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„A gondolkodás a lehető legkeményebb 
munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly 
kevesen.” 

HENRY FORD 

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
Részletek a 9. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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HAVI  GONDOLAT � 

Romok 
 

M int újságunk második oldalán olvas-ható, az elmúlt néhány hét alatt (leg-
alább) három vandáltettet követtek el la-
kókörzetünkben. Köztük az egyiket a teme-
tőben, ahol ehhez fogható garázdaság ed-
dig még nem volt tapasztalható. A dúlás 
február 14-ét megelőző napon történhe-
tett. Az ismeretlen tettesek többek közt 
letépték a betonozott virágtartókat, össze-
törték egy másik sírhely márványlapját, 
valamint kereszteket rongáltak meg és 
döntöttek ki.  

Sokan, amikor hallották vagy olvasták 
a hírt, még aznap kifutottak a temetőbe, 
hogy megnézzék, vajon elhunyt szeretteik 
nyughelye érintetlen maradt-e. (A temet-
kezési vállalat csak szűk egy héttel a tett 
után értesítette ki levélben az ügyben érin-
tett tulajdonosokat.) 

Az anyagi kár jelentős: a tönkretett 
virágtartók 5–10 ezer forintos kára mellett 
a leginkább összetört sírokban több szá-
zezres kár keletkezett, amelyet a tulajdo-
nosoknak kell helyreállíttatniuk, így az ez-
zel járó költségek is őket terhelik. Nem 
valószínű, hogy rendelkeznének olyan biz-
tosítással, amely kiterjedne az effajta kár 
rendezésére is. 

Akik okot keresnek az effajta vandaliz-
musra, ne tegyék. Valószínűsíthető, hogy 
az elkövetőknek semmiféle anyagi vagy 
szellemi érdeke nem fűződhetett a garáz-
dálkodáshoz. Ép eszű, józan gondolkodású 
emberektől távol áll elhunyt emberek sír-
helyeinek meggyalázása, ezáltal bizonyára 
ittas, esetleg kábítószer vagy más tudat-
módosító szer hatása alatt álló egyének 
lelkén szárad a bűntény és az ezzel járó 
anyagi kár. Még ha az alkohol vagy más 
szer hatása alatt állók kevésbé vonhatók is 
felelősségre, mint a józan, tetteik teljes 
tudatában lévők, még nagyon is felelősek 
maradnak azért az állapotért, amelybe 
önmagukat sodorták bele. A mértéktelen, 
túlzott fogyasztás nem csupán önveszé-
lyes, hanem, mint láthatjuk, közveszélyes 
is, és másnak is kárt okoz. Ha valaki annyira 
idióta, hogy az alkohol- és drogfogyasztás-
sal saját magának árt, legalább tegye úgy, 
hogy más ne szenvedje kárát. 

Várjuk a rendőrség nyomozásának 
eredményét, tudomásunk szerint feljelen-
tést is tettek már. A randalírozás feltételez-
hetően valamelyik, hétvégenként éjszaka 
az utcákon tomboló, fiatalokból álló banda 
műve lehet. 

 
SOMOGYI GÁBOR 

Kedves Asszonyok, 
Lányok! 

 
Nőnap alkalmából  szeretettel  köszöntjük Önöket. Enged

jék meg, hogy kifejezzük hálánkat azért a sok szeretetért, gon
doskodásért, önfeláldozásért, amit mi, férfiak Önöktől kapunk. 
Tiszteletünk jeléül fogadják el ezt a jelképes csokrot! 

 
KOSIK DÉNES ÉS MIHÁLFFY BÉLA 

önkormányzati képviselők 
 

A nagy szavak nem érnek semmit, 
Elszállnak, mint az őszi szél, 

De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 
Elkíséri az embert, amíg él. 

József Attila 

Ismét jót báloztunk! 

Január 29-én a dorozsmai Sport-
csarnokban került megrendezés-
re immár a 13. Egyházközségi bál. 
A korábbiakhoz hasonló családi-
as szervezésben a sportcsarnok 
egyik felében a terített asztalok 

várták a vendégeket, míg a má-
sik oldalon, a függöny mögött a 
gyerekek játszadoztak, labdáztak, 
tehát az idén sem kellett otthon 
maradniok. 
TUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLTUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLTUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLTUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLDALON OLVASHATÓ.DALON OLVASHATÓ.DALON OLVASHATÓ.DALON OLVASHATÓ.    
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEKŰ SZÁMOK 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
    

    ����    A TELEFONTANÚ INGYENA TELEFONTANÚ INGYENA TELEFONTANÚ INGYENA TELEFONTANÚ INGYENES HÍVÓSZÁMA:ES HÍVÓSZÁMA:ES HÍVÓSZÁMA:ES HÍVÓSZÁMA:    

06 80/555-111 (névtelenül is tehet bejelentést) 
    

    ����    SZOLGÁLATI IDŐBEN HÍSZOLGÁLATI IDŐBEN HÍSZOLGÁLATI IDŐBEN HÍSZOLGÁLATI IDŐBEN HÍVHATÓ KMB SZÁMOK:VHATÓ KMB SZÁMOK:VHATÓ KMB SZÁMOK:VHATÓ 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 
FélfogadásFélfogadásFélfogadásFélfogadás: minden szerdán 17–19-ig. 
KMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címeKMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47. 

NYITVA TARTÁSOK 

    ����    AZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRAZ ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉGENDELTSÉG    
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVA TARTÁSA:    

 
�  Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
�  Szerda:  8.00–17.30 óráig 

 
    ����    FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR:FIÓKKÖNYVTÁR: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. márciusi szerkesztőségi ülés időpontjaA 2011. márciusi szerkesztőségi ülés időpontjaA 2011. márciusi szerkesztőségi ülés időpontjaA 2011. márciusi szerkesztőségi ülés időpontja: március 
14., hétfő, 17 óra. 

    ����    KOSIK DÉNES (5. VK.)KOSIK DÉNES (5. VK.)KOSIK DÉNES (5. VK.)KOSIK DÉNES (5. VK.)    
�  2011. március 10., csütörtök, 16:30–17:30 
Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgármesteri 

Hivatal Hivatali Kirendeltség) 
 

    ����    MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.)MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.)MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.)MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.)    

�  2011. március 10., csütörtök, 16: 30–17:30 
Helye: Negyvennyolcas u. 12.  (Kirendeltség) 

RÖVIDEN 

� A dorozsmai hulladékudvar nyitva tartásaA dorozsmai hulladékudvar nyitva tartásaA dorozsmai hulladékudvar nyitva tartásaA dorozsmai hulladékudvar nyitva tartása: H, K, Cs, P, 
Szo.: 8–16 óráig. Szerdán és vasárnap zárva. 

� 

A DOROZSMAI POSTAHIVATAL ez 
évben ünnepli fennállásának 130. évforduló-
ját. Ezt a postatörténeti eseményt a Művelő-
dési Házban rendezendő kiállítással szeretné 
a kirendeltség vezetése emlékezetessé tenni. 
Ha valakinek rendelkezésére áll a helyi posta 
életéről bármilyen tárgyi emlék (bélyeg, 
bélyegzőnyomat, dorozsmai képeslap, fény-
kép, dokumentum stb.), és azt hajlandó a 
kiállítás idejére rendelkezésre bocsátani, vagy 
akár csak engedélyezni annak lefényképezé-
sét, kérik, jelezzék azt a dorozsmai postahiva-
tal vezetőjének. Ha egykori dolgozónak, vagy 
családtagjának van a posta történetéhez 
kapcsolódó története, visszaemlékezése 
régvolt postai alkalmazottakról, a kézbesítés, 
vagy egyéb postai munka folyamatáról, kérik 
ugyanezen a módon való tájékoztatását. 

23 TERÜLETET, köztük a Maty-ér Dorozsma 
felőli részét védetté nyilvánítaná az önkor-
mányzat. A 140 hektáros terület, amelyet az 
evezőpálya, a sziksósi autópálya-felüljáró, 
Kiskundorozsma és a Széna, illetve Kút utca 
határol, az elsők között került a február 25-i 
közgyűlés elé. Azért ezekről tárgyal elsőként a 
képviselő-testület, mert ha védettek lesznek, 
akkor a város a vizes élőhelyek megtartása 
címszóval uniós támogatásra pályázhat. 

A védetté nyilvánítandó területek beépí-
tésre alkalmatlanok, a védelem környezetvé-
delmi szempontból jelent plusz biztonságot a 
hely növény- és állatvilágára nézve. Noha 
plusz terheket illetve tilalmakat a védetté 
nyilvánítás nem róna ki a terület tulajdonosa-
ira, közülük többen aláírásgyűjtésbe kezdtek, 
mert ellenzik a védettséget. Attól félnek, 
hogy elértéktelenedik az ingatlanuk, ha 
esetlegesen korlátozzák az eladását vagy 
művelését. A helyi védettség azonban csak 
akkor jelentene többletkorlátozást, ha az 
eddigitől eltérő tevékenységbe akarna valaki 
belekezdeni. Elidegenítési tilalom nem lenne, 
a védett területre azonban a szokásoshoz 
képest – szomszéd, használó, adott település 
lakója, családi gazdálkodó, földalap – még az 
államnak is elővásárlási joga van. 

A fejlesztési iroda vezetője, Igaz Ágnes a 
Délmagyarországnak tett nyilatkozatában 
elmondta, folynak az előkészületek egy közel 
270 millió forintos, vizes élőhely megtartásá-
ra vonatkozó pályázathoz. Ez a terület egy 
680 méter hosszú és 4,5 méteres széles sávot 
jelent a Széna utcai részen, amely víztározó-
szerűen megoldaná Dorozsma belvízelveze-
tését is a Vásár térig. 

FEBRUÁR 25-E Magyarországon a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az 

Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott 
határozata értelmében a középfokú oktatási 
intézményekben minden év február 25-én 
megemlékezést tartanak a kommunista 
diktatúrák áldozatairól. A megszálló szovjet 
katonai hatóságok 1947. február 25-én 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát jogellenesen letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet 
töltött fogságban. 

MÁRCIUS 8-ÁN ünnepeljük a nemzetközi 
nőnapot. 1911. március 19-én Ausztriában, 
Dániában, Németországban és Svájcban 
tartották meg a világon először a nemzetközi 
nőnapot. 1917. március 8-án (a juliánus 
naptár szerint február 23-án, azaz: február 
utolsó vasárnapján) Oroszországban nők 
tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal 
később – nem közvetlenül ennek a tüntetés-
nek a hatására – II. Miklós cár lemondott, és 
polgári kormány alakult, mely szavazójogot 
biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a 
nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb orszá-
gában március 8-a. A nemzetközi nőnapot az 
ENSZ is a világnapok közt tartja számon.  

