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„Az ember hű kell maradjon önmagához és a 

múltjához akkor, amikor a hűség már csak a 

múzeumokban található.” 

WASS ALBERT 

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
Részletek a 11. oldalon! Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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HAVI GONDOLAT  

„Szabadságot, szabad sajtót!” 
Március 15-i ünnep Dorozsmán 

Az 1848–49-es forradalomra és sza-

badságharcra Dorozsmán a meg-

emlékezés március 15-én, 10 óra-

kor kezdődött a Petőfi Sándor Mű-

velődési Házban. 

 
A Himnusz meghallgatása, el-

éneklése és Hajdú Géza művelődési 
ház igazgató köszöntője után Mihálf-
fy Béla önkormányzati képviselő 
mondott ünnepi beszédet. Kifejtette, 
március 15. is olyan nap, amely ün-
neplése során a magyar nemzet több-
nek és igazabbnak érezheti magát, 
mert a közösség törvényszerű össze-
tartozását is szimbolizálja. 163 év telt 
el a forradalom óta, és ma már sokak 
számára divatjamúlt, lenézett értékké 
vált a hazaszeretet. Sokak számára a 
haza nem más, mint amitől csak el 
lehet venni, a vagyonát ki lehet fosz-
tani és kultúráját lerombolni. „Napja-
inkban a hosszú távú, felelősen át-
gondolt célok elé kerülnek a rövid 
távú, önző érdekek: nem érdekel, mi 
lesz ötven év múlva Magyarország-
gal, ma még elveszem tőle, amit le-
het. Ez a magatartás – ha őszinték 
vagyunk magunkhoz és beismerjük –, 
sajnos itt, szeretett városrészünkben, 
Kiskundorozsmán is nyomon követ-
hető. Nem védjük kellőképpen kör-
nyezetünket. Értékeink, múltunk 
ápolására és a jövő építésére nem 

fordítunk elég figyelmet. Bezárkó-
zunk, nem ismerjük egymást. Nin-
csenek – vagy ha mégis, akkor alig-
alig vannak – közös célok, közös ér-
tékek, közös problémák. Ha ez így 
folytatódik, arctalan és életképtelen 
településsé válunk. Őseink nem ezt 
akarták. Nem ezért áldozták életüket. 
Éppen ez ellen küzdöttek. Nekünk is 
küzdenünk kell, hiszen mindannyian 
azért élünk itt, mert – ki ezért, ki 
azért, de – úgy érezzük, ide tarto-
zunk” – mondta. 

Beszédének folytatásában kie-
melte, 1848. március 15-e a polgári 
Magyarország születésnapja is. Ám 
ez nem jelentette és ma sem jelenti 
azt, hogy a márciusi ifjak azt egyszer 
és mindenkorra kiharcolták volna. 
Adtak nekünk egy mintát, egy példát, 
egy örök magyar eszményt, amelyért 
meg kell nekünk is küzdenünk. 
„Küzdenünk kell az életben maradá-
sért, kultúránk és értékeink megőrzé-
séért, az iskolákért a postákért, az in-
tézményekért. Küzdenünk kell, hogy 
a fiataloknak ne kelljen elvándorolni 
egy jobb élet ígéretéért. Küzdenünk 
kell, és közben figyelni múltunk sza-
vaira, s tanulni belőlük. Bár gyakran 
nehéz meghallani azokat a szavakat a 
nagy világ zajában, nehéz észreven-
ni, magunkévá tenni a tiszta értéke-
ket, az örök érvényű tanítást, nehéz a 

céljainknak, terveinknek és vágya-
inknak valódi értelmet adni a tévutak 
rengetegében” – fejtette ki. 

A képviselő beszédét azzal zárta, 
1848 emléke cselekvésre buzdít, a 
cselekvés pedig egyszerre ad kettős 
szabadságot: szabadulást a remény-
vesztett, beletörődő önmagunktól és 
szabadságot ad arra, hogy belső meg-
győződéssel nyithassunk egymás fe-
lé. „Hiszem, hogy közös munkáink-

nak, tetteinknek következményei lesz-
nek, olyan lelki folyamatokat indíta-
nak el, amely majd előhozza ben-
nünk azt az elveszettnek tűnő jó ér-
zést, hogy szüksége van rám a közös-
ségnek, és én is tehetek valamit az 
enyéimért, a körülöttem élőkért!  Így 
építhetünk közösséget. Mert mind-
annyian nagyon jól tudjuk, hogy nem 
parlamenti hatalmi játszmákból, párt-
csatározásokból, hanem működő, élő, 
tevékeny helyi közösségekből épül 
fel, ezekben él ma a nemzet.” 

