogy mi az, amit másként oldanánk 
meg, tapasztalatainkat összegezzük. 
Sok érzés gyülemlik fel, amelyek ösz-
szevisszaságban zakatolnak agyunk-
ban. Nyugtalanság van a levegőben, s 
mégis valamiféle ünnepi hangulat üli 
meg a lelkünket. 

Talán mégis lehet örülni annak is, 
hogy idősebbek lettünk? Hogy megél-
tük az évet? 

Szegeden, a Széchenyi téren a sok-
sok ember között állva az éjfélt váró 
hangulatban különös jóérzés kerített 
hatalmába. 

Mindenki vidám volt, a tömegben 

mintha eggyé vált volna az a sok em-
ber. Egy érzés ölelte lelkünket, s mint-
ha most nem számított volna az, ki 
honnan jött ide. Jól megfértünk egy-
más mellett. Milyen jó lenne mindig 
így – gondoltam kissé meghatódottan.  

Nem számított, senkit sem érde-
kelt, ki milyen vallást gyakorol, me-
lyik országból jött ide, milyen politi-
kai nézetet vall. Csak azért mentünk 
oda, hogy együtt köszöntsük az Újesz-
tendőt jókedvvel. 

Éjfélkor a pezsgők hangja szinte 
egyszerre pukkant, a felkiáltás egy-
ként zengett és a Magyar Himnusz fel-
hangzásakor a nagy tömeg egy em-
berként állt némán a szegedi Széche-
nyi téren. 

Nem báli mulatság volt, de példát 
mutató és csodálatos érzés! 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 

Anyukák figyelem! 
Tavaly elkezdtük a babaruha börzét kisebb-nagyobb sikerrel. Az idén is 

szeretnénk ezt folytatni: a Művelődési Ház rendelkezésünkre bocsátotta a 
termet, ahol kulturáltan és kényelmesen lehet vásárolni, eladni vagy cserélni. 
Kérlek benneteket, ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget! Olcsó árakkal várjuk a 
vásárlókat! Jelentkezzetek, ha van pár kinőtt ruhátok, amelyeket el szeretné-
tek adni! Legközelebb február 10-én, délelőtt 9-12-ig rendezzük a babaruha 
börzét. Jelentkezni a művelődési házban a 463-112-es telefonszámon, és 
Tahiné Tündénél: 30/366 8237. 

„Hallgatni arany…” 

Fénykorába lépett a mondás igaz-
sága. Kettőezer-tizenegyet írunk. 

A publicista madárdalt hallgat, ta-
vaszt jövendöl, virágba borulást, és 
gyakorolja, beszéli, írja virágnyelven 
mondandóját, szabad véleményét. 

De leginkább hagyja azokat a frá-
nya betűket. Írásra buzdító lázát nyug-
tatóval csillapítja le, az ihleteit elhes-
segeti magától. 

Közmondásokkal ostromolja agyát: 
„Ne szólj szám…” 

Felidézi magában Periklészt, em-

lékezik Róma híres szónokára, Cice-
róra, úgymint a publicisztika ősapjá-
ra, Kossuth Lajosra… 

Bálint György intését véli hallani, 
hogy az emberek ne hasonlítsanak a 
kisborjúra, akit egy teherautó plató-
ján pillantott meg, ne hagyják magu-
kat önként a vágó hidra vinni.  

De, inkább elindul otthonról va-
sárnapi sétájára, nyugodt lelket, eről-
tet magára, és – no nem a Kanonok 
soron – ballag, miként annak idején 
Ady Endre, aki leírva szabad vélemé-

nyét, megfigyeléseit, 
amelyekért akkoriban 
háromnapi fogdát ka-
pott. 

Ő most csak sétál, 
nézelődik, elégedet-
len, és arra gondol, a 
most eszébe jutottak 
leírásáért sem a Par-
nasszus csúcsán tölte-
né el ő sem kelletlen 
szabadidejét. 

GRANDPIERRE CECÍLIA 

DEMOKRÁCIA 

SAJTÓ 

FORRÁS: 
INTERNET. 
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Ünnepelt a baba klub 
A baba klubba ismét ellátogatott 

a Mikulás, akit előzetesen nagy izga-
lommal és készülődéssel vártunk, el 
is jött Hajdú Géza személyében. A 
Mikulás bácsit énekkel és nagy öröm-
mel fogadták a gyerekek. A karácso-
nyi ünnepségünkre is ugyanolyan 
örömmel és izgalommal készültünk: a 
Bölcs utcai óvodások Betlehemes 
előadással kedveskedtek Nagyné Kati 
vezetésével, utána ifj. Mihálffy Béla 
képviselő úr és Mádi György atya kö-
szöntötte, és jókívánságát fejezte ki a 
kismamáknak és a babáknak. Az ün-
neplést közös énekléssel és gyertya-
gyújtással folytattuk, majd az anyu-
kák finom süteményeiket kóstolhat-
tuk meg. Végül jó kedvű tánccal fejez-
tük be ezt a szép napot. Az újévet is 
hasonló jó kedvvel kezdtük el Kosik 

Dénes képviselő úr és Mádi György 
atya mondott újévi köszöntőt, és 
felköszöntöttük az újév első születés-
napos babáját, Ménesi Nándikát. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy 
hozzájárultak ehhez a szép naphoz: 
Mádi György Atyának, ifj. Mihálffy 
Béla és Kosik Dénes képviselő urak-
nak, Hajdú Gézának, a művelődési 
ház igazgatójának, COOP áruháznak, 
Narancs Liget zöldség üzletnek, Tur-
csányiné Pannika néninek, valamint a 
baba klubos anyukáknak és a Bölcs 
utcai óvodának. 