Magyarország a nőnapi felhíváshoz 
először 1913-ban csatlakozott. A Rákosi-
érában a nőnap ünneplése kötelezővé vált. 
Az eredetileg különböző időpontokban 
rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára 
március 8-ára esik. 

ÖNKÉNTESEK szánt szándékkal 
„túladagolták” magukat bizonyos homeopá-
tiás készítményekből egy szegedi gyógyszer-
tár előtt: az aktivisták az ajánlott mennyiség 
többszörösét vették be a készítményekből, 
bizonyítva ezzel hatástalanságukat.  

Minderre február 5-én került sor az 
ország több nagyvárosában, így Szegeden is. 
A demonstráció célja az volt, hogy a közvéle-
ményben tudatosítsa, a homeopátiás eljárás 
hatása nincs tudományosan bebizonyítva. A 
szervezők megemlítették többek között, 
hogy a homeopátiás szerek nem mennek át 
olyan szigorú klinikai kipróbáláson, mint 
amilyen minden igazi gyógyszer esetében 
kötelező.  

Számos szakember úgy véli, hogy mivel 
a több száz éves hagyománnyal rendelkező 
homeopátiás gyógymód mechanizmusát 
mind a mai napig nem bizonyították, így az 
nem is működhet, a homeopátia védelmezői 
szerint éppen ez az egyik fő érv a gyógymód 
mellett, nevezetesen, hogy a manapság óriási 
iparággá terebélyesült gyógyszeripar kutatói 
talán nem véletlenül mellőzik az ezirányú 
kutatásokat. 

Horribile dictu 
Az elmúlt hónapban sajnálatos 
módon több köztéri, illetve ma-
gántulajdon-rongálás és huliganiz-
mus színhelyévé vált Dorozsma. 

 
Február  elején  a  templomdomb 

falába épített ivókút megfagyását meg
előzendően kiterített védősátort felha
sították.  A  kitépett  részt  nem  vitték 
az  ismeretlen  tettesek magukkal,  így 
azt visszaragasztották az illetékesek. 

Ugyancsak a  templom közvetlen 
közelében történt rongálás február kö
zepén.  Az  egyik  reflektort  betörték. 
Nem  ez  volt  az  első  eset:  a  éjszakai 
díszvilágítás  funkcióját ellátó  reflek
torokat  kihelyezésük  után  nem  sok
kal egyszer már megrongálták. 

Szintén  vandalizmus  áldozatául 
esett több családi sír a dorozsmai  te
metőben.  Az  ugyancsak  február  kö
zepén, a  templomi  reflektor megron
gálásával  feltehetőleg  egyidőben  el
követett bűntény során nyolc sírt, va
lamint  a  temetkezési  vállalat  villany
óraszekrényét rongálták meg. Megje
gyeznénk, a temetőkapukat éjszakára 

nem  zárják  be  a  gondnokok,  ezért 
nem  büntethető,  ha  valaki  éjjel  be
megy  a  temető  területére.  Emellett 
nincs éjjeliőr sem, a  rongálások akár 
meg  is  ismétlődhetnek  a  jövőben. 
Felmerül  a  temető  biztonsága  újra
gondolásának szükségessége. 

SG 

VALAKINEK ÚTBAN VOLT...VALAKINEK ÚTBAN VOLT...VALAKINEK ÚTBAN VOLT...VALAKINEK ÚTBAN VOLT...    

BÉKÉBEN NYUGSZANAK? EZ NEM CSUPÁN RONGÁLBÉKÉBEN NYUGSZANAK? EZ NEM CSUPÁN RONGÁLBÉKÉBEN NYUGSZANAK? EZ NEM CSUPÁN RONGÁLBÉKÉBEN NYUGSZANAK? EZ NEM CSUPÁN RONGÁLÁS, HANEM KEGYELETSÉRTÉS IS!ÁS, HANEM KEGYELETSÉRTÉS IS!ÁS, HANEM KEGYELETSÉRTÉS IS!ÁS, HANEM KEGYELETSÉRTÉS IS!    

BETÖRTBETÖRTBETÖRTBETÖRT    
REFLEKTOR A REFLEKTOR A REFLEKTOR A REFLEKTOR A 
TEMPLOMTEMPLOMTEMPLOMTEMPLOM----
DOMBON.DOMBON.DOMBON.DOMBON.    
 
 
 
 
 
 
(A DOROZSMAI 
NAPLÓ 
FELVÉTELEI) 
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PROGRAMAJÁNLÓ � 

Márciusi programok 
�  IV. DOROZSMAI EGÉSZSÉGNAP 
Időpontja: március 5-én, szombaton 9-13 
óráig 
Jöjjön el és vegyen részt a szűrővizsgála-
tokon! Megelőzni könnyebb, mint orvosolni! 
Csak egy nap az egészségéért, sorbanállás 
nélkül. 
 
Szűrővizsgálatok: 
 
Dr. Thurzó Ferenc koleszterinkoleszterinkoleszterinkoleszterin----, vércukor, vércukor, vércukor, vércukor----    és és és és 
vérnyomásmérést tartvérnyomásmérést tartvérnyomásmérést tartvérnyomásmérést tart. 
 
Tüsszög, szeme és orra viszket? Ezek az 
allergiaallergiaallergiaallergia tünetei. Dr. Czakó Anikó tüdőgyógy-
ász, allergológustól megtudhatja, mire aller-
giás. 
 
Az Oriflame által végzett bőrdiagnosztikaibőrdiagnosztikaibőrdiagnosztikaibőrdiagnosztikai 
felméréséből megtudhatja, hogy mi áll a bőr 
szárazsága és a fáradsága hátterében. Ezen 
kívül tombola húzás keretében értékes koz-
metikai csomagok várják a kedves megjelen-
teket.  
 
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Szegedi 
Kirendeltsége: 
Életmód tanácsadást, testzsír mérést, Életmód tanácsadást, testzsír mérést, Életmód tanácsadást, testzsír mérést, Életmód tanácsadást, testzsír mérést,     
testzsír %, BMI meghatározást testzsír %, BMI meghatározást testzsír %, BMI meghatározást testzsír %, BMI meghatározást (testtömeg-
index, az elhízás számszerűsítése) végez. 
Stresszes, beállt feszült nyak, ill. hát kezelésé-
re kiváló módszer a csontkovácsolás. Nagyon 
hatékony mindenféle gerinc eredetű problé-
mák fájdalmak, gerincsérv, derékfájás, hátfá-
jás, nyakfájás enyhítésére. Bakos Sándor 
csontkovácsnál csontkovácsnál csontkovácsnál csontkovácsnál megtapasztalhatják a csont-
kovácsolás fájdalomenyhítő hatását. 
 
A Calivita International egyedi és természetes 
alapanyagú termékeket mutat be, melyek az 
egészséges életvitelhez segítenek hozzá. 
Vanyó Attila masszőrmasszőrmasszőrmasszőr bemutatója után kipró-
bálhatják a masszázs energetizáló és izomfris-
sítő hatását, a relaxálástól a panaszok enyhí-
téséig.  
 
Váradi Ágnestől megtudhatjuk a BioptronBioptronBioptronBioptron----
lámpa lámpa lámpa lámpa jótékony hatását: ami előidézi a sejtak-
tivitást, ösztönzi az anyagcserét és a regene-
rálódási folyamatot. Nincs káros mellékhatá-
sa, egyszerű a használata, így nemcsak szak-
emberek használhatják, hanem mindenki 
otthon, számos egészségügyi problémára.  
Ingyenes hallásvizsgálat korszerű hallásvizs-
gáló készülékkel. Halláskárosodás esetén 
egyénre szabottan terápiás lehetőséggel látja 
el a MedSound HallásgondozóMedSound HallásgondozóMedSound HallásgondozóMedSound Hallásgondozó. 
 
Előadások: 
    
9:00 9:00 9:00 9:00 (Nagyterem) Dr. Bindics István: Milyen 
lehetőségeket rejt a betegség megelőzése, és 
milyen eszközeink vannak rá? 
9:30 9:30 9:30 9:30 (Nagyterem) Oskovics Katalin természet-
gyógyász, akupresszőr: Akarj egészséges, 
legalább 100 éves életet! – A meridiántorna 
jótékony hatásai 
10:00 10:00 10:00 10:00 (Nagyterem) Dr. Oláh Julianna: A gyo-
mor- és bélrendszert érintő fertőzésekről 

�  FLOYD ROSE KONCERT 
Időpontja: március 12-én, szombaton 20 
órától 
Belépőjegy: 500 Ft. 

�  ÜNNEPI MŰSOR ÉS KOSZORÚZÁS 
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 163. ÉVFORDULÓJA 
TISZTELETÉRE 
Időpontja: március 15-én, kedden 10 órától 
Közreműködik: az Orczy István Általános 
Iskola tanulói és Bindics Blanka (fuvola) 
Ünnepi beszédet mond: ifj. Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselő 
Koszorúzás a ’48-as kopjafánál. 
 
Kérjük a pártokat és a szervezeteket, koszorúzá-
si szándékukat jelentsék be a művelődési 
házban március 11-ig a 463-112-es vagy a 
20/9542124-es számon! 
 
Szeretettel várunk mindenkit a megemléke-
zésre és a koszorúzásra!    

�  DOROZSMAI SZÍNHÁZI ESTÉK 
Időpontja: március 19-én, szombaton 18 
órától 
 
A Deszki Deszkaszínház bemutatja 
Bor-Bála-Korcs-Mája 
(vígjáték) 
Belépőjegy: 500 Ft/fő 

�  A GONDOLAT TEREMTŐ EREJE 
Győrfiné Bullás Mária üvegfestő kiállítása 
A kiállításhoz a festőnő mond ismertetőt. 
Időpontja: március 25-én, pénteken 17 órától 
A kiállítás megtekinthető április 11-ig. 
 
�  SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM 
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE 
Újraindul a számítógépes tanfolyam! 
Várjuk szeretettel azokat a dorozsmai nyugdí-
jasokat, akik kellemes légkörben és jó hangu-
latban szeretnék megismerni a számítástech-
nika alapjait! 
Különös tekintettel az internet és az e-mail 
használatának elsajátítására, gyakorlására. 
Időpontja: március 8-tól április 12-ig (márc. 8., 
10., 17., 22., 24., 29., 31., ápr. 5., 7., 12.), 
minden kedden és csütörtökön 9-11 óráig. 
A tanfolyam összesen 20 órás. 
Részvételi díj: 4800 Ft. 
Jelentkezni a 463-112-es telefonszámon vagy 
személyesen a művelődési házban lehet. 