Mihálffy Béla beszédét egy Ju-
hász Gyula-idézettel zárta: 

„Ó, akkor, egykor ifjú Jókai, 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett, zászló lobogott, 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s 

börtönajtót 
Szépség, igazság, lassan megy előre 
Egy szebb, igazabb, boldogabb 

jövőbe!” 
 FOLYTATÁS A 3. OLDALON 

IFJ. MIHÁLFFY BÉLA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ. 

AZ ORCZY-S NÖVENDÉKEK ÜNNEPI MŰSORÁBÓL 
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK  KÖZÉRDEKŰ 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 TARTÁSOK  

  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. áprilisi szerkesztőségi ülés időpontja: április 11., 

hétfő, 17 óra. 

  KOSIK DÉNES (5. VK.) 

  2011. április 14., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgármesteri 

Hivatal Hivatali Kirendeltség) 
 

  MIHÁLFFY BÉLA (6. VK.) 

  2011. április 12., kedd, 16: 30–17:30 

Helye: Bölcs utcai Családsegítő Ház 

  2011. április 14., csütörtök, 16:30–17:30 

Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgármesteri 

Hivatal Hivatali Kirendeltség) 

RÖVIDEN   

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. 

A TAS UTCAI BÖLCSŐDÉBEN tavaszi 

papírgyűjtést szerveznek április 19-ig. Elfo-

gadnak és előre is köszönettel vesznek min-

denféle régi könyveket, füzeteket, újságokat, 

szórólapokat, kartondobozokat, vagyis min-

dent, ami papír. A papírhulladékot lehetőség 

szerint összekötegelve lehet behordani 

munkaidőben a bölcsödébe. A gyűjtés folya-

matos, mindenki annyiszor hozhat papírt és 

annyit, amennyit csak össze tud szedni. A 

papírgyűjtéssel a bölcsődébe járó gyermeke-

ket is támogatják. 

KÉSIK a Dorozsmát az 5-ös főúttal összekötő 

502-es út átadása. A nettó 1,3 milliárd forint 

értékű beruházással kétszer egysávos út épült 

a Dorozsmai útról nyíló Szilva utca és az 5-ös 

út között, amely mellett kerékpárút is fut. 

A Délmagyarország értesülése szerint a 

nyugati elkerülő út műszaki átadása 2010 

decemberében lezárult. A forgalomba helye-

zési eljárást januárban már megindították, a 

hatósági szemlét február 17-én tartották 

meg, de a forgalomba helyezéshez 10 szak-

hatóságnak kell még hozzájárulnia. Az érin-

tett útszakaszt becslések szerint március vége 

felé adhatják át a forgalomnak. 

A SZERVEZŐKÖN KÍVÜL senki nem ment 

el a Rasszizmus Elleni Világnap alkalmából 

szervezett rendezvényre Szegeden. Az erede-

tileg március 21-én délután 15 órára a Szege-

di Tudományegyetem Tanulmányi és Infor-

mációs Központjának parkjába szervezett 

eseményen egy érdeklődő sem jelent meg. A 

programok közt szerepelt, hogy a rasszizmus-

sal kapcsolatos gondolatokat léggömbbel 

eresztik az égnek. 

A szervezők április 21-ére halasztották el a 

rendezvényt. 

Megalakult a dorozsmai Részönkormányzat 
2011. március 8-án a Városháza 

dísztermében (nagytermében) esküt 
tettek a Kiskundorozsmai Részönkor-
mányzat képviselői: Atlasz Henrik, 
Borbélyné Nagy Mária, Gasparits Pé-
ter, Harkai Jánosné, Homai László, 
Horváth Dezső, Nagy Mihály, Mangó 
Ferenc, Moróné Tapodi Éva, Mucsi 
László és Tímár Lajos. A megbízóle-
veleket az új tagoknak Solymos Lász-
ló alpolgármester adta át ünnepélyes 
keretek közt. A városrész önkormány-
zatának vezetője ifj. Mihálffy Béla 
képviselő, helyettese Kosik Dénes 
képviselő. 