Szerdánként 9-12-ig a Plébánia 
udvarán lévő közösségi házba várunk 
minden kismamát, aki szeretne egy 
kicsit kikapcsolódni, tapasztalatokat 
cserélni. 

TAHINÉ TÜNDE 

A Farkas Dezső Szavalóversenyről 
December 8-án és 9-én ismét 

megrendezték Farkas Dezső – néhai 
dorozsmai kántortanító, költő – emlé-
kére az általános iskolák tanulói szá-
mára kihirdetett szavalóversenyt. Az 
Orczy István és Jerney János iskolák 
alsó, és felső tagozatos kisdiákjai mu-
tatták be tudásukat a népes közönség 
előtt. 

A versenyt Várhidi Laci bácsi ve-
zette le, aki tapasztalatokkal fűszere-
zetten taglalta a gyermekek előadá-
sát. A verseny vándorkupáit, mindkét 
első díját (alsó, és felső tagozatos ka-
tegória) a Jerney iskola diákjai hozták 
el: a negyedikes Oroszi Levente és a 
nyolcadikos Qian Lívia. A további he-
lyezettek könyvjutalomban, valamint 

oklevélben részesültek. Igen szépen sze-
repelt még Kasza Dóra és Szabó Péter is. 

A közönség véleményét szondáz-
va nem volt jó általános vélemény a 
gyerekek szavalati tudásáról, a versek 
átélésének, közlésének módjáról, ezt 
a zsűri elnöke is megerősítette össze-
foglaló értékelésében. „Ezen a téren 
nagyobb igényességre való törekvés 
lenne kívánatos a felkészítő tanárok-
tól!” – hangzott el a közönség szájá-
ból. Mindettől eltekintve dicséret illeti 
a gyerekeket azért, hogy mai, iroda-
lomtól, költészettől elrugaszkodott 
világunkban ennyi fiatal veszi a fárad-
ságot és versenyen való részvételével 
méreti meg tudását közönség előtt. 

TGY  

Jerneys tanulók kiemelkedő 
versenyeredményei 

Elkezdődött a 2010/2011-es 
tanév versenysorozata, melynek 
már az őszi-téli szakaszában is ki-
váló eredményeket értek el a Jer-
ney iskola tanulói. 

A „Rímbe szedett természet” vá-
rosi szavalóversenyen 1. helyezett: Vass 
Balázs (2.b), felkészítője: Lovai Ágota. 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny dél-alföldi regionális döntőjé-
ben: 1. helyezett (és ezzel az országos 
döntőbe jutott) a 4.a osztályos Bin-
dics Boldizsár, Bozsák Bese, Oroszi 
Levente és Simon Zsófia összetételű 
csapat (felkészítőjük Dobó Imréné); 
4. helyezést ért el a Julinek István, Kővá-
gó Dávid, Mravik Fanni és Zádori Zsófia 
alkotta 4.b osztályos csapat (felkészí-
tőjük Czékusné Démus Gabriella). 

Az „Arany János” magyar anya-
nyelvi verseny országos döntőjében 2. 
helyezést ért el Simon Zsófia, 4.a osztá-
lyos tanuló (felkészítője Dobó Imréné). 

A „Gyöngyök és gyémántok a 
haza és haladás korában” komplex 
műveltségi vetélkedő országos döntő-
jében 2. helyezést ért el a Berta Eszter, 
Bezdány Dániel, Fődi Zita és Simon 
Dávid 8. évfolyamos tanulók alkotta 
Jerney-s csapat; felkészítőjük Keresz-
tesné Molnár Mónika. (A dobogós he-
lyezettek jutalomként egynapos bu-
dapesti kiránduláson vehettek részt, 
melynek során ellátogattak a Parla-
mentbe, valamint megtekinthették a 
Magyar Nemzeti Múzeum „Széchenyi 
világa” időszakos kiállítását.) 

Az Alsóvárosi Általános Iskolá-
ban rendezett városi szintű szavaló-
versenyen 2. helyezett: Oroszi Leven-
te, 4.a osztályos tanuló (felkészítője 
Dobó Imréné). 

A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolában rendezett városi szintű 
szavalóversenyen 2. helyezett: Qian 
Lívia, 8.a osztályos tanuló (felkészítő-
je Keresztesné Molnár Mónika). 

A Bolyai Matematika Csapatver-
seny megyei döntőjében 2. helyezett: 
a Bindics Boldizsár, Hodács Flóra, 
Mátyás Fanni és Simon Zsófia alkotta 
4.a osztályos csapat (felkészítőjük: 
Dobó Imréné); 4. helyezett a Gyuris 

Gergő, Julinek István, Mravik Fanni és 
Tajti Sándor összetételű 4.b osztályos 
csapat (felkészítőjük: Czékusné Dé-
mus Gabriella); 4. helyezett a Bezdány 
Dániel, Csuka Bonita Zsófia, Qian Lívia 
és Simon Dávid alkotta 8.a osztályos 
csapat (felkészítőjük: Lovai Károly). 

Az „Állatok hete” dél-alföldi regio-
nális rajzpályázaton 3. helyezett: Berta 
Eszter (8.b), felkészítője: Virág Ágnes. 