�  MODERNTÁNCOKTATÁS 
Balett alapokon nyugvó jazz-balett, táncgim-
nasztika, modern tánc, funky, hip-hop ele-
mekkel átszőtt oktatás. A helyes testtartás, 
technikai elemek elsajátítása, lendületes 
koreográfiákkal, mindez játékos formában, év 
végi fellépési lehetőséggel. A bemutatóhoz 
szükséges jelmezeket mi biztosítjuk. Az órák 
bensőséges, családias légkörben zajlanak, 
diplomás, fiatal, lendületes pedagógus 
segítségével, aki a Szegedi Nemzeti Színház 
táncosa. 
A foglalkozások időpontja: minden pénteken 
16.15-től. 

�  VÁSÁR 
Március 4-én, 9-én, 10-én, 16-án, 22-én és 29-
én. 

�  TERMÉKBEMUTATÓ 
Március 2-án. 
 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Hozzuk rendbe a stációkat! 
Tisztelt  Dorozsmaiak!  A  Petőfi 

Sándor  Művelődési  Ház,  sokak  régi 
óhaját  figyelembe  véve,  felkarolta  a 
Hősök Ligetében  a  leromlott,  ledön
tött,  az  egykori  kolerajárvány  emlé
kére  emelt 14 stáció  rendbehozatalá
nak koordinálását, amely az emléke
zés és a kegyelet ma már bántóan ma
gára  hagyott  jelképei.  Szakértői  kört 
toborozva megkezdődött annak vizs
gálata, milyen lehetőségek állnak ren
delkezésre  ahhoz,  hogy  a  dorozsmai 
múlt  eme  szép  építményei  a  régen 
volt,  impozáns küllemmel újulhassa
nak meg. Mint minden építészeti em
lékünk felújítása, ez a feladat sem va
lósítható meg csupán szimpátiából, je
lentős anyagi  forrásokat kell megke
resni ahhoz, hogy a restaurálási költ
ségeket fedezni lehessen. Ehhez szük
ség van a dorozsmaiak segítségére is. 
Előzetes  tárgyalásokon  már  az  egy
ház, mindkét dorozsmai képviselő és 
a  művelődési  ház  is  felvállalt  egy
egy stációnak a felújítását. Tehát nem 
indulunk üres kézzel. 

Várjuk  azoknak  a  jelentkezését, 
akik anyagilag hozzájárulnának a Kál

vária  (Keresztút)  rendbehozatalához. 
Bármekkora felajánlást szívesen foga
dunk.  (Első  számításaink szerint egy 
stáció  rendbehozatala  kb.  300  ezer 
forintba kerül.)   Kérem, akiknek van 
adományozói  szándéka,  jelentkezzék 
a parókián vagy a művelődési ház te
lefonszámán  (463–112).  Cserébe  azt 
tudjuk  felajánlani,  hogy  a  stációkon 
elhelyezett táblán feltüntetjük az ado
mányozó nevét! 

A  stációk  felújítását  2011ben 
szeretnénk elvégezni, így az év végé
re várható a munka elkészülte. 

A Kálvária  (Keresztút)  felújítása 
Dorozsmát hozzájuttatja ahhoz, hogy 
Szeged  város  rendbe  hozatja  a  do
rozsmai  ligetet,  melyről  megállapo
dás  született  az  egyház  és  az  önkor
mányzat között. Ehhez a kertészeti ta
nulmányterv is elkészült, mely a mű
velődési házban megtekinthető. 

Így válik a liget felújítása után is
mét Dorozsma szerves részévé. 

Pál  apostol  jelmondatával  élve: 
„Ne a múlandó földiekkel, hanem az 
örökkévalókkal törődjetek!” 

HAJDÚ GÉZA 

Egyházközségi tények és tervek 
Ezúton adunk  tájékoztatást  Egy

házközségünk  építésifelújítási  mun
káiról. A 2010. évben a következő ter
vek valósultak meg adományokból, a 
befizetett  egyházi  adóból,  valamint 
az önkormányzati támogatásból: 1. A 
templomban  új  szigetelő  kosarak  fel
szerelése, só kivirágzások lekaparása. 

2. 1 db színes üvegablak felújítá
sa,  1  db  pad  felújítása  (családi  ado
mányból). 

3. Templomparti 3 db  lépcső új
raépítése, támfal felújítása. 

4. Templomtető esővíz kivezeté
se  támfalon  kívül,  illetve  1  db  parti 
szikkasztó  elkészítése  és  bekötése  a 
sekrestye mögött. 

5. Parókia felől parkírozók kiala
kítása és kavicsolása. 

6.  Toronysüveg  borítás  javítása, 
hiányzó  elemek  legyártása,  pótlása. 
(2011re áthúzódó munka). 

7. A torony állványozásának meg
kezdése. 2010ben felvonulás. 

8.  Parókián  a  papszállás,  iroda, 
folyosó  felújítása,  festése,  mázolása, 
udvari  rész  füvesítése,  gyerekhinták 
felszerelése. 

9. Harangozóház külső, belső kar
bantartása, festése. 

10. Liget kitisztítása, fák nyesése. 
A 2011. évre tervezett munkáink: 
1. Toronysüveg javítás, pótlás be

fejezése alpinista technikával. 
2.  Torony  beállványozása,  felü

leti,  és  párkányok  javítása,  bádogo
zás, festésmázolás. 

3.  A  templom  hiányzó  színes 
üvegablakainak felújítása (3 db), csa
ládi felajánlásokat várunk! 

4.  Templomdombi  feljárók,  lép
csők felületének javítása. 

5.  Akadálymentesített  templomi 
feljárat megtervezése, kivitelezése (rok
kantkocsis, babakocsis  feljárási  lehető
ség  biztosítása).  Itt  alapítványi  és  ön
kormányzati támogatásra is számítunk! 

6.  WC  kialakítása  a  parókián, 
amely az utcáról megközelíthető). Fel
járó tetőszerkezete 2009évben elkészült. 

7. Orgona hangolása, javítása. 
További rövid és hosszú távú el

képzeléseink: 
1.  Templomtorony  mögötti  rész 

(templom hajójának) fal javítása, áll
ványozása, festése. 

2. Kórusfeljáró belső összekötése. 
3. A templom déli homlokzati be

járatának megnyitása. Ez főleg a szel
lőztetés  és menekülő  útvonal  biztosí
tása miatt szükséges. Ide egy leereszt
hető rácsot terveztünk felszerelni! 

4. A templom belső kihangosítá
sának javítása. 

5. A parókia udvarán sportolásra 
alkalmas  eszközök  (foci,  kézilabda, 
kosárlabda, röplabda) felszerelése. 

6.  Közösségi  épület  befejezése 
(padlástér, tető, hőszigetelés, fűtés). 

7. Ligetben  lévő stációk újraépí
tése, kápolna előtti tér burkolása, ká
polna falainak vízszigetelése. Itt is ön
kormányzati,  családi  segítségre  szá
mítunk egy komplex parkcentrum lét
rehozásának lehetőségére. 

A  leírtak  megvalósulása  csak  a 
dorozsmai  lakosok,  és  az  Önkor
mányzat  támogatásával  lehetséges! 
Ehhez kérjük és köszönjük a gazdál
kodó és egyéni személyek,  szerveze
tek,  alapítványok  anyagi  támogatá
sát,  és  a  2011évi  egyházi  adó  mi
előbbi befizetését! 

BÉNYI MIHÁLY (VILÁGI ELNÖK) 
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Ismét jót báloztunk! 
(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

A résztvevők, mintegy 200 felnőtt 
és 30 gyerek jelenlétével este hat óra
kor kezdődött a bál. A  rendezvényt a 
püspökség  képviseletében Kondé  La
jos  helynök  atya  tisztelte  meg.  Jelen 
volt Nógrádi Zoltán országgyűlési kép
viselőnk, Kosik Dénes és Mihálffy Bé
la önkormányzati képviselő urak. 

A  műsor  vezetője  Szunyogh  Tí
mea volt. A megnyitó és Mádi György 
plébános  atya  köszöntő  szavai  után 
Szepesiné  dr.  Hídvégi  Julianna,  a 
Sztriha  Kálmán  Alapítvány  elnök 
asszonya mondott köszöntőt. 

A  műsorban  Szélpál  Szilveszter 
operetteket  és  világszámokat  adott 
elő magas művészi  színvonalon. Pó
csai  György  egy  mókás  kutyás  szá
mot  adott  elő  hangutánzással  aláfes
téssel. Mihálffy Béla és Atlasz Henrik 
egy  magyarjapán  nyelvi  játékokon 
alapuló paródiát adott elő. Az Ifjúsá
gi  tánccsoport  látványos esernyős és 
keringős táncokat mutatott be. 

A  műsor  után  a  svédasztalos  va
csora  következett,  melyet  hagyomá
nyosan a Szélmalom Vendéglő vezető
je, Miklós Sándor és fia, Zsolt és dolgo
zóik szolgáltak fel a már megszokott jó 
minőségben,  kielégítő  mennyiségben. 
Igazán degeszre ehettük magunkat! 

A  zenét  tradicionálisan  a  Jaffa 
Trió  szolgáltatta,  akik  közismerten 
dorozsmaiak  (a  Csajkás  testvérek, 
Zoltán, Attila és Attila  felesége). Ők 
aztán  mindent  tudnak  a  műfajban, 
ami a jó hangulathoz kell, ki is adták 
magukból, hajnali 2 óráig szólt a mu
zsika, amelyre táncolt aprajanagyja. 