Még ugyanezen a napon a tagok 
megtartották az első alakuló ülést is. 
A részönkormányzati ülések nyilvá-
nosak, habár az elmúlt időszakban 
nem kellőképp történt az ülések meg-
hirdetése a nagyközönség felé. Az 
egyes ülések időpontjának közzététe-
le ezentúl a Dorozsmai Naplóban is, 
és nem csak az önkormányzat faliúj-
ságján fog megtörténni. 

Az előző három ciklusban a rész-
önkormányzat úgy működött, hogy 
semmilyen érdemi hatáskörrel nem 
rendelkezett, ezzel szemben most Mi-
hálffy Béla képviselő úr örömmel 
újságolta, hogy az a választási ígére-
tük, amely szerint a részönkormány-
zat jog- és hatáskörét bővíteni fogják, 
megvalósulás előtt áll. Újra van egy 
kb. 25 millió forintos részönkormány-
zati alap, amely a körtöltésen kívül 

élő (Kiskundorozsma, Tápé, Szőreg 
és Szentmihálytelek) lakosság létszá-
ma alapján 1000 Ft/fő kvótában lett a 
közgyűlés által a költségvetésben el-
fogadva. Ez alapján a dorozsmai rész-
önkormányzat alapja kb. 10 millió 
forint lesz, amelynek elköltéséről a 
testület dönthet. A területi alapot 
30%-ban szabadon fel lehet használ-
ni civil szervezetek és rendezvények 
támogatására. A fennmaradó 70%-ot 
fejlesztésekre, beruházásokra lehet for-
dítani. 

A megtárgyalásra kerülő első na-

pirendként a Szervezeti Működési 
Szabályzatot módosították. Második 
napirendként a 2011. évi munkater-
vet rögzítették. Továbbiakban a tes-
tület eldöntötte, hogy a Jerney János 
Általános Iskola balesetveszélyes ud-
vari sportpályájának 6 millió Ft érté-
kű felújításához a részönkormányzat 
1,5 millió forinttal járul hozzá. Dön-
tés született arra vonatkozóan is, 
hogy a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház egész éves programjait a területi 
alapból összesen 1 millió 180 ezer 
forinttal támogatják. 

Horváth Dezső képviselő kérte 
az előző évi választási kampányban 
(Hódi Tamás jelölt által) beígért 
sportpálya-világítás megvalósítását, 
amely 7 millió forintba kerülne. Mi-
hálffy Béla válaszában tájékozta a tes-
tületet arról, hogy a fejlesztés lehető-
ségének vizsgálata folyamatban van. 

Kosik Dénes képviselő úr tájé-
koztatást adott a Subasán és Sziksós-
tón kialakult belvíz helyzet ügyében 
tett eddigi intézkedésekről és további 
tervekről, amelyek a végleges megol-
dásra irányulóan még kidolgozás alatt 
vannak. Konkrétumok később várha-
tók, amelyekről természetesen beszá-
molunk a Dorozsmai Napló hasábja-
in. 

 
TÍMÁR LAJOS  

SOMOGYI GÁBOR  

A DOROZSMAI RÉSZÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN. 

AZ ALAKULÓ ÜLÉS. 
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PROGRAMAJÁNLÓ   

Áprilisi programok 
  RETRO DISCO 

Belépés csak 18 éven felülieknek! 

Asztalfoglalás: a művelődési házban vagy 

Tahiné Tündénél a 06-30-366-8237-es tele-

fonszámon 

Belépődíj: 500 Ft. 

Időpontja: április 2-án, szombaton 19 órától 

  CSIPKERÓZSIKA GYERMEKELŐADÁS 

Óvodások és alsó tagozatosok részére! 

A Szegedi Miniszínház előadásában 

Időpontja: április 6-án, szerdán de. 9 órától 

  ZUMBA 

A zumba a vérpezsdítő, minden testrészt 

megmozgató, forró latin ritmusokkal, széles 

körű világtáncokkal tarkított fitnesz program. 

Fő mozgató rugója a Latin-amerikai táncok. 