A II. „Görgey Artúr” nemzetközi 
történelem versenyen (46 csapat 
közül) az előkelő 6. helyezést érte el a 
Berta Eszter  Saracer Denizhan (8.b), 
valamint Simon Dávid (8.a) összetételű 
csapat (felkészítőjük: Bajdik Zoltán). 

A december havi Szeged városi 
selejtezőkön elért kimagasló teljesít-
mények további eredményes folyta-
tást ígérnek. 

Az Országos Angol Nyelvi Ver-
seny megyei döntőjébe jutott: Bálint 
Péter, 8.b (felkészítője Kiss Dóra), 
valamint Bezdány Dániel, Qian Lívia 
és Simon Dávid, 8.a (felkészítőjük 
Keresztesné Molnár Mónika). 

A Varga Tamás Országos Mate-
matika Verseny megyei döntőjébe 
jutott: Hodács Vivien, 4.b (felkészítője 
Czékusné Démus Gabriella), Czékus 
Melinda, 7.a (felkészítője Kohlmann Pé-
ter), valamint Bozsák Bozsóka, 5.a, illet-
ve Bezdány Dániel, Qian Lívia és Simon 
Dávid, 8.a (felkészítőjük Lovai Károly). 

A XXII. Bátaszéki Országos Mate-
matika Verseny területi döntőjébe ju-
tott: Bindics Boldizsár és Simon Zsó-
fia, 4.a (felkészítőjük Dobó Imréné), 
Julinek István, 4.b (felkészítője Czé-
kusné Démus Gabriella), Gyuris Ben-
ce, 6.a és Czöndör Márta, 7.a (felkészí-
tőjük Kohlmann Péter), valamint Qian 
Lívia és Simon Dávid, 8.a (felkészí-
tőjük Lovai Károly). 

A Lotz János Országos Magyar 
Anyanyelvi Verseny megyei döntőjé-
be jutott: Bozsák Bozsóka és Hodács 
Vivien, 7.a (felkészítő: Márta Zoltán-
né), Lőrincz Brenda, Qian Lívia és 
Simon Dávid, 8.a (felkészítő: Keresz-
tesné Molnár Mónika), Berta Eszter 
és Fődi Zita, 8.b (felkészítő: Márta 
Zoltánné). 

Dorozsmai fiatalok szereztek 
örömet a nyugdíjas otthonban 

Mindannyian tudjuk, hogy a ka-
rácsony a család, a szeretet ünnepe. 
Ilyenkor mindenki összegyűlik és 
együtt ünnepel. Vannak olyanok azon-
ban, akik egyedül vannak, idősek már 
és elhagyatottak, betegek és magá-
nyosak. 

Ezeknek a nyugdíjas otthonban 
élő idős embereknek hozott békés 
karácsonyi hangulatot, bensőséges 
érzéseket a szívébe a Dorozsmai If-
júsági Énekkar és az Eötvös Kollégi-
um Kreatív Köre a Csongrád Megyei 
Önkéntes Centrum szervezésében.  

A fiatalok 2010. december 15-én 
szép műsorral, versekkel, énekekkel 
örvendeztették 
meg a Kálvária té-
ri Nyugdíjas Ott-
hon lakóit. A Kre-
atív Kör tagjai pe-
dig már szeptem-
ber óta minden 
héten egyszer azért 
gyűltek össze, hogy 
kis ajándéktárgya-
kat: ékszerdobo-
zokat, mappákat, 
gyöngyből ké-

szült ajándéktárgyakat és képeslapo-
kat készítsenek nagy szeretettel és 
lelkesedéssel, hogy karácsony előtt az 
időseknek ajándékozhassák azokat.  

Mindenkit a jószándék vezérelt, 
annak reménye, hogy örömet lehet 
okozni a magányos, idős, beteg embe-
reknek is, akik meghatódva fogadták 
a szép, lélekemelő műsort és az aján-
déktárgyakat.  

A Csongrád Megyei Önkéntes 
Központ ezúton is köszöni a két kö-
zösség tagjainak az önkéntes akció 
létrejöttét, a Kálvária téri Nyugdíjas 
Otthon vezetőségének pedig a nyi-
tottságot! 
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REÁL 48-as ÉLELMISZER 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 66. 

 

Februári akciónk 02. 01 – 02. 28-ig 
 

Oázis bor fehér 2 l 385,- Gallicoop Baromfi fasírt 1000 g 519,- 

Surjány Lecsókolbász 489,- Cserepes Fehér kenyér 1 kg 199,- 

Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 169,- Trappista sajt 1349,- 

UHT tej 1,5% 1/1 175,- Halász Zsír 1 kg 439,- 

Halker Bovita zöldborsó 450 g 199,- Halker Bovita sárgahüvelyű bab 450 g 199,- 

 

Nyitva tartás: hétfő–péntek   6–20           szombat   6–14 vasárnap   6–12 

 

Saját parkoló  Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

Tények a műholdas vevőegységről 

Legutóbbi, decemberi lapszámunkban közöl-
tünk egy olvasói levelet Hidegzuhany címmel, 
amelyben a levél írója arról panaszkodott, hogy az 
egyik műholdas szolgáltató televíziós szolgáltatásá-
nak igénybevételéhez szükséges digitális vevőberen-
dezések energiafogyasztása miatt jelentősen meg-
nőtt az áramszámlája. 

Utánajártunk a problémának, arra a kérdésre 
keresve a választ, hogy ténylegesen mennyi áramot 
fogyasztanak ezek a készülékek, és hogy az adott 
körülmények közt megéri-e egyáltalán szerződni 
egy műholdas szolgáltatóval. 