A szórakozás közben a tombolaje
gyek árusítása és a tárgyak nagyjából 1 
órás  húzása  következett,  amely  során 
kb. 250 tombolatárgy talált gazdára. A 
tombola  bevételének  50%a  Sztriha 
Kálmán  egyházi  alapítvány  javára 
ment,  a  templomdomb  akadálymen
tesítése céljára. Köszönet a  tombola
ajándékok  adományozóinak,  a  do
rozsmai és szegedi vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek: Nógrádi Zoltán 
országgyűlési,  Kosik  Dénes  és  Mi
hálffy  Béla  önkormányzati  képvise
lők;  Mádi  György  plébános;  Bényi 
Mihály; ifj. Atlasz Henrik; Zöld Szi

get  gyógynövény  üzlet;  Alex  „&” 
Alen Divat Bt.; Méry vegyi diszkont; 
Kinai  bolt  (Németh  Kálmánné);  Tá
bithné  Németh  Orsolya  (AVON  ter
mékek);  Turcsányiné  Pannika,  Vö
röskereszt; Kelet Varázsa ajándéküz
let  a  Coopban;  Jakus  Sándorné  női 
fodrász; Gyuris Gáborné virág üzlet; 
Mardel  Market  zöldséggyümölcs; 
Petrovné  Sándor  Mónika  virágos; 
Zsuzsi divat üzlet; Baba Bazár; Újvá
ri Lászlóné palackozott  italok boltja; 
István  utcai  szépségszalon;  Újvári 
Mihály  és  fia  Csaba  borászat;  MINI 
ABC;  Ungi  Bt.;  Hódi  Antalné,  100 
Ftos  bolt;  Lajkó  Edit  női  fodrász; 
Molnár  Edina  női  fodrász;  Kruzsik 
Adrien  kozmetikus;  Daróczi  Zsuzsa 
masszőr;  Szabadi  Péter,  Bemer  terá
pia;  Lajkó  Mihályné  szőnyegszövő; 
Fehér  Lóránt,  Purina  tápbolt;  Inter
west 2000 Kft. Papp László és Papp

né  Ribizsár  Orsolya,  ital  nagykeres
kedés; Somodi László  órás; Szélma
lom  Kábeltévé  Zrt.;  FORMA1  Fit
nesz Szalon Szeged; Pesti Ferenc.  

Köszönet  valamennyi  támogató
nak és kiemelten a Nárcisz Ajándék 

MIHÁLFFY BÉLA, GYURIS ZOLT (ZSOMBÓ POLGÁRMESTERE) ÉS KOSIK DÉNES. 

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! � 

A Déli Farm Kft. 
az év középvállalkozása 

Idén  a  Déli  Farm  Kft.  kapta  a 
Délmagyarország kiadója  által alapí
tott  Presztízs  Díjat  Az  év  középvál
lalkozása kategóriában. 

A  Déli  Farm  Kft.  1990ben  ala
kult a Boscoop állami vállalat utóda
ként. Az elmúlt 20 év alatt a cég  fo
lyamatosan  fejlődött,  és  mára  évi  2 
milliárd  forintos árbevételt produkál. 
Mára a kft. családi vállalkozássá ala

kult át, Palotás Sándor és fia, ifj. Pa
lotás Sándor áll a cég élén. A  január 
20án,  immár  hetedik  alkalommal 
megrendezett gálán a díjat a Szegedi 
Tudományegyetem  Tanulmányi  és 
Információs  Központjának  átriumá
ban, ünnepélyes külsőségek közepet
te  vehették  át  a  gazdasági  élet  ki
emelkedő szereplői. 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

Papp László 
az Év vállalkozója 

Az ital-nagykereskedő Papp Lász-
ló Év vállalkozója kitüntetést ka-
pott, amellyel 2010-ben elért ered-
ményeit ismerték el. 

 
Az  italnagykereskedéssel  fog

lalkozó  cég  központja  a  dorozsmai 
nagybani piac mellett található. A Do
rozsmán  élő  vállalkozó  2009ben, 
200  millió  forintos  fejlesztéssel  épí

tett fel hatalmas raktárát. A kft. jelen
leg  50  embert  foglalkoztat,  Bajától 
Szegeden át Békéscsabáig hálózza be 
a  teljes  DélAlföldet.  Az  italnagy
kereskedés  elsősorban  hazai  borokat 
forgalmaz. 

Az  Év  vállalkozója  kitüntetést 
Demján Sándortól,  a  Vállalkozók  és 
Munkáltatók Országos Szövetsége el
nökétől vehették át a díjazottak. 

és Virágüzlet tulajdonosának, Eszékiné 
Gyöngyikének és  dolgozóinak  az  aján
déktárgyak  színvonalas  becsomagolá
sáért, amelyet díjazás nélkül, adomány
ként végeztek. 

Köszönet  a  Sztriha Kálmán Egy
házi  Alapítványnak  a  tombola  lebo
nyolításáért,  Tahiné Tündének a  sok
sok tombolatárgy vállalkozóktól való 
összegyűjtéséért. Köszönet a bál szer
vezőinek: Mádi György plébános úr
nak,  Bényi  Mihály  világi  elnöknek, 
Bálint Istvánnak és feleségének, Ma
rikának  a  jegyek  értékesítésért  és  az 
ülésrend  kialakításért,  ifj.  Mihálffy 
Bélának,  ifj.  Atlasz  Henriknek,  Pó
csai Györgynek és Szalkai Attilának 
a  szervezésért  és  a  szereplőknek, 
táncosoknak a fellépésért. 

Jövőre, veletek, ugyanitt! 
TÍMÁR L. 

Bál Dorozsmáért 
Jótékonysági bált rendezett a Kiskundorozsmá-
ért Alapítvány. A vigadalomra február 19-én es-
te került sor a dorozsmai Sportcsarnokban. 

 
Az egybegyűlt népes vendégtábort látványos nyi

tótánccal köszöntötték, ám az est folyamán fiatal has
táncosok is bemutathatták tudományukat a közönség
nek. A zenéről és a jó hangulatról a Party Time Band 
gondoskodott. 

A  bál  az  alapítvány  legfőbb  bevételi  forrása,  az 
összegből  dorozsmai  civil  szervezeteket,  kezdemé
nyezéseket és rászorulókat támogatnak. 
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sabbá  válhatnak  ezek  a  területek  – 
indokolta  a  mezőőri  szolgálat  létjo
gosultságát a főfelügyelő úr.  

Elgondolkodtató,  hogy  bár  tele
pülésünk elsődleges érdekei közé tar
tozna a külterületeken  található  köz 
és  magántulajdonban  lévő  ingatla
nok,  termőföldek védelme,  az  ott  lé
vő,  illetve  ahhoz  tartozó  termények 
eszközök, haszonállatok, mezőgazda
sági építmények, földmérési jelek vé
delme,  mégis,  ez  a  jellegű  védelmi 
forma teljességgel elfeledetté vált an
nak ellenére, hogy erős  igény mutat
kozik rá. Dorozsmán, de Szeged más 
csatolt  külterületi  részein  jelenleg 
ezen  értékek  védelme  csorbát  szen
ved. Akár a rendőrség, akár a dorozs
mai  Polgárőrség  sem  finanszírozott
ságát  illetően,  sem  személyi  létszá
mából  adódóan,  sem  a  rendszeresí
tett, vagy  rendelkezésére álló  jármű
veivel – az útviszonyok miatt – nem 
tudja  ezeket  a  területeket  is  olyan 
mértékben  ellenőrizni,  illetve  a  vé
delmet  személyes  jelenlétével  bizto
sítani, mint a város belterületein. Ezt 
a  hiányosságot  minél  hamarabb  pó
tolni  kellene,  és  a  mezőőrség  ered
ményesen elő tudná segíteni ezt a fel
adatot. Ezzel is biztosítaná a külterü
leten  folyamatos  járőrszolgálatot,  fo
kozná az ottani lakosság biztonságér
zetét,  és  természetesen  jelenlétével 
csökkentené a külterületen elkövetett 
szabálysértések  és  bűncselekmények 
számát.  

Egy  Szegedhez  hasonló  nagysá
gú  város  adatai  közül,  az  egyenruha 
és  a  szükséges  felszerelés  költségei: 
300  000  Ft/fő – 2007es adatok  (ez 
most is ennyi – a szerk.). Az átlagbér 
akkor 880  000  Ft  volt.  Ehhez  járult 
az EHO, a TB és munkaadói járulék. 
Ez  kiegészült  az  étkezési  hozzájáru
lással és a helyi bérlettérítéssel, a ru
házati költségtérítéssel, a védelmi, tech
nikai felszereléssel, adott időjárási kö
rülményeknél védőitallal. 

Például  egy Északmagyarorszá
gi városban 2008ban a mezőőrségre 
fordított kiadások a következőképpen 
terhelték  az  Önkormányzat  költség

Dorozsmának mezőőr kell! 
Utoljára Vörös Vince bácsi látta el a mezőőri szolgálatot Dorozsmán. 
Annak is már 19 éve. Otthonában látogattuk meg, épp a lovat kötöt-
te be a még mindig jó kiállású, erőteljes, kackiásan kipödört bajszú 
ember. 

– Bizony,  rég  volt, de szép  idők 
voltak azok! – idézte fel emlékeit a jó 
öreg. – Becsülete  volt ennek a hiva
talnak.  Nagy  terület  tartozott  hoz
zám, egész Dorozsma külterülete, ki
véve  a  Tsz.  földjeit,  mert  a  téeszek
nek saját mezőőrei voltak. De a zárt
kertek és saját tulajdonú földek mind: 
Subasa,  Sziksós,  Öreghegy,  Márták 
dűlő, Rózsalapos – egész fel, Bordány 
határáig.  Egy  motorral,  meg  gyalog 
jártam  be  a  területet,  figyelve  a  ter
ménylopásokra,  a  kártevők  pusztítá
sára,  a  vadlerakók  létesítésére,  hát, 
sok mindenre. Ki kellett deríteni, kik 
gázolták, vagy legeltették le más ter
mését,  vane  veszett  állat  a  környé
ken, milyen állapotban  vannak a dű
lők. Kaptunk ellátást, egyenruhát, fegy
vert,  szolid, de  rendes  fizetést. A  ta
nyasiak némi mezőőri járulékot fizet
tek  a  Városnak  ezért  a  szolgáltatá
sért.  Jól  összedolgoztunk  a  körzeti 
rendőrökkel is. Szegednek akkor négy 
mezőőre  volt,  ma  egy  sincs,  azóta 
sem. Bordánynak  is van mezőőre, és 
nem tudom, Dorozsmának miért nin
csen? 