Az alábbi táncok találhatók meg a koreográfi-

ákban: Salsa, Rumba, Cumbia, Reggaeton, 

Samba, Flamenco, Hastánc, Afrikai táncok, 

Calypso, Quebradita, American Mix, 

Merengue, Bachata, Pop, Tango, Hip-Hop, 

Batukada, Vallenato, Cha Cha, Conga, Axé… 

Az órákat képzett, hivatalos Zumba instruk-

tor, Simon Renáta fogja tartani. 
Időpontja: április 7. csütörtök 18:30-tól 

Érdeklődni: 30/851–9540 

  GYERMEKRUHA BÖRZE 

Mindenkit sok szeretettel várunk a 2011. 

április 7-én, csütörtökön 9–12 óráig megren-

dezésre kerülő babaruha börzére, amelyen a 

művelődési házban biztosítunk helyet azon 

vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, 

akik magukkal hozzák gyermekeik kinőtt, 

megunt ruháit cserére vagy eladásra. 

Érdeklődni: 06-30-366-8237 Tahiné Tündénél 

vagy a művelődési házban: 463-112. 

  NAGY(I) ÍRÓK KLUBJA 

A művelődési ház és a Somogyi-könyvtár 

Dorozsmai fiókkönyvtárának közös szervezé-

sében 

Felolvasás és kötetlen beszélgetés a Költészet 

Napja alkalmából. 

Helyszín: a művelődési ház nagyterme 

Időpontja: április 8-án, pénteken 17 órakor 

  DOROZSMAI SZÍNHÁZI ESTÉK 

Karinthy Frigyes: A bűvös szék (komédia egy 

felvonásban) 

Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Köre 

 

Vécés néni, A kis Bözsike, Csirágné és 

Karakánné, Adóbevallás (kabaréjelenetek) 

Petőfi-telepi Színkör 

Időpontja: ápr. 9-én, szombaton 18 órától 

 

  30 ÉVES AZ ALKONY NYUGDÍJAS 

KLUB 

Ünnepi megemlékezés, Lévai László opera-

énekes zenés műsora, utána táncos-zenés 

mulatság estig. 

A zenét Balázsfi Lajos szolgáltatja. 

Fotókiállítás a nyugdíjas klub életéről. 

Időpontja: 2011. április 11-én 11 órától 

 

  „SZŐNYEGBE ZÁRT ÁLMOK” 

KASZA ANNA ERDÉLYI SZŐNYEG-

SZÖVŐ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA 

Kasza Anna csíkszentkirályi szövőasszony 

munkáinak egy része a Szegedi Hagyomány-

őrző és Városképvédő Egyesület gondozásá-

ban található. Az alkotó gyapjúszőnyegeiben 

őrzi a székely festékesek hagyományos szín- 

és formavilágát. Azokat a színeket, jeleket, 

jelképeket, ábrázolásokat – több ízben em-

berábrázolásokat – alkalmazza, amelyek az ő 

életén keresztül láttatják a 20.századi erdélyi 

ember természetközeli gondolat- és érzésvi-

lágát. 

Megnyitja: Dobayné Deák Éva 

Közreműködik: Bozsó Antal (tekerőlant) 

Időpontja: április 15-én, pénteken du. 17 

órától 

 

A kiállítás megtekinthető május 2-ig a műve-

lődési ház nyitva tartási idejében. 

 

  EGYHÁZI CSALÁDI NAP 

A CSALÁD ÉVE JEGYÉBEN 

Időpont: április 16. szombat 

A művelődési ház és római katolikus egyházkö-

zösség szervezésében 

 

Program 

9 órakor Szentmise a római katolikus temp-

lomban 

9.40-kor Zenés átvonulás a művelődési házba 

barkával 

10 órakor A családi napot megnyitja Mádi 

György plébános, táncház a Százszorszép 

Gyermekház Babszem csoportjával 

10.15-től Kézműves-foglalkozások (íjászat, 

arcfestés gyerekeknek és felnőtteknek, sár-

kánykészítés és eregetés, tojásfestés, neme-

zelés, csuhébáb készítése) 

11 órakor Szűcs László bűvész bemutatója 

11.45-kor Nógrádi Zoltán köszöntője 

12 órakor Ebéd – áldás 

13 órától Szurdi Zsolt hangszerbemutatója 

13.30-tól a 48-as utcai óvodai szülők táncbe-

mutatója 

14 órától Családi akadályverseny és vetélke-

dők 

17 órakor Zárás 

 

Vattacukor és kürtöskalács árusítása, horgá-

szás, kemencében sült kalács, gólyalábasok, 

vásárlási lehetőség az Avonnál, Calivita-

tanácsadás 

Jelentkezési lapot Mihálffyné Edit, hitoktató-

nál és Tahiné Tündénél (30/3668237) lehet 

kérni. 