Manapság a televíziós adások terjesztési módja 
szerteágazó. Beszélhetünk földi sugárzású, műhol-
das sugárzású, illetve zárt láncú, kábeles sugárzású 
televíziózásról. Már nem csak analóg, hanem digitá-
lis formátumú műsorok is elérhetőek hazánkban: 
utóbbiak jobb kép- és hangminőségben jelenítik 
meg az adást a tévé képernyőjén. 

Mivel az otthonokban túlnyomórészt olyan 
televíziók találhatók, amelyek önmagukban nem 
képesek a digitális jelek vételére és megfelelő meg-

jelenítésére, ezek mellé a tévékészülékek mellé 
szükség van vevőegység telepítésére is. A digitális 
adások túlnyomórésze ráadásul kódolt is, ezért a 
vevőnek emellett dekódolnia is kell azt. 

Ezek a vevőegységek természetesen árammal 
működnek, és egyáltalán nem mindegy, mekkora a 
fogyasztásuk. Egy 25 W-os készülék áramfogyasz-
tása, ha végig bekapcsolva használják és sosincs 
áramtalanítva, a havi 800 Forintot is eléri. Egy 
40 W-osnál ez az összeg több mint 1200 Forint 
havonta. 

Általánosságban tehát elmondható, hogy új elő-
fizetés megkötése, ráadásul egy vagy többéves hű-
ségidő vállalása előtt érdemes elgondolkodni azon, 
hogy az olykor csábító havidíjjal kínált televíziós 
csomagok élvezésének ténylegesen mennyi lesz az 
ára, illetve a villanyszámla növekedése miatt meg-
éri-e szolgáltató váltani: lehet, hogy kisebb lesz a 
tévés szolgáltatás havidíja, de – ahogy a műholdas 
tévézéssel járó pluszköltségek is mutatják – vég-
eredményben kevesebb pénz marad a tárcánkban. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Megkoszorúzták Kandó Kálmán mellszobrát Szegeden 

80 éve halt meg a nagyvasúti villamosítás és 
mozdonygyártás magyar zászlóvivője. 

Egerfarmosi és sztregovai doktor Kandó Kál-
mán (Pest, 1869. július 8. – Budapest, 1931. január 
13.) magyar mérnök, a nagyfeszültségű háromfázi-
sú váltakozó áramú vontatás első alkalmazója 
mozdonyoknál, a fázisváltó kidolgozója, a vasút-
villamosítás úttörője halálának 80. évfordulóján 

ünnepséget szerveztek a Szegedi Kandó Kálmán 
Gépészeti Főnökségen. 

A mai nevén MÁV-Gépészet ZRt Körzeti Jármű-
fenntartási Központ. 2002-ben – a Fűtőház önálló 
fennállásának 100. évfordulóján – Kandó Kálmán 
unokájának jelenlétében vette fel a kiváló mérnök 
nevét. Az ünnepségsorozat keretében avatták fel – a 
telep üzemi épülete előtt kialakított dísz parkban – 
Kandó Kálmán mellszobrát is. 

A strukturális változások során a névhasználat 
ugyan megszűnt, de a világhírű magyar mérnök 
iránti tisztelet, munkásságának elismertsége nem 
halványult. 

Ennek jegyében szervezte meg a kollektíva – 
amelyben több kiskundorozsmai illetőségű vezető 
és alkalmazott is dolgozik – a szegedi székhelyű 
Vasúttörténeti Alapítvánnyal karöltve január 13-án 

azt a bensőséges ünnepséget, melynek során az 
alapítvány munkatársai és a területi műhelyben 
dolgozók koszorút helyeztek el Kandó Kálmán 
szobránál. 

 
Kandó Kálmán munkásságát 1930-ban Corvin-

koszorú kitüntetéssel ismerték el. Főművének meg-
valósulását, sajnos már nem érhette meg. 1931. 
január 13-án szívszélhűdés következtében váratla-
nul elhunyt. 1931. január 16-án a Budapest főváros 
által adományozott, a Kerepesi temetőben létesített 
díszsírhelyben temették el. Halála után 1932. au-
gusztus 17-én volt a V40. 001 pályaszámú, első 
fázisváltós mozdonynak a műszakrendőri próbája. 
Az általa tervezett mozdonyt már nem láthatta. 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC 
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HÓDI PÉTER 

Új év új programok ! 

Február 12.-13. Szerelmesek hétvégéje 
csók vár a párokra 

 

Február 19.-20. Farsangi kavalkád 
Jelmezben érkezőknek meglepetés!!! 

 

Március 5.-6.  „ Mindent a nőkért” 
Nőnapi előzetes, tortával, virággal 

 

Mindenkit nagy szeretettel várunk 
2011-ben új programjainkra. 

 

Kiskundorozsma, Széksósi út 2. (a kispiacnál) 
www.stopcukiszeged.hu 

Köszönetnyilvánítás 
A Cora Nagyáruház Szavazzon iskolá-

jára, és nyerjen! elnevezésű akciója ered-
ményeként – a szavazatoknak köszönhe-
tően – a Jerney János Általános Iskola mint-
egy 200 ezer forint értékben 100 darab 
(50 db angol-magyar és 50 db magyar-
angol) szótárt nyert. 

Kosik Dénes önkormányzati képviselő 
– képviselői alapjából – 30 000 Ft-ot aján-
lott fel a Jerney iskola könyvtára állomá-
nyának fejlesztésére, mely keretösszegből 
gyermek-és ifjúsági szépirodalmi kötete-
ket vásároltunk. 