–  Sajnos,  ez  így  van,  Szeged 
Önkormányzata  még  nem  rendelke
zett  mezőőrügyben,  bizonnyal  for
rás,  vagy  fedezethiány  miatt  –  vála
szolt  az  okokra  Papp  András,  Me
gyei  halászati  felügyelő,  az  FVM 
Csongrád Megyei  FM  Hivatal  szak
irányú  vezetője.  –  A  hivatalos  elne
vezése  mezei  őrszolgálat,  amelynek 
tevékenységét  jogszabály,  az  1997. 
évi CLIX.  törvény és  az annak  nyo
mán  kiadott  29/1998.  (IV.  30.)  FM 
rendelet  írja  körül.  A  mezőőr  olyan 
18.  életévét betöltött, büntetlen előé
letű  magyar  állampolgár,  aki  a  lő
fegyvertartási engedély megszerzésé
re  vonatkozó  feltételeknek  megfelel, 
és az előírt szakmai vizsgát letette. A 
mezőőr  esküt  tesz  szolgálatának  be
tartására.  Mezőőri  szolgálatot  szer
vezhet önkormányzat, a közigazgatá
si területéhez tartozó termőföldek őr
zésére. Az őrszolgálat létrehozását be 
kell  jelenteni a megyei  földművelés
ügyi  hivatalnak,  amely  azt  nyilván
tartásba veszi. Az  őrszolgálat műkö
dési  költségeit  a  törvény  szerint  50
50%ban, de legalább havi 50 000 Ft
ig a földhasználók, illetve a központi 
költségvetés  biztosítják.  Jelenleg  is 
vannak  kiképzett,  vizsgázott,  munka 
nélkül  álló mezőőrök,  akiket  az  Ön
kormányzat, ha fedezetet teremt, akár 
azonnal  beállíthatna  szolgálatba.  A 
rendelet  közvetlen  szakmai  hatása 
pozitív,  mivel  azokon  a  területeken, 
amelyeken  a  mezőőrség  szolgálatot 
lát el, nagymértékben segíteni tudja a 
rendőrség,  vám  és  pénzügyőrség 
munkáját,  valamint  a  mezőőrök  fo
lyamatos jelenléte remélhetőleg visz
szaveti a  szabálysértések, bűncselek
mények  számát  és  ezzel  biztonságo

vetését: átlagbér: 1 320 000 Ft, EHO: 
25  000  Ft,  TB  (29%):  415  000  Ft, 
munkaadói  járulék:  43  000 Ft. Ösz
szes  bér  +  járulék:  1  803  000  Ft. 
Étkezési  hozzájárulás:  120  000  Ft, 
helyi bérlettérítés: 36 000 Ft, ruházati 
költségtérítés:  82  000  Ft.  védőital: 
60  000  Ft.  A  12  hóra  jutó  összes 
költség: 2 211 000 Ft. 

Költői kérdés: egy ilyen nagysá
gú  város  költségvetése  ne  bírna  el 

ennyivel?  Egy  ekkora  településrész
re, mint Dorozsma? Úgy, hogy az ál
lam  „bácsi”  ennek  közel  felét  a  tör
vény  erejénél  fogva  biztosítaná? Mi 
nem díszburkolatot kérünk a dűlő
utakra, hanem biztonságot. De úgy 
látszik,  a  tanyasi  ember  alacso
nyabb  értékű,  mint  a  Gutenberg 
utca lakója… 

 
TÓTH GYÖRGY 

A NÉP SZÁJA � 

Milyennek tartja 
Dorozsma közbiztonságát? 

SZILÁGYI 
MIHÁLY, 
NYUGDÍJAS 
Hogy  lekopog
jam, nekem még 
Dorozsmán bán
tódásom  nem 
esett. Lehet, hogy 
szerencsés  va

gyok, de  itt  biztonságban érzem ma
gam.  Szegeden  pár  éve  kifosztottak: 
akcentussal megszólítottak, váltsak  fel 
nekik  egy  kisebb  címletű  pénzt. 
Amikor jóhiszeműen elővettem a tár
cám, észrevétlenül kilopták belőle az 
összes papírpénzemet. Ezért tanácso
lom, senkinek ne vegyék elő tárcáju
kat az utcán. Irányítsák őket bankba, 
üzletekbe!  Dorozsmán  is  hallani  né
ha,  ritkán,  ittott  kisebb  eseteket,  de 
csak  elvétve.  Viszont  hallom  is,  ér
zem  is,  hogy  javult  a  közbiztonság. 
Én elégedett vagyok a rendőreinkkel, 
a körzeti megbízottakkal és a polgár
őrökkel is, bár megjegyzem, ha kicsit 
többet  mutatkoznának,  ha  gyalog  is 
megjelennének,  szóba  elegyednének 
az emberekkel, ha emberközelivé vál
nának, de ez lenne a  lényeg, ne csak 
autóban  egykétszer  végig  hajtaná
nak  pár  utcán,  hanem  megmutatnák 
magukat,  az  lenne  valami.  Ami  za
var, az autók közlekedése, akik sem
mibe veszik ezeket a vékonyka utcá
kat,  a  harmincas  korlátozást,  és  szá
guldoznak,  nem  törődve  pl.  a  Bölcs 
utcai „fekvőrendőrökkel” sem. Neki
hajtanak, biztos nem harminccal, ha
nem  kétszer  annyival,  a  kocsit  nem 
kímélik.  A  zebrán,  a  nagy  ABCnél 
sem  adnak  elsőbbséget  a  gyalogos
nak, ott várhatunk percekig, míg meg
szán valamelyik. Amúgy rendben vol
na a dolog, én közepesre értékelem a 
közbiztonságot. 

 
BLAHÚZ  
LÁSZLÓ,  
NYUGDÍJAS 
’67  óta  lakom 
Dorozsmán, ne
kem  nem  volt 
még problémám 
itt.  Az  akkori 
három  KMB 

rendben  tartott  mindent,  a  maiak  is, 
ahogy  tudom. Egy dolog viszont na
gyon  irritál:  az  emberek  egymással 
való nemtörődömsége. Na meg a sze
metelésük.  Amilyen  a  viselkedésed, 
olyan  a  környezeted.  Na, ez, ami na
gyon zavar. Szívfájdalom nélkül szét
dobálnak  mindent  az  emberek.  Hal
lottam  a  polgárőrök  SZEMmozgal
máról – a  szomszédok egymásért, ez 
megy nálunk  is itt az utcában, odafi
gyelünk  egymásra.  Jó  dolognak  tar
tom.  Na,  ezt  kellene  erősíteni.  Ha 
megszólítanának pl. a képviselők, ál
dozzak  a  közbiztonságra,  én  magam 
is  hozzájárulnék,  mondjuk  a  polgár
őrök  költségeihez,  negyedévenként 
talán, egykét ezressel. Ha ezt  sokan 
megtennék,  több  mindent  tudnának 
finanszírozni,  benzinköltséget  példá
ul.  De  hajlandó  lennék  havonta  pár 
óra  járőrözésben  is besegíteni  nekik, 
nem  többet,  mert  nem  vagyok  már 
fiatal  és  fájnak a  lábaim, de  fizikáli
san  még  bírnám.  A  közlekedés  vi
szont  nagyon  piszkál.  A  rengeteg 
gyorshajtó. Szűkek ezek a dorozsmai 
utcák,  kilép  valaki  a  kapun,  csak  a 
biciklit, babakocsit tolja ki, már a jár
dán  is  elcsapja  valami  felelőtlen  bi
ciklis, az utcákban az autósok viszont 
őrült  módon  közlekednek.  Nem  isme
rik,  nem  alkalmazzák  a  jobbkézsza
bályt,  mennek  összevissza.  Főleg  a 
fiatal korosztály, a  tuningolt autóikkal. 
Ha szólsz, visszavág, megfenyeget. Be
állhatna néha egy traffipax, mondjuk a 
Jerney, vagy a Széchenyi utcába, hátha 
visszább  szorulna  ez  a  tendencia. 
Zsombón  meg  tudják  ezt  csinálni,  itt 
miért olyan ritka? Százméteres, nyava
lyás  kis  utcán  felpörgetik  százra.  Én 
magam nem félek, nem  ijedek meg az 
árnyékomtól,  aki  ismer,  tudja. De  hal
lom,  rengetegen  panaszkodnak  a  sok 
kóbor,  meg  a  lakosok  által  szükségük 
elvégzése  idejére  kiengedett  kutyákra, 
ne az udvaron, közterületen végezze el 
az  a  kutya,  majd  ha  kaparja  a  kaput, 
gyorsan  beengedik.  Ezek  fenyegetik  a 
nőket,  iskolás  gyerekeket,  van,  hogy 
nem  mernek  tovább  menni  az  utcán, 
visszafordulnak, és egy utcát kerülnek, 
mert  félnek.  Mindezek  tekintetében  jó 
közepesnek ítélem a közbiztonságot. 
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Fejezetek egy festő életéből 
Fejezetek egy festő életéből cím-
mel nyílt kiállítás Novák András 
festőművész munkáiból a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban feb-
ruár l8-án. 

 
A  hetvenöt  éves  művész  Rákos

keresztúron született l936. november 
4én. 1962ben Kmetty János, Hincz 
Gyula,  és  Domanovszky  Endre  nö
vendékeként  végzett  a  Magyar  Kép
zőművészeti  Főiskolán.  Művészetét 
számos kitüntetéssel elismerték. 

Több mint négy évtizede él Sze
geden.  Éveken  át  a  Juhász  Gyula 
Tanárképző  Főiskola  művésztanára 
volt,  22  évig  a  Szegedi  Szabadtéri 
Játékok  díszlettervezőjeként  dolgo
zott. 

A tárlatra szép számmal érkeztek 
a  látogatók.  Zsongott  a  terem,  kez
désre  telt  ház  fogadta  a  művészt.  A 
megnyitóra  rendhagyó  módon  került 
sor,  a  művelődési  ház  igazgatója, 
rövid bevezetője után, felkérte a fes
tőművészt, hogy beszéljen ő munkái
ról és életéről. 

A  kiállított  festményeket  meg
szemlélhettük  és  megismerhettük  a 
festőt, az embert is. Színes, szellemes 
egyéniségét.  Anekdotikus  előadását 
gyakran vidám kacagás kísérte. 

„A Széchenyi  téren  egy  nagy  le
vegőt  veszek  –  csodás  érzés.  Isteni 

város Szeged!” – hangzott el lelkese
déssel a művész szájából. 

A  kiállított  festmények  színeik
ben és témáikban is sokfélék. Önélet
rajz című festményén a művész szin
te zöld arccal jelenik meg a körülötte 
ábrázolt  rendetlenségben.  Bádogvá
ros  című  festménye  élethűen  adja 
vissza  azt  a  környezetet,  az  otthont, 
ahol gyermekkorában élt, a Bádogkas
télyt, bádogvilágot. Magányt ábrázoló 
műve  láttán  szinte  társtalannak  érez
zük magunkat, a fekete és fehér mély 
gyásza lelkünkbe költözik. 

Arisztotelész az őselemekkel hoz
ta  kapcsolatba  a  színeket:  vörös, 
zöld, kék, sárga, mely Novák András 
festménysorozatán  is  ilyetén  színek
ben  jelenik meg, a tűz, a víz, a leve
gő, és a föld. 

A  kiállított  festményekről  mind 
különkülön  érdekes  történetet  hall
hattunk.  Megmegállva  a  remekmű
vek előtt  azok érthető „nyelven”,  ki
fejezően szólnak a szemlélődőhöz. 