Szeretettel várnak mindenkit a szervezők! 

  MODERNTÁNC OKTATÁS 

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 

Ápr. 1-jén, 13-án, 15-én, 19-én, 26-án 

9-11óráig és 28-án 9-15 óráig. 

 

 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ  

„Szabadságot, szabad sajtót!” 
Március 15-i ünnep Dorozsmán 

 FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL 

A tartalmas beszéd után dorozs-
mai fiatalok műsora következett a 
színpadon. Bindics Blanka fuvolajá-
téka után az Orczy István Általános 
Iskola tanulói elevenítették fel az 
1848-as márciusi napok eseményeit. 

A megemlékezés a Dísztéren, a 
kopjafánál koszorúzással folytatódott. 
Koszorút helyeztek el: Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő, ifj. Mihálf-
fy Béla önkormányzati képviselő és 
Papp István a Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a választó-
körzetük nevében; a Fidesz Szegedi 
Szervezete nevében Julinek István és 
Atlasz Henrik; a Magyar Szocialista 
Párt nevében Hornyák István és Mik-

lósné Gyémánt Mária; a Keresztény 
Demokrata Néppárt nevében Tímár 
Lajos és ifj. Atlasz Henrik; a kiskun-
dorozsmai egyházközség nevében 
Mádi György és Mihálffyné Túrzó 
Edit; az Orczy István Általános Isko-
la nevében Kádár Mihályné, az isko-
la igazgatója és az iskola tanulói; az 
Alkony Nyugdíjas Klub nevében Ko-
vács Ferencné és Peták Kálmánné; a 
Vöröskereszt dorozsmai alapszerve-
zete nevében Turcsányi Imréné, Far-
kas Sándorné Terhes Anna; a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház nevében 
Vass József. 

Az ünnepség a Szózat eléneklé-
sével zárult. 

SOMOGYI GÁBOR  

Tökvetésre fel! 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2010 októberében rendezte meg az I. 
Dorozsmai Tökfesztivált. A hagyo-
mányteremtő szándékkal megrende-
zett fesztivál igen szép sikerrel zá-
rult. Ezen felbuzdulva, az idén ismét 
megrendezzük október 14-én és 15-
én a fesztivált. A tök vetési ideje már-
cius, a palántákat viszont csak április 
végén lehet a szabadba kiültetni. A 
művelődési ház azzal a szándékkal 
vetett 20-féle és több száz tökmagot, 
hogy azoknak a dorozsmai lakosok-

nak, akinek van kedvük és egy kis 
kertje, egy-két palántát elvisz magá-
hoz és felneveli, abban reménykedve, 
hogy némi termést visszahoz a feszti-
válra. Remélem, minél több dorozs-
mai kap kedvet hozzá, amely így le-
het egy újabb nevezetessége Dorozs-
mának. 

A palánták ingyenesen igényel-
hetők a művelődési házban 2011. áp-
rilis 18. és 22. között. 

Tisztelettel várjuk jelentkezését! 
HAJDÚ GÉZA  

A Kiskundorozsmáért Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki az 
alábbi támogatóknak, akik hozzájá-
rultak a jótékonysági bál sikeréhez: 

 
Bányai Cukrászda, Farkas Trans, 

Ficsor Mihály, INTERWEST 2000 
Kft. Ital-nagykereskedés: Papp Lász-
ló és Pappné Ribizsár Orsolya, Kelet 
Varázsa Ajándékbolt: Bugyi Adrien, 
Kiskundorozsmai Önvédelmi Cso-
port, Márta József, Márta Józsefné, 
Méry Vegyidiszkont: Bugyi Tamás-
né, Nagymihály István, Nárcisz Vi-
rágüzlet: Eszéki Zoltánné, Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő, Né-

meth Kálmánné, Ócsai Béla, Pesti 
Ferenc, Petrovné Sándor Mónika, Pil-
lér Takarékszövetkezet, Stop Cuk-
rászda, Szegedi K&F Kft.: Kovács 
Imre és Faragó János, Szélmalom 
Kábeltévé Zrt., Takács János, Tá-
bithné Németh Orsolya, Tornádó 
Kft., Ungi Bt., Vadaspark, Vadliba 
Vendéglő, Dr. Végh Mihály, Vincze 
Ferencné. 