November végén az iskolaépületben 
rendeztük meg az iskola hagyományos 
alapítványi estjét. A műsor két felvonásá-
ban a zsúfolt nézőtér előtt az iskola vala-
mennyi osztálya fellépett. A tombolasorso-
lással zárult jótékony célú rendezvény 478 
115 Ft-os bevétellel zárult. 

Az est támogatói Ádám Attila, az Alex 
& Alen Divat, az Arany Fácán Söröző, 
Atlasz György és családja, a Bányai Cuk-
rászda és Pizzéria, Csuka Bonita Zsófia 
családja, id. Czékus Elemér és családja, 
Daróczi Zsuzsanna masszőr, Dudás János 
és családja, az Eldorádó, az ENV-INFO Kft, 
Fodor Anikó, a Fodor család, Frányó Péter, 
a Gyuris Fagyizó, Huszta Imréné férfi 
fodrász, az Interwest 2000’ Kft., a Kati 
Divat, Kecskés-Perovics Éva, Kerekes 
Ferenc és családja, Király Zsolt és családja, 
Kispéter Judit, Kosik Dénes önkormányza-
ti képviselő, Kosik Erika és családja, Lajkó 
Edit fodrász, Lénártné Ancsányi Tünde, 

Lőrincz Zsolt és családja, a Maros Fleur 
Kft., Maróti Gergő kulcsmásoló, Mádi 
György, Márta Lajos és családja, Márta 
Zoltán, Mátyás Attila és családja, a Méry 
Vegyi Diszkont, Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselő, Molnár Edina női fodrász, 
Nagy Csaba és családja, a Narancsliget 
Zöldség-Gyümölcs, Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselő, az 5.a osztály, a Palacko-
zott Italok Boltja, a Poppy ’99 Bt. Virágüz-
let, Portörő Attila és családja, a Rája Hor-
gász és Sportfelszerelések Boltja, Rákász 
Gergely orgonaművész, Rávai Ágnes, 
Szabó Andrea családja, Sarnyainé Sz. 
Mónika, a Sarok ABC, a Speciális Bt., a Stop 
Cukrászda, Szalma Gyuláné, a Szélmalom 
Vendéglő, a Szélmalom Virágüzlet, a Szent 
István Gyógyszertár, a Szépasszony Kocs-
ma, a Szint Kft., Tanács Ildikó férfi fodrász, 
a TÁV-MIX Kft., a Thurzó és Társa Bt., 
Ujvári Ernőné és Újvári Brigitta fodrászok, 
az Ujvári Pincészet, az Ungi Bt., a Szegedi 
Vadaspark, a Vadliba Vendéglő, a Vásártéri 
Italbolt és a Zsuzsi Divat voltak. 

Valamennyi Támogatónknak köszön-
jük az iskola nevelő-oktató munkáját segí-
tő önzetlen felajánlását! 

 
A Jerney iskola nevelőtestülete nevé-

ben: 
LÁZÁR ZOLTÁN 

igazgató 
 
A Jerney János Kulturális és Oktatási 

Alapítvány adószáma: 18456523-1-06 
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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.    

Rendeljen tévé, telefon 
és internet előfizetést 
havi 5000 Forintért!* 

 

����  55 TV csatorna 
����  2 Mbps internet** 
����  Triotel Start 
 telefon csomag 

 
* Akciós ár új előfizetőinknek. 

** Garantált le– és feltöltési sebesség: 256/64 Kbps. 
A kedvezmény 1 éven keresztül vehető igénybe. 

Az akciós ár a bekötést követő hónap végéig 5000 Forint, 
azt követően 7900 Forint. 

További kedvezményes előfizetési lehetőségek Ügyfélszolgálatunkon. 
 

Az akciós hirdetmény sorszáma: 1/2011. 
 

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

Téli gumi 

Olajcsere 
 

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

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

}   AKCIÓ! 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS 

A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Köszönetnyilvánítások 

A Családsegítő Ház idősei és dolgozói köszöne-
tet mondanak a Bölcs utcai óvónőknek és óvodá-
soknak a csodaszép karácsonyi műsorért.  

 

* 

 
Az Alkony Nyugdíjas Klub nevében tisztelettel 

köszönöm Hajdú Géza művelődési ház igazgatónak 
és munkatársainak, a Kiskundorozsmáért Alapít-
ványnak, a Bölcs utcai óvodának, a Jerney János 
Általános Iskolának, Jójárt János gazdaboltosnak, 
Némethné Katinak és Tábithné Németh Orsinak 
(Kínai bolt), Túrzóné Icukának (Mini ABC), a Vadli-
ba Vendéglő dolgozóinak, külön Gyuris Istvánnak 
és Miklós Jánosnénak. 

Támogatásukkal sikeresen zártuk az évet, 
remélem ez évben is hasonló szeretetteljes támoga-
tásban részesülünk. 

 
KOVÁCS FERENCNÉ 

klubvezető  
 

* 
 
Köszönet azoknak a jó szándékú embereknek, 

akik az EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT 
európai szintű karitász mozgalomba bekapcsolód-
va adományukkal segítették a rászoruló családok 
megajándékozását. Ez a gyűjtés december elején az 
ABC előtt történt. 

Köszönet annak a vállalkozónak, aki a karácso-
nyi csomagok alapanyagait biztosította, annak, aki a 
csomagolóanyagot adta, és minden önkéntesünk-
nek és segítőnek, aki az összeállításban és szétosz-
tásban jó szívvel részt vett. 