Nagy  megtiszteltetés,  hogy  No
vák  András  munkáival  ellátogatott 
hozzánk. A Művelődési Ház és a So
mogyi  Könyvtár  kitűnő  szervezésé
ben  egy  hasznos,  kellemes  teadél
utánt tölthettek el, akik eljöttek. 

A kiállítás megtekinthető márci
us 11ig. 

GRANDPIERRE CECÍLIA 

Pick szalámi és csíramálé 
Turizmusfejlesztési koncepció Kiskundorozsmán, 

az adottságok és lehetőségek tükrében 

Előrebocsátható,  hogy  a  helyi 
adottságok  igen  szerények  és  még 
azok sem igazán vannak kihasználva. 
Itt a helyi látnivalókra gondolok, úgy
mint: római katolikus templom, szél
malom, Hősök Ligete, Sziksós Gyógy
fürdő, Deák György kovácsműhelye stb. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
a  maga  módján  próbál  e  helyzeten 
javítani,  de  a  pénzügyi  lehetőségei 
igen  korlátozottak.  Költségekkel  és 
programokkal csupán a szélmalom és 
a kovácsműhely működését  tudja  le
gálisan  (hivatalosan)  előmozdítani. 
Ugyebár köztudott a kulturális  intéz
mények szerény költségvetése. 

De nem  is a művelődési ház fel
adata  a  turizmus  szervezése,  az  ide
genforgalmi  látványosságok  látoga
tottságának propagálása, fellendítése. 
Ennek  ellenére  jónak  mondható  az 
együttműködés  a  szegedi  tourinform 
irodával,  bár  kielégítőnek  korántsem 
mondható. 

A  probléma  ott  kezdődik,  hogy 
Szeged Megyei  Jogú Város  a  perem 
kerületekre  nem dolgozott  ki  hosszú 
távú  fejlesztési  koncepciót  a  részön
kormányzati előterjesztések és javas
latok  ellenére.  Nyugodtan  kijelent
hetjük, hogy ez már a  rendszerváltás 
óta húzódik. 

Olykorolykor,  egyegy  adhoc 
akcióval  a  városvezetés  úgy  állítja 
be, hogy szem előtt vannak a csatolt 
települések. De  ha az aktuális  politi
kai  vezetés  egyegy  prominensebb 
személye nem karolja fel a helyi kez
deményezéseket  (lásd:  Szőregi  Ró
zsaünnep)  akkor  az  előbbutóbb  el
hal,  belefáradnak  a  szervezők  az  ér
dektelenségbe, pénztelenségbe,  az  elé
jük tornyosuló feladatokba és falakba. 

Ma  már  nehéz  támogatókat, 
szponzorokat  találni  egyegy  helyi 
rendezvényre, kiadványra. Az esetleg 
lehetséges  pályázatok  eredményes 
megírásához,  megnyeréséhez  hiány
zanak  az alkalmas  emberek, no meg 
legtöbb  esetben  a  megfelelő  önrész 
sem áll rendelkezésre. 

Jó  gondolatok,  kezdeményezé
sek  még  csakcsak  adódnának,  de 
szinte  megszállottság  kell  a  kivitele
zéshez, ha eredményt akarunk elérni – 
lásd: szélmalom rekonstrukció. 

Ilyen  gondolat  egy  tájház,  hely
történeti  gyűjtemény  létrehozása,  ré
gi,  egy  még  meglévő  napsugaras 
homlokzatú  ház  megvásárlásával, 
vagy  egy  újonnan  épített,  de  hagyo
mányos anyagokból létrehozott háro
mosztatú  jászkun  lakóház,  amely  a 
bemutatáson  túl  oktatási  célokat  is 
szolgálna  néprajzi  ismereteink  bőví
tésére,  idegenforgalmi  rendezvények 
lebonyolítására. 

Az  utolsó  pillanatban  vagyunk, 
hogy  ezt  megtehessük,  még  van  né
hány alkalmas régi ház! 

Közel  tizenkétezer  lakosa  van 
Dorozsmának,  önálló  és  tiszteletre
méltó múlttal rendelkezik. Hogy még 
apáinknak  nem  jutott  eszébe,  hogy 
meg kellene őriznünk múltunkat, ha
gyományainkat,  kulturális  öröksé
günket,  az  bizony  szégyenletes. De 
most,  hogy  lehetőség  is  volna  erre, 
borzasztó nagy mulasztás és bűn len
ne  utódaikkal  szemben,  ha  kihagy
nánk egy ilyen tájház létesítését. Egy 
majdnem  komplett  gyűjtemény  már 
így  is  elveszett  a  politikai  szűklátó
körűeknek  köszönhetően  (lásd:  Far
kas  Dezsőné  Irénke  néprajzi  gyűjte
ménye). 

De  nem  szabad  figyelmen  kívül 
hagyni a regionális és a nagyobb táj
egységi  rendezvényekhez,  megemlé
kezésekhez  való  csatlakozást  sem. 
Ilyen  a  Kunok  a  Jászok  a  Palócok 
különböző  találkozói,  rendezvényei. 
Testvérkapcsolat  a  Jász  települések
kel, civil és kulturális csoportjaikkal. 

És  mindezt  fenntartani,  üzemel
tetni, fejleszteni a lehetőségekhez ké
pest,  politikamentesen,  összhangban 
Szegd Várossal, hogy ne csak a kör
töltésig  érjen  az  idegenforgalmi  ha
tárvonal. 

A turisták ismerjék meg a szege
di Pick szalámit, de a dorozsmai „csí
ramálét”  is.  És  ne  csak  a  fogadalmi 
templomot,  de  a  dorozsmai  fogadal
mi kápolnát is láthassák, ha akarják! 

Szeged hozzáállásának a kérdése 
ez,  Dorozsmaiakon  azt  hiszem,  nem 
múlik ennek kibontakoztatása 

Mert nem minden az anyagiaktól 
függ! 

VASS JÓZSEF 
szélmalom gondnok 

HÓLABDA � 

Örökbefogadási nap 
a Tappancsnál 

A Napfény Park Fressnapf állati 
áruház  előtt  valamint  a  Pláza  előtt 
február  12én  örökbefogadási  napot 
és  eledelgyűjtést  tartott  a  Tappancs. 
Ezekre  az  eseményekre  kiskutyákat 
is magukkal szoktak vinni, akiket le
het  simogatni,  szeretgetni  és  termé

szetes örökbe lehet fogadni őket. Raj
tuk kívül a menhelyen még több mint 
270  kutya  várja  a  szerető  gazdit  je
lenleg is. Az  interneten mindannyian 
megtekinthetőek a 

www.tappancstanya.hu címen. 
MM 

A NAP VÉGÉRE MÁR ELFÁRADTUNK, HIÁNYZIK 
AZ OTTHON MELEGE, EZÉRT EGYMÁST 

MELEGÍTETTÜK. 
A NEVEM RUMLI, DE ÍGÉREM, ÚJ GAZDIMNÁL 

NEM CSINÁLOK RUMLIT. 
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(Ál)hírek 
KÖZÉLETI HÍREK 
Tájékoztatjuk  Olvasóinkat,  hogy 

február  végén  napfogyatkozás  lesz 
tapasztalható.  Mivel  e  hónap  mind
össze  28 napos,  lévén,  hogy a 2011. 
év  nem  szökőév,  február  29e  teljes 
egészében  elmarad,  és  helyette  rög
tön március 1je következik majd. 

 
Rendőrkézre került az az elköve

tő,  aki  a  gyanú  szerint  még  a  múlt 
hónapban  több dorozsmai  ingatlanba 
is  betört,  és  több  százezer  forint  ér
tékű ékszert tulajdonított el. Várják a 
károsultak és az esetleges szemtanúk 
jelentkezését az alábbi kép alapján. A 
gyanúsított  személyiségi  jogait  tisz
teletben  tartva  a  kényes  részeket  ki
takartuk a képből. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  kormány  tervei  közt  szerepel, 

hogy a gyorséttermi ételekre, a kólá
ra és más édességekre különadót vet
ne ki. Ja, ez nem is álhír! 

 
PROGRAMAJÁNLÓ 
Jövő  hétvégén  cirkusz  lesz  Do

rozsmán.  Az  éjjel  fél  tizenkettő  kö
rül  kezdődő  látványosságra  a  közis
mert kocsma előtti téren kerül sor. A 
tradicionális  vándorcirkuszi  mester
ségüket  a  vérükben  hordozó  ittas 
kocsmatöltelékek  először  csak  ízes 
szóváltásba  kerülnek  egymással, 
majd  eljárják  a  verőtáncot.  A  közte
rületi  vircsafthoz  jó  szórakozást  kí
vánunk! 

 
Meg  nem  erősí

tett  információk sze
rint  a  hamarosan  in
duló  Gigasztár  3425 
döntősei  közé  nagy 
eséllyel  pályázik  az 
alsómocsoládi  Ko
vács  család kandúrja 
is, akit különleges ze
nei  tehetséggel  ádott 
meg a sors. A képen 
éppen  a  Figaro  házasságának  egyik 
jelenetét próbálja. A Gigasztár  selej
tezőjén  a  Macskák  című  musicalből 
fog előadni részleteket. 

 
TOVÁBBI HÍREINK 
K.  Istvánné  a  múlt  héten  nem 

nyert  a  6os  lottón.  Mint  lapunknak 
elmondta,  először  próbálta  ki  a  sze
rencsejátékot,  és  álmodni  sem  merte 
volna, hogy már a  legelső sorsjegyét 
lehúzhatja a wcn. 

 
A  jövő  heti  5ös  lottó  nyerőszá

mai a következők: 1, 2, 3, 4, 5. 
(Rovatunkat a Szerencsejáték Zrt. 

támogatta.) 
 

SG 

Egykori válogatott a Dorozsmában 
A mai sportéletben Magyarországon nem kapkodnak egy kis falusi 
focicsapat elnöki posztjáért. Tanács Attila, aki 12 éve él Dorozsmán, 
elvállalta a megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapat elnöki 
megbízását. Elődje Kiss Antal volt hosszú éveken át. 

– Kiss Tóni, ahogy mindenki szó
lítja,  nagyon  sokat  tett  azért,  hogy  a 
dorozsmai  emberek,  akik  szeretik  a 
focit,  vasárnaponként  szurkolhassa
nak a dorozsmai zöldfehéreknek. Én 
a szomszéd  településen, Bordányban 
voltam  sportköri  elnök,  ahol  játéko
sunk volt Mihálffy Béla, akivel együtt 
dolgoztunk a hét napjain. Miután Bé
lát megválasztották képviselőnek,  fel
kért engem, vállaljam el a dorozsmai 
labdarúgó csapat elnöki posztját. 