 
Köszönjük továbbá kedves ven-

dégeinknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket! 

 
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

Köszönetnyilvánítás 
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Egészségnap Kiskundorozsmán 
EGÉSZSÉGNAP...  

 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház 

ismét megrendezte március 5-én, 

szombaton az immár tradicioná-

lisnak nevezhető Dorozsmai 

Egészségnapot. Becslések szerint 

200–250 ember fordult meg a 

különböző előadásokon és vizs-

gálatokon. 

 
A napon számos egészségügyi 

vizsgálatra volt lehetőség: Dr. Thur-
zó Ferencnél koleszterin, vércukor és 
vérnyomásmérés; Dr. Czakó Anikó-
nál allergia vizsgálat. Az Oriflame 
bőrdiagnosztikával, a Népegészség-
ügyi Szolgálat életmód tanácsadás-
sal, testzsír méréssel állt a páciensek 
rendelkezésére. Ezen kívül Bakos 
Sándor csontkovácstól, Váradi Ág-
nestől (a Bioptron lámpáról) és a 
MedSoundot munkatársától (a hallás-
gondozásról) is érdeklődhettek a meg-
jelentek. 

Dr. Bindics István a betegségek 
megelőzéséről tartott előadást. Osko-
vics Katalin meridián tornára hívta 
az egybegyűlteket. Dr. Oláh Julianna 
a gyomrot és a bélrendszert érintő fer-
tőzésekről, a Calavita Internationaltől 
pedig a természetes alapú termékek-
ről tartottak még előadást. Nagyon 
hasznos volt az Ifjúsági Drogcent-
rumnak Dr. Farkasinszky Teréziával 
folytatott konzultációs lehetősége is, 
amelyről újságunk a jövőben további 
cikket fog megjelentetni. 

Összegezve az egész nap tapasz-
talatait, hasznos és eredményes volt 
annak megrendezése, mert a konkrét 
vizsgálatok rávilágítottak, hogy saj-
nos romlik lakosságunk egészségi ál-
lapota. Egyre nagyobb szükség van 
az egészséges életmód oktatására és 
a megelőző, illetve kontrolvizsgála-
tokra, szűrésekre. Ezt alátámasztja az 
a tény, hogy a 25 hallásvizsgálatra je-
lentkezőből csak egy embernek volt 
kifogástalan a hallása, a többi sérült, 
4-5 fő szorul azonnali hallókészülék-
re. A vérnyomás-, cukor- és koleszte-
rinvizsgálatok is konkrét egészségká-
rosodásokat tártak fel, melyek alap-
ján további vizsgálatokra való javas-
latok születtek. 

Hasznos és látványos volt a me-
ridián torna, mely végén a torna be-
tanítása, gyakorlati alkalmazására és 
az otthoni alkalmazásához leírások és 
videóanyagok kerültek kiosztásra, ér-
tékesítésre. 

Köszönet és dicséret illeti az 
egészségnapon előadásokat és bemu-
tatókat tartókat hozzáállásukért és 
áldozatos munkájukért, ugyanis több-
ségük társadalmi felajánlásként, díja-
zás nélkül állt rendelkezésre. 

Tanulságként elmondhatjuk to-
vábbá, hogy hasznosak és eredmé-
nyesek ezek az alkalmak a lakosság 
egészségmegőrzése, a betegségek 
megelőzését célzó életmód, az étke-
zési szokások és betegségek felisme-
rése szempontjából. 

Köszönjük a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház vezetőjének és kollek-
tívájának a lehetőséget, és várjuk a 
következő őszi egészségnapot! 

 
TÍMÁR L. 

 
 

. . .A DOROZSMÁN 

ÉLŐK EGÉSZSÉGE 

ÉRDEKÉBEN  

 
Ebédidőben, 12 óra után pár perc-

cel állítom meg Tündét a művelődési 
házból kifele jövet. 

– Kedves hölgyem, Ön, aki részt 
vett a 4. egészségnapi rendezvényen, 
és minden szűrővizsgálaton kikérte 
az itt megjelent szakemberek vélemé-
nyét, megosztaná velünk az itt ta-
pasztaltakat? 