A jövőben is igyekszünk mindenki segítségét a 
legjobb tudásunk szerint, a legjobb helyre eljuttatni. 

 
K.T.T. 

csoportvezető  

Köszönet 
Köszönjük, hogy a gyermekeinkre gondolt! 
A Negyvennyolcas utcai Szemünk Fénye 

Alapítványa nevében ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik a SZJA 1%-ának felajánlásá-
val óvodánkat támogatták. 

A 2009. évi felajánlásból 130 814 Forint ke-
rült átutalásra. 

Az összeget csoportszobai kiegészítőkre tarta-
lékoljuk. 

Alapítványunk adószáma: 18456482-1-06. 
 

SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE 

Első osztályos beiskolázás 
A Jerney János Általános Iskola a 2011/2012-

es tanévben két első osztályt indít. Az iskolában 
alkalmazott pedagógiai módszerekről (a hagyomá-
nyos, szótagoló olvasás- és írástanításról, a játékos-
ságot biztosító kompetencia alapú módszertanról), 
az idegen nyelvi és számítástechnikai oktatásról, 
valamint az iskola szabadidős művészeti- és sport-
foglalkozásairól az alábbi időpontokban tájékozód-
hatnak személyesen: 

– az összevont szülői értekezleten, 2011. janu-
ár 27-én, csütörtökön, 17 órakor az iskola ebédlő-
jében részletes tájékoztatást kaphatnak iskolánk-
ról, az itt folyó munkáról, a beiratkozásról, a to-
vábbtanulási eredményekről, valamint a február-
márciusi iskola-előkészítő, ismerkedő foglalkozá-
sokról; 

– a nyílt napokon (2011. február 15-én, ked-
den 8 és 10 óra, illetve február 17-én, csütörtökön 
8 és 10 óra között) a szülők gyermekükkel együtt 
tanítás közben is megismerhetik a leendő elsős 
tanítókat. 

DOBÓ IMRÉNÉ (ÉVA) ÉS 
CZÉKUSNÉ DÉMUS GABRIELLA 

tanítónők 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

A húsboltos 
„Éltessük a tisztes ipart” szlogenünk szelle-

miségében e számunkban a jó nevű betyár 
nevét viselő egyéni vállalkozót, Rózsa Sándor 
cégtulajdonost, a Vásár téri húsboltost kérdez-
tük üzletmenetéről. 

 
– Tisztelt Rózsa Úr! Ön elődjétől, Rácz Bélától 

egy jól bevezetett üzletet vett át. Milyen volt a 2010-
es esztendő vállalkozása számára, mennyiben volt a 
gazdasági válság hatással forgalmára? 

– Hasonló cipőben járó üzleti partnereimmel 
próbáltuk túlélni a válság következményeit. Úgy 
gondoltuk, a jövőre kell koncentrálnunk, ezért 
olyan üzletpolitikát terveztünk és viteleztünk ki 
sikerrel, amely segített átvészelni a nehéz hónapo-
kat, sőt sikeres jövőképet vetített elénk. Miután mi, 
kis boltok, a nagy forgalmazókkal, a multikkal nem 
tudjuk felvenni a versenyt, ezért a speciális vevői 
igények kielégítését tűztük ki célul. Új készítménye-
inket vevői kóstolókon mutattuk be, melyek na-
gyon népszerűek voltak a vásárlók körében. 

– Ezek az új termékek milyen erényekkel, von-
zó tulajdonságokkal rendelkeznek? 

– Új termékeinket az 1950-es évek receptúrái-
nak, ízanyagainak felelevenítésével alkottuk. Sem-

milyen egészségre káros adalék-
anyagot, ételszínezéket, tartósító-
szert nem tartalmaznak húsipari 
termékeink, így tökéletesen meg-
felelnek az egészséges táplálko-
zás kívánalmainak. 

Bevezetésként cserkészkol-
bászt, kedvenc szeletet, vadász 
úttörőt, sonkás felvágottat, nyári 
turista szalámit, hurkát, kolbászt, 
májast, disznósajtot, abált szalon-
nát, pörc termékeket kínálunk az 
említett eredeti ízesítésben, kivá-
ló alapanyagokból. A későbbiek-
ben a termékkört bővítjük. 

A felsorolt termékeinkkel a 
március első hétvégéjén megren-
dezésre kerülő Szegedi Böllér-
fesztiválon fogunk bemutatkozni. 
Ezen a fesztiválon tervezzük a 

Vásártéri húsbolt ajánlata 
Jöjjön és kóstolja meg a régi 

ízvilágot nálunk! 
 

Sonkás felvágott ............... 2200 Ft/kg 

Cserkész kolbász ............... 1490 Ft/kg 

Turista szalámi .................. 1490 Ft/kg 

Kedvenc felvágott ............. 1490 Ft/kg 

Vadász felvágott ............... 1490 Ft/kg 
Füstölt májas .................... 1290 Ft/kg 

Füstölt disznósajt.............. 1290 Ft/kg 

Sütnivaló hurka .................. 780 Ft/kg 

Sütnivaló kolbász .............. 1040 Ft/kg 

Sült pörc (tokaszalonna) ... 1490 Ft/kg 
 

Telefon: 06 30/488–0254 

Rádió 88-cal közösen egy Guinness-rekord felállí-
tását, de a részletek maradjanak még titokban. A 
fesztivál ideje alatt, emlékezve a régi időkre, ízekre, 
négy napig Rácz Béla fogja az üzletet működtetni. 