– Megtörtént az átadásátvétel a 
régi vezetővel? 

– Igen, minden nagyon korrekt és 
becsületes volt Kiss Tóniék részéről. 

– Megtudhatjuk  az  új  vezetőségi 
tagok névsorát? 

–  Sorolom:  Ottlik  Sándor,  Hor
váth Dezső, Puskás József, Tatai Mik
lós, Vasas Róbert, Tanács Attila, Dr. 
Thurzó Balázs. 

– Közgyűlés mikor lesz? 
– Alapszabálymódosító közgyű

lést  tartunk  február  25én,  és  ezen  a 
közgyűlésen  módosítjuk  a  12  évvel 
ezelőtti alapszabályt. 

– Megkerülhetetlen kérdés, hogy 
a csapat működéséhez szükséges anya
gi háttér biztosítva vane? 

–  Továbbra  is  fő  bevételi  forrá
sunk  az  önkormányzati  támogatás. 
Ez 1,5 millió forint, amelyet az után
pótlás  támogatására  lehet  felhasznál
ni,  illetve  tavaly  volt  egy  szponzori 
szerződés a Nagybani Piaccal, azt az 
összeget továbbra is folyósítják. 

–  Az  edző  személyének  kérdése 
megoldott már? 

–  Ez  volt  a  leghálásabb  feladat, 
az  „ikon”,  ahogy  ezt  ön  írta  Ottlik 
Sándorról, élvezi  az új vezetőség  bi
zalmát. Közel 50 éve élhal a dorozs
mai fociért, szakmai hozzáértése sem 
kérdőjelezhető meg. 

– Az utánpótlás nevelés az utóbbi 

időben  nem  volt  olyan  sikeres,  mint 
Gábor Antal idejében… 

– Az  ifjúsági labdarúgás autenti
kus  személye  Gábor Tóni,  az  ő  sze
mélye garantált az utánpótlás nevelé
sében. 

– Örömmel tapasztalom, hogy az 
új  vezetés  az  egykori  „nyerő  páros” 
irányításával  képzeli  el  a  dorozsmai 
foci jövőjét utánpótlás és felnőtt szin
ten.  Ottlik  Sanyi  szakmai  fanatizmu
sa,  Gábor  Tóni  (Arzen  Vengelses) 
higgadt  nevelő  munkája  meghozza 
gyümölcsét. 

Rokonságomban  van  olyan  10 
éves  focista  gyermek  (Bodonyi  Ro
land), aki a KÉSZ foci suliban nevel
kedett  és  Dorozsmán  képzelte  el  a 
jövőjét.  Ballábas  mozgása  Roberto 
Carlosra  hasonlít,  és  házuk  ablaká
ból  rálát  a  dorozsmai  füvespályára, 
és közben álmodozik. Korához képest 
ügyes,  képzett  labdabiztos,  sajnál
nám, ha ő és a hozzá hasonló gyere
kek  elkalandoznának.  Ennek  a  kor
osztálynak  a  településen  való  tartá
sára teszneke valamit a jövőben? 

–  A  KÉSZ–SZEAC  Labdarúgó 
Akadémia  közel  80  gyereket  foglal
koztat Paksi Péter vezetésével. Dlusz
tus Imrével, a KÉSZ Akadémia veze
tőjével olyan elvi megállapodásra ju
tottunk,  hogy  a  dorozsmai  gyerekek 
kettős igazolással nálunk szerepelhesse
nek, ha nem férnek be a nagyobb csapa
tokba, persze emellett nekünk megvan a 
bajnokságban induló keretünk. 

– Beszéljünk a felnőtt keretről, új 
igazolásokról,  változásokról,  célkitű
zésekről. 

–  A  felnőtt  csapatnál  36.  hely 
környékét  tűztük  ki  célul.  Az  után
pótlás  az  utóbbi  években  pofozógép 
volt.  Ezért  megbíztuk  Gábor  Tónit, 
aki ismeri a környék ügyes labdarúgó 
palántáit,  hogy  alakítson  ki  egy  Do

rozsma  hagyományához  híven  sze
replő  csapatot. A  tavalyi  felnőtt csa
patból Szabó Tibi munkahelyi elfog
laltság miatt  távozott,  ifj. Ottlik Sán
dor családi okokra hivatkozva pihen. 
Leigazoltunk egy fiatal tehetséges ka
pust,  Seres  Istvánt  (tanárképző),  a 
SZVSE két játékosát az ifi csapatból, 
Magnum Tibort és Cseh Richárdot, a 
KITE  SZEGED  kölcsönadta  a  volt 
válogatott  Keller  Józsefet  és  Födi 
Bencét,  Tesics  (Ada), Szabados  (Su
botica) az új igazolások eddig. 

– Keller Józsefnek az országban 
sok  szurkolója  és  tisztelője  van,  hisz 
a  legnépszerűbb magyar  klubban  az 
FTCben  játszott,  itt  Dorozsmán  is 
zöldfehérbe fog játszani, ezért sokan 
fogják  szeretni  és  sokan  fognak  kilá
togatni  a  mérkőzésekre.  Példaképül 
lehet  állítani  az  itteni  fiatalok  elé, 
hogy  44  évesen  is  lehet  ilyen  nagy 
feladatot  elvállalni.  Gondolom,  az 
edzéseken  sokat  lehet  ellesni  ettől  a 
nagyszerű sportembertől. 

–  Bízunk  benne,  hogy  a  hazai 
mérkőzésekre  Bordányból,  Zsombó
ról, Üllésről ellátogatnak, hogy szur
koljanak  a Keller  Józsival megerősí
tett Dorozsmának. 

– A beszélgetés végén elemezges
sük az elmúlt 5 évet. 

–  A  dorozsmai  szurkolók  nevé
ben szeretném megköszönni Kiss An
talnak  és  a  többi  vezetőségi  tagnak, 
hogy szabadidejükben, családi életü
ket  feláldozva  életben  tartották  a  mi 
másik nagy szerelmünket, a focit. Az 
elkövetkező  hónapok  valamelyiké
ben  szeretnénk  egy  DorozsmaFTC 
öregfiúk  mérkőzést  rendezni,  ahol 
még  élő  legendák  lépnének  pályára 
Dorozsmán,  ezzel  is  leróni  tisztele
tünket irántuk. 

– Nemes  célok,  szívet melengető 
programok.  A  Dorozsmai  Napló  ne
vében  kívánok  nagyon  jó  szereplést, 
sok  szponzort,  akik  a  csapat  mellé 
állnak és  támogatják a célok megva
lósítását. Hajrá Dorozsma! 

MILITÁR MIKLÓS 

Dorozsmai Csemege 
6791 Szeged, Dorozsmai út 147. 

 

 Akció március 01-től március 13-ig Nyitva H-P 6-20 óráig                                                                                                                                                                                                     
 illetve a készlet erejéig érvényes! Szo-Vas 6-14 óráig 
Fehér kenyér Flamand pékség 1kg    199,-Ft 199,-/kg                                                                                                                        
Finomliszt 2kg HALMA    209,-Ft 104,5/kg                                                                                                                     
Vénusz étolaj 1l 469,-Ft 469,-/L                                                                                                                         
Tej 1,5% UHT 1L LACTO 159,-Ft 159,-/L                                                                                                                         
Csízió szendvics és pizza feltét 749,-Ft 749,-/kg                                                                                                                        
Pulykapárizsi FinCsik 419,-Ft 419,-/kg                                                                                                                        
Füstölt kenyérszalonna 599,-Ft 599,-/kg                                                                                                                        
Császárszalonna vf. Ász Kolbász 899,-Ft 899,-/kg                                                                                                                        
Fagy. Pecsenye kacsa (farhát, mellcsont, szárny) 209,-Ft 209,-/kg                                                                                                                        
Sör dobozos 0,5l Welsenburg 4% 115,-Ft 230,-/L                                                                                                                         
Bor fehér 2l OÁZIS (Pet palackos száraz és félédes) 349,-Ft 174,5/L                                                                                                                      
Pepsi Cola 2L Pet 229,-Ft 114,5/L                                                                                                                      
Textilöblítő 1 l több illat ADRIENN 189,-Ft 189,-/L 

HELYBEN SÜTÖTT FLAMAND PÉKÁRU KAPHATÓ!!! 
KÉTHETENTE MEGÚJULÓ AKCIÓKKAL, FRISS ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

ÜZLETÜNKBEN BANKKÁRTYÁT ÉS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK! 

Tel:   62/310-738 
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HÓDI PÉTER 

REÁL 48-as ÉLELMISZER 
Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 66. 

Márciusi akciónk 
 

Baromfi párizsi 389,- Grof en Kron sör dobozos 0,5 l 119,- 
Pulyka pizza sonka 849,- Cserepes fehér kenyér 1 kg 235,- 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 169,- Palmolive Naturals sampon 250 ml 329,- 
Tolna Tolle teavaj 100 g 179,- Lilla kéztörlő 2 tekercses 149,- 
Étolaj 1/1 429,- Csirkemáj szív nélkül fagy. 500 g 219,- 
 

Nyitva tartás:  hétfő–péntek   6–20  Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
 szombat   6–14 
 vasárnap   6–12    Saját parkoló 

A megvásárolt kenyeret kérésére géppel felszeleteljük! 
Az akció időtartama: 2011. március 1-31-ig vagy a készlet erejéig tart! 

Csülkös március a 

Vadliba Vendéglőben! 
 

„Mindig minden körülmények között” várjuk 

azokat a Kedves Vendégeinket, akik szeretik a 

csülköt és akik nem szeretik a csülköt. 
 

– Elszászi csülök 
– Csülök pékné módra 

– Brassói sörös csülök 
– Magyaros csípős csülök 

– Bakonyi csülök 
– Csülkös pacal 

 

Továbbá bővítettük étlapunkat 
többféle pizzával! 

Ticket Restaurant, Sodexo Pass jegyet és üdülési csekket 
elfogadunk! 

Tel.: 460–337 
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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 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

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

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

}   AKCIÓ! 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Vásártéri húsbolt ajánlata 
MAGYAR TERMÉK! 

Az 1950-es évek receptjei 
adalékanyagok nélkül! 

 

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 
Fokhagymás felvágott ......... 1490 Ft/kg 
Sertés párizsi ...................... 1490 Ft/kg 
Krinolin .............................. 1490 Ft/kg 
Főzőkolbász ........................ 1050 Ft/kg 

Telefon: 06 30/488–0254 

Tavaszi áru érkezett! 
Változatlan minőség, baráti ár! 