– Második alkalommal veszek 
részt ezen az egészségnapon. Nagyon 
jó össze lett hangolva ez a rendez-
vény. Olyan mindennapos egészség-
ügyi problémákra kaptunk választ ki-
váló szakorvosoktól, természetgyó-
gyászoktól, amikre eddig csak felüle-
tesen figyeltünk. 

– A legtöbb családnál ebben az 
időben a háziasszony ebédet főz, tá-
lal. Önöknél ez most hogy alakul? 

– Ez a mi családunknál is így 
van. A mai napon megbeszéltük, 
hogyha azt szeretnék, hogy még so-
káig főzzek, akkor kérjem ki a szak-

orvosok véleményét az egészségügyi 
állapotomról, és adjanak tanácsot az 
egészséges életmódról és táplálko-
zásról, mert a mai élelmiszerek saj-
nos tele vannak mesterséges anya-
gokkal, és ez nem jó nekünk. 

– A hangján hallom, hogy meg-
fázott, ezzel kapcsolatban is kapott 
tanácsot? 

– Igen. Váradi Ágnes bemutatta 
a Bioptron lámpát, amellyel meg-
szüntethető a megfázásnál a légzési 
probléma, halláskárosodásnál egyéni 
terápiás kezelés javasolt. Megnézet-
tem a vércukromat és a koleszterine-
met Dr. Thurzó Ferenccel. Megnyug-
tatott, hogy elfogadható, de többször 
ellenőriztessem. Közben a színpadon 
Oskovics Katalin vezényelt le egy 
meridián tornát, fárasztó, de ha ezt 
mindennap elvégezném, az biztos jót 
tenne a testemnek. 

– A vizsgálatok során lehetett- e 
vásárolni különböző termékeket, gon-
dolok itt nem gyógyszernek minősülő 
természetes alapanyagú termékekre? 

– Dr. Oláh Julianna gyomor- és 
bélrendszert érintő előadónál a CA-
LIVITA természetes alapanyagú ter-
méket, ami adalékmentes táplálék ki-

egészítő. Dr. Czakó Attilától pedig 
megtudtam, hogy mire vagyok aller-
giás. 

– Ennyi vizsgálat egy délelőtt 
nem fárasztó nagyon? 

– Az elején már említettem, hogy 
nagyon jól állította össze a programot 
a „Hajdú Team”, mert ezen vizsgála-
tok után Vanyó Attila masszázsát ik-
tatták be, amitől felfrissültünk. Test-
zsírmérést végeztek nálam és az ered-
mény megnyugtatott, és a szinten tar-
tására is kaptam tanácsokat. A prog-
ram végén jött Bakos Sándor csont-
kovács, aki kezem-lábam tekergeté-
sével elérte, hogy könnyű, friss ér-
zést kaptam az ebéd tálalásához. Mi-
előtt hazasietnék a családhoz, ahol 
két kamasz fiam is vár már éhesen, 
szeretném megköszönni a művelődé-
si ház dolgozóinak, ahogy már Ön is 
említette, a Hajdú Teamnek, hogy ezt 
az egészségnapot ilyen kiválóan meg-
rendezte. A rendezvényen minden 
segítséget megkaptunk az itt dolgo-
zóktól, kedvesen, aranyosan, türel-
mesen igazítottak útba minden meg-
jelentet. 

 
MILITÁR MIKLÓS  

THURZÓ FERENC VÉRNYOMÁST MÉR. 

MERIDIÁN TORNA. 

STANDOK ÉS ÉRDEKLŐDŐK. 
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A NÉP SZÁJA   

Elégedett-e a részönkormányzat 
korábbi működésével? 