– Mik a távlati tervek? 
– A jövőben szeretnénk az üzletet felújítani, 

bővíteni, hogy vevőink egyre szélesebb köre ismer-
je meg kiváló minőségű termékeinket. 

– A Dorozsmai Napló nevében kívánom, hogy 
terveik minél előbb megvalósuljanak a vásárlók 
megelégedésére! 

TÍMÁR L. 
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Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA Szeged, Széksósi út 7. 

MIX homlokzati és beltéri festékek Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

 és vakolatok színkeverését! Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Tűzifa akác 2 800 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db   
Tölgy: 2500 Ft/q Szén: brikett: 5500 Ft/q 
Lengyel lángborsó: 6300 Ft/q Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 
Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Overálok, kabátok, 
bélelt nadrágok nagy 
választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat! 
Jelmezeket átveszünk! 

 

Cím: Szent János tér 1. 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 

hétfő, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd: 8.30-10, 16.30-17.30,  

péntek: 9.30-10, 16.30-17.30, szombat: 10-11, 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! 
Kedvezményes ivartalanítás! 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
 

Mikrochip beültetés regisztrációval 
együtt 3000 Ft. 

 

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 megbeszélés 
szerint. 

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! 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Rendel: kedd 16-tól 
Bejelentkezés a gyógyszertárban, 
vagy az 541-828-as telefonszámon. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 

Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

PC Szerviz! 
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 20/553–9961 

Purina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina Takarmánybolt    
Adél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alatt    

 

Alig egy hónapig tartott az átmeneti hiány, 
de több visszajelzésből érezhettük, hogy hi-
ányoztak a kiskundorozsmai gazdáknak a 
Purina ® takarmányok. Az általuk megszo-
kott és bevált Purina ® takarmányokat töb-
ben a környező takarmányboltokból szerez-
ték be. 
Kovács Sándor, Purina ® takarmányforgal-
mazó folyamatosan kereste a megoldáso-
kat, hogy miként tud mielőbb eleget tenni a 
vásárlói igényeknek. Próbálkozása eredmé-
nyes volt, melynek következtében október 
15-től ismét elérhetőek a termékek teljes 
választékkal a vevőink részére. Új Purina ® 
takarmánybolt nyílt Kiskundorozsmán, az 
Adél köz 1. szám alatt. Egy fiatal, agilis vál-
lalkozó, Fehér Lóránt személyében megta-
láltuk azt, aki a Purinához méltó környezet-
ben és kiszolgálásban tudja partnereinket 
részesíteni. A bolt magáért beszél. Rende-
zett, kulturált környezet, kedves kiszolgálás, 
igyekeznek a vevők igényeinek maximáli-
san eleget tenni. A Purina ® arculati ele-
mekkel ellátott üzlet biztosítja vásárlóink szá-
mára a megszokott Purina ® minőséget. 
Gratulálunk Fehér Lórántnak a minden 
igényt kielégítő takarmánybolthoz, sok sikert 
és jó egészséget kívánunk működtetéséhez! 

(Csanda János, dealermenedzser) 

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 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

Közeledik a személyi jövedelemadó 
bevallásának határideje, ha nem tudja 

elkészíteni, vagy segítségre van szüksége, 
keressen meg! 

 
Vállalom egyéni vállalkozók, alapítványok, 
egyesületek, non-profit szervezetek, 
gazdasági társaságok egyszeres és kettős 
könyvelését, számviteli szabályzatok 
elkészítését. Vállalkozások alkalmazott-
jainak bérszámfejtését, a biztosított 
jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség teljes körű teljesítését. 
 

Lukovicsné Nagy Ibolya 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
okleveles munkaügyi szervező 
Telefon: 06/30-224-53-35  

Híres idézetek 

„Idegesítenek azok az emberek, akik nem 
adják a nevüket ahhoz, amit mondanak!” 

– Anonymus 
 
„Az úgy kezdődött, hogy a körmömet rágtam...” 
– Millói Vénusz 
 
„A fiaim vezetékneve eltér.”  
– Eltér János 
 
„Te vagy az egyetlen nő az életemben!”  
– Ádám 
 
„Nevemet ne vegyék szó szerint!”  
– Baráti Áron (kereskedő) 

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

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TVakár 4 TVakár 4 TVakár 4 TV----re is re is re is re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)    
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)    

MinDigTV MinDigTV MinDigTV MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása, kábeltévé szerelése, javítása    
 

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 készítése, 

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 

Mardel Market 

zöldség-gyümölcs kínálata: 

– Mindig friss zöldség-gyümölcs 
– Szárazáru (tészta, bab) 
– Tálcás sütemény 
– Tojás 
– Savanyúság 
Udvarias ás kedves kiszolgálással továbbra is 

várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Adél köz 1. 

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 
TelefonTelefonTelefonTelefon: +36 30 488 3368 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás:  
H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8––––16, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 8––––17, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

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 
Kettőshatári út 3. 
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 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Figyelem! 
 

A 48-as utcai papír-írószer 
bolt nem szűnt meg, 

csak elköltözött! 
Új cím: 
Szeged, Szent János tér 3. (A 

COOP ABC mögött) 
Ajánlatunk: 
– nyomtatványok, 
– iskola– és irodaszerek, 
Parkolószelvény értékesítés, fénymásolás, 
bélyegző készítés. 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel.: 30/360-7943 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

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

Márti 

Tel.: 20/373–1077 

F I G Y E L E M !F I G Y E L E M !F I G Y E L E M !F I G Y E L E M !     
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, helyszínen 

történő korrekt megegyezés alapján. 
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 

Szépségszalon Dorozsmán! 
Az ABC-vel szemben!!! 