Zsuzsi divat 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Az OTP-vel szemben 

Negyvennyolcas u. 8. 
Telefonon előrendelést felveszünk: 
06 20/369–1190, 06 20/231–3670 

Nyitva tartás: 
H–P: 8–16-ig, Sz–V: 8–12-ig. 

Nőnapi alkalmi csokrok, cserepes 
virágok, asztaldíszek nagy 

választékban és hosszabb nyitva tartással. 
Sírdíszek, koszorúk, sírcsokrok kedvező árakkal. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

A Polgárőrség közbiztonsági tájékoztatója 
Kiskundorozsmán  a  polgárőrség  bűnmegelő

zési céllal és a lakosság biztonság érzetének javítá
sára nappali és éjszakai szolgálatokat lát el. Nappal 
a házalók,  faárusok és  trükkös  lopások megelőzé
sére végzünk készenléti és járőr szolgálatokat. Eh
hez  a  lakosság  a  SZEM  (Szomszédok  Egymásért 
Mozgalom)  keretében  nyújt  segítő  bejelentéseket, 
információkat.  Biztosítjuk  a  nemzeti  ünnepeken  a 
rendezvények, körmenetek, éjféli misék és halottak 
napja  környékén a  temetői  rendet a városőrséggel 
együtt. (A dorozsmai temető felügyelete a Szegedi 
Városőrség hatáskörébe tartozik.) A bűnmegelőzés 
keretében  figyelemmel  vagyunk  a  szociálisan  ne
héz  helyzetbe  került  és  önmagukról  korlátozott 
mértékben gondoskodni képes  személyekre.  Indo
kolt  esetben  a  rászorulóknak  életvezetési  támoga
tást  biztosítunk  a  Családsegítő  Szolgálattal  való 
együttműködésben. 

Éjszakai  szolgálatainkat  a  rendőrség  helyi 
KMBvel való együttműködésben, illetve önállóan 
látjuk el. 

Rendszeresen megkapjuk a rendőrségtől a 107
re befutó és feljelentésen alapuló bűneseteket. Do
rozsmán  általában  havonta  610  feljelentett  bűn
eset  fordul  elő.  (Tudunk  olyan  kisebb  ügyekről, 
melyekben  a  sértettek  nem  tesznek  feljelentést, 
csak mihozzánk bejelentést.) 

A bűnesetek leggyakrabban, kerékpárlopás, fa
lopás, gépkocsi  feltörés, zseblopás, bolti betöréses 
lopás,  trükkös  házalók  által  való  áruvásárláshoz 
kapcsolódó vagy lakás betöréses lopási esetek for
dulnak elő. 

Általában elmondható, hogy a  tehetősebb pol
gárok,  vállalkozók  24  évente  ki  vannak  téve  an
nak, hogy meglopják őket, ha nincsen megfelelően 
lakásuk,  üzletük  zárva,  illetve  riasztó  berendezés
sel ellátva. 

Nem  elegendő  egyfajta  védelem.  Kombinált 
védelmet  célszerű  megvalósítani.  A  bejárati  ajtók 
és  ablakok  megerősítése,  tolózárak,  rácsok  alkal
mazása mellett kombinált védelmet célszerű alkal
mazni. Legyen 12 kutya a háznál. Figyeljen min
den  idegen  megjelenésre  a  szomszéd.  A  SZEM 
mozgalom keretében az utcában megjelelő, célsze
rűtlenül bolyongó házalókat szólítsuk meg, kit ke

resnek, írjuk fel rendszámukat, ha gyanúsan visel
kednek, azonnal jelentsük be adataikat, személyle
írásukat a rendőrség 107es számára. Ahol nagyobb 
értékek vannak, ne spóroljunk a riasztó berendezés 
beszerzésén, telepítésén, mert a lopás után úgyis be 
fogják szereltetni, csak akkor már későn lesz. 

Előre  ismert  családi  események,  lakodalmak, 
temetések, tartós elutazás estére bízzunk meg ház
pásztort, vagy kérjünk a polgárőrségtől segítséget. 
Rendezvényeken  csekély  támogatás  ellenében  vi
gyázunk a gépkocsikra. 

Működési feltételeink anyagi fedezetét Szeged 
Önkormányzata évente biztosítja,  amely a gépko
csi, üzemanyag, javítási és telefon költségekre biz
tosít fedezetet. 

Vállaljuk  cégek  telephelyeinek  szolgálataink 
során való  figyelését csekély ellenszolgáltatás,  té
rítés ellenében. 

Munkánkat  teljes mértékben  társadalmi mun
kában  végezzük.  Ellenszolgáltatásra  nincs,  juta
lomra  ritkán adódik fedezet. A polgárőri  társadal
mi munka  határa,  keretei  végesek,  mert  a  család, 
munkahely,  megélhetési  gondok  határt  szabnak. 
Szervezetünk,  az  Önvédelmi  Csoport,  mint  egye
sület  1992  óta  végzi munkáját,  változó  személyi, 
vezetési összetételben. Sajnos a kifáradás,  szerve
zet elöregedésének  jelei mutatkoznak. Ezért szük
ségünk lenne fiatalításra. 

Tagtoborzást  is  végzünk.  Várjuk  minden 
olyan 18 életévét betöltött, büntetlen előéletű lakó
társunk  jelentkezését,  akik  próbaidő  után,  egyna
pos oktatás és  vizsga eredményes  elvégzését vál
lalva  hajlandók  Dorozsma  közbiztonsága  érdeké
ben  társadalmi  munkában  tevékenykedni.  Jelent
kezni  Tímár  Lajosnál  lehet  a  06  30/621–6254es 
telefonszámon. 

Kérjük a  lakosságot, hogy a 2010. évi adóbe
vallás  során adójuk  1 %át  ajánlják  fel a Kiskun
dorozsmai Önvédelmi Csoport (Polgárőrség) javá
ra. Adószámunk: 18458556106. 

Számlaszámunkra  támogatási  befizetést,  át
utalást  köszönettel  elfogadunk  a  Pillér  Takarék
szövetkezet  Kiskundorozsmai  egységénél.  Szám
laszámunk: 5690008210113471. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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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 
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. 

Új szolgáltatás a rendelőben márciustól! 
Kutya– és cica ”fodrászat” 
Nyírás, fürdetés, szárítás stb. 

Bejelentkezés: Papos Valternál: 30/213-0973 
H, Sze, P: délelőtt, K, Csüt, Szo.: délután 

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 

Naposcsibe elNaposcsibe elNaposcsibe elNaposcsibe előrendelést rendelést rendelést rendelést 

felveszünkfelveszünkfelveszünkfelveszünk    
 

Kínálatunk: 
Fehér húshibrid (Starbo) 

Vörös húshibrid (Vebro) 

Szürke húshibrid (Master) 

Sárga kéthasznú (Farm) 

Tojó hibrid 

Pulyka, nagytestű 

Kacsa, pecsenye 
Liba-, máj- és fehérpecsenye fajta 

Francia gyöngyös 

Előneveltek: 
3 hetesek: - fehér húshibrid 

 - vörös húshibrid 

 - sárga kéthasznú 

Előrendelés: 

Adél köz 1. 
Purina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina Takarmánybolt    

vagy telefonon:  

30/445–71-25 

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. 

Március 26-án reggel 6–8-ig sima 
lángos 1-et fizet 2 kap akció! 

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiskertek, zártkertek, fóliaházak 

szántását, rotátorozását valamint 
gazos területek kitakarítását, 

favágást vállalok! 
Mobil: 06 30 615-3535 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

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

Elvesztettem rubinvörös, 

gránátköves félpár fülbevalómat. 

A megtalálót jutalmazom. 

Tel.: 62/461–217 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

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 mindenféle kivitelben. 

Fa nyílászárók javítása, szigetelése. 
 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
TV, számítógép  

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

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

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

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

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

Ja
ví
tá
si
 k
up
on
 1
0
0
0
 F
t 
é
rt
ék
b
en
 �

 

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS 
 

Gárgyán Miklós 
Burkolás Gipszkartonozás 
Villanyszerelés Redőny, reluxa, szúnyogháló 
Parkettázás készítése, javítása 
Szobafestés-mázolás Víz- és fűtésszerelés 

Kőműves– és ácsmunkák 
Fax: 06 62/314-137 (este) 
Mobil: 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 

Nőnapi akció!! 
Nőnap alkalmából lepje meg szeretteit 

valami aprósággal! 
Március 8-án minden termékre 

10% kedvezmény! 
Szeretettel várjuk minden kedves régi és új 

vásárlóinkat! 
Kelet Varázsa Ajándéküzlet 
(Dorozsmai COOP ABC-ben) 
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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 GYEL EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !     
Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, akkumulátorokat, villanymotorokat és 

egyéb feleslegessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Üzemek és vasszerkezetű ipari létesítmények, mű-
tárgyak, kazánházak bontását, lakóházak és üzemek 
teljes körű lomtalanítását korrekt módon vállaljuk 
pincétől a padlásig rövid határidővel, 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 Kiskundorozsmán! 
 

Kozmetika: Rusvai Adrienn  Tel: 06 30 243 5835 
– Fülbevaló belövés: 1100-2000 Ft 
– Szemöldökfestés: 450Ft, Szempillafestés: 650Ft 
– Kis kezelés: 1400Ft, Komplett arckezelés: 3300Ft 

 

Női-férfi pedikűr-manikűr, műköröm építés:  
Sarnyainé Mónika Tel: 06 30 381 8897 
– Műköröm (francia): 2800Ft-tól 
– Parafinos kézápolás: 1600Ft-tól 
– Pedikűr: 1500Ft-tól 

 

Női fodrászok: 
Molnár Edina Lajkó Edit 
Tel: 06 30 512 0794 Tel: 06 30 236 4125 
– Vágás+Frizura: 2100Ft-tól 
– Festés: 1700Ft-tól 
– Hajvágás: 900Ft-tól 

 

Masszázs: Daróczi Zsuzsanna  Tel: 06 70 709 2272 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 
Üzlet címe: Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 193. 

(Cooppal szemben)  
Nyitva tartás: 6-19-ig 

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) 
 

Tavaszi árukTavaszi árukTavaszi árukTavaszi áruk    
folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek!folyamatosan érkeznek! 

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! 
 

1 pár egyfókuszú műanyag lencse 
tükröződésgátló réteggel + munkadíj: 

5400,- 
 

Minden fémkeret árából 20% kedvezmény! 
 

További akciókról érdeklődjön üzletünkben! 
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 