 

Kozmetika 
Fül-piercing belövés 

Szolid árak!!! 06-30/243-5835 
 

Manikűr, pedikűr, műköröm 
Reflexológia 

Téli akciók!!! 06-30/381-8897 
 

Masszázs 
Teljes test és részmasszázs 

300-2200 Ft-ig!!! 06-70/709-2272 
 

Új fodrász is!!! 
Divatos frizurák 

Minden korosztály számára!!! 06-30/5120794 
 

Nyitva: 6-19-ig.   06-62/461-290 

PEDIKŰR 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 

BAROSNÉ ILONA 
���� 30/337–3332 

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 
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KIADJAKIADJAKIADJAKIADJA: DOROZSMAI NAPLÓ BARÁTI KÖR · FELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓFELELŐS KIADÓ: BALLAI FERENC · FŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐFŐSZERKESZTŐ: SOMOGYI GÁBOR · OLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐOLVASÓSZERKESZTŐ: MIKLÓS ZOLTÁN · TÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐTÖRDELŐSZERKESZTŐ: SOMOGYI GÁBOR 
MUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAKMUNKATÁRSAK: MILITÁR MIKLÓS, MÓRA MIHÁLYNÉ, SEBŐKNÉ GRANDPIERRE CECÍLIA, SZAKÁCS KORNÉL, TÓTH GYÖRGY · HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉSFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTELFELVÉTEL: MÓRA MIHÁLYNÉ: 06 30/469-2694, 461–524 TÍMÁR LAJOS: 06 20/470-6587 
MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK MEGJELENIK 4000 PÉLDÁNYBAN · SZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍMESZERKESZTŐSÉG CÍME: 6791 SZEGED–KISKUNDOROZSMA, NEGYVENNYOLCAS UTCA 12. · EEEE----MAILMAILMAILMAIL: DN@SZELMALOMKTV.HU · INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET: WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: TERJESZTI: MAGYAR POSTA · NYOMNYOMNYOMNYOMDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOKDAI MUNKÁLATOK: AGENT PRINT KFT. 6781 DOMASZÉK, T. 873. 

* 

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!    

Jolánka uJolánka uJolánka uJolánka u----i előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mfti előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mft, Málna u. sarki ház 25x31    m-es telken 9.2 mft, Kék u. 13. sz. 823 nm 
építési telek teljes közművel 8.2 mft, Láp u.    építési telek lebontandó házzal 25 m széles utcafronttal 4.2 mft,,,, Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház Tas u. 3 szobás ház 
468 nm468 nm468 nm468 nm telken 13.9 mft,telken 13.9 mft,telken 13.9 mft,telken 13.9 mft, Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft,Széchenyi u. 5 szobás, új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft, Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai Balajthy u. 4 szoba, nappali, amerikai 
konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe beszámítunk. Vadliba u. 3 szobás, kertes ház 23 mft, Északi sor 1. sz. 3 szobás ház, 
9.9 mft, Délibáb u. folyamatosan újított 2 szobás ház 8.2 mft, Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás , Forrai u. 3 szobás, nappalis 23 mft, Gyuris u. 155 nm 3 szobás 
nappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás háznappalis ház 21 mft, Majális u. 100 nm karbantartott ház 16.5 mft, Széksósi úti 72 nm házrész 3.9 mft, Kamilla u 3 szobás ház    

11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 mft.11.5 mft, Kikirics u 3 szobás, beépített cserépkályhás tégla ház 10.6 mft, Rekettye u. gázfűtéses tégla ház 7.3 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 

    

AKCIÓS TERMÉKEINKET KERESSE ÜZLETEINKBEN!AKCIÓS TERMÉKEINKET KERESSE ÜZLETEINKBEN!AKCIÓS TERMÉKEINKET KERESSE ÜZLETEINKBEN!AKCIÓS TERMÉKEINKET KERESSE ÜZLETEINKBEN!    
    

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 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Téli ruházat Téli ruházat Téli ruházat Téli ruházat ––––15%15%15%15%    
engedménnyel!engedménnyel!engedménnyel!engedménnyel! 
AVON tanácsadás! 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
vállalja rendezvények lebonyolítását a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban 100 

főig, a Pizzériában 25 főig 
és külső helyszíneken is. 

Az étel és italválaszték megbeszélés 
szerint. 

 

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

Lakodalmak   Születésnap   BallagásLakodalmak   Születésnap   BallagásLakodalmak   Születésnap   BallagásLakodalmak   Születésnap   Ballagás 

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

AKCIÓ! 
 

Minden fémkeret árából –20% kedvezmény! 
Női műanyag keretek már 2300 Ft-tól 
Férfi műanyag keretek már 3300 Ft-tól 

Egyfókuszú műanyag lencse 
tükröződésgátló réteggel 1450 Ft/db-tól 

Vékonyított műanyag lencse 
tükröződésgátló réteggel 3000 Ft/db-tól 

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! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  

Nyelvguru 
nyelviskola 

Angol és Orosz 

nyelvtanfolyamok 
 

Ha érettségire vagy 
nyelvvizsgára készülsz, 

vagy csak beszélni szeretnél 
egy idegen nyelvet, hívj! 

 
Ingyenes bemutató órák 
www.nyelvguru.hu 

 
Tel: (62) 20-20-20 