ESZÉKI FERENC 
ZOLTÁNNÉ 
VIRÁGKÖTŐ: 
Tudom, hogy évtize-
dek óta van egy ilyen 
lakossági alakulás, 
de sem a tagjait, 
sem a munkájukat 
nem ismerem. Ezek 

ugyanis nem prezentáltak. Sem célja-
ikról, sem eredményeikről nem tu-
dok, úgy látszik, ezek nem publiku-
sak. Magam csak azt érzékelem, hogy 
ha léteznek, nem látni semmi kézzel-
fogható eredményét, vagy nem tu-
dom, ami történik, nekik tulajdonít-
ható-e? Nem vagyok annyira elmara-
dott, Dorozsma elég frekventált he-
lyén van az üzletem, tehát hallanom 
kellene róluk. De vagy nem tudnak 
semmit kivívni, vagy ha akarnak, ak-
kor kapják már össze magukat! Vi-
szont van elképzelésem, milyennek 
kellene lenniük: harcosnak, nagyszá-
júnak, közelebb kellene talán menni-
ük az emberekhez! Kérdezősködni az 
igényeik felől! Nem belenyugodni, 
hogy lerázzák őket, ezt a legköny-
nyebb: nincs pénz, nincs pénz! Nem 
csak pénzzel lehet mindent megolda-
ni, talán inkább összefogásra buzdí-
tani az embereket, és lobbizni azok-
nál, akik potensen tenni képesek. 

 
KŐVÁGÓ RITA 
TANÁRNŐ: 
Őszintén szólva még 
szinte semmit sem 
hallottam róluk, nem-
hogy a tevékenysé-
güket is ismerjem. 
Azt tudom, mit je-

lent a részönkormányzati képviselet. 
Pedig, ha mint Ön is mondja, létez-
nek, és ahogy felsorolja itt nekem, mi 
a célja működésüknek, elmondom, 
ebből mi semmit sem látunk, hal-
lunk! Lehet itt egy csomó ember, akik 
azt hiszik, ez talán egyenlő az önkor-
mányzati képviselőséggel, de mutas-
sa már meg nekem, mi az, amit itt az 
ő közbenjárásukra, javaslatukra hoz-
tak létre? Mi az, amit itt Dorozsmán 
ők harcoltak ki? Egyet is mondjon! 
Ez a szerveződés így csak pozíciójuk-
kal kérkedő, de kézzelfogható ered-
ményt fel nem mutatni tudók gyüle-
kezete. De ha ez nincs így, mert nem 
akarok megsérteni senkit, akkor mu-
tassák fel mit tettek! Legyenek rá 
büszkék! Írjanak ezekről a Naplóban! 
Apropó, mikor írtak már ezekről a nagy 
eredményekről maguk, mert én rend-
szeres olvasójuk vagyok, de ilyennel 
még nem találkoztam! 

 
QIAN LÍVIA KERESKEDŐ: 
Nem hallottam róluk, nem tudom, 

kik ők. Pedig biztos jó tudni, hogy mit 
csinálnak, mit tettek? Olvasok újsá-
got, de még nem láttam őket. Tudom, 

kik a képviselők, tu-
dom, ők mit csinál-
nak, de ezt a dolgot 
nem ismerem. Köszö-
nöm, hogy most meg-
mondta, de én sem-
mit nem hallottam, 
mit tesznek. De ha vannak, akkor mu-
tassák meg, mit csináltak. 

 
HARKAI JÁNOSNÉ 
RÉSZÖNKORMÁNYZATI TAG: 
Az a megtiszteltetés ért, hogy is-

mét megválasztottak a kiskundorozs-
mai önkormányzat tagjai sorába. Az 
elmúlt időszakban több megbeszélé-
sen vettünk részt, a soros elnökök 
rendszeresen tájékoztattak bennünket 
az éppen zajló folyamatokról, esemé-
nyekről. Az összejöveteleken meg-
hallgathattunk értékelő- és tájékozta-
tó beszámolókat a városrészt érintő 
kérdésekben – a teljesség igénye nél-
kül – bűnügyi helyzetről, a rendőrség 
terveiről, a közbiztonságról, a nagy-
bani piac helyzetéről stb. Azt a meg-
állapítást tehetem, hogy igen jó dolog 
volt így értesülni és tájékozódni a vá-
rosrészt érintő kérdésekről. Ami ne-
kem problémát jelentett ezen időszak-
ban, az az volt, hogy az információ-
áramlás nem működött megfelelően. 
Egy-két érdeklődővel elbeszélgethet-
tem a hallottakról, de mindig az volt az 
érzésem, hogy a lakókörzetemben élő 
emberek tájokozottsága hiányos. Nem 
tudom, hogy tisztában vannak-e azzal, 
hogy e megbeszélések nyilvánosak, s 
bárki meghallgathatta volna ezeket a 
beszámolókat ugyanúgy, mint mi, a 
részönkormányzat tagjai, s ugyanúgy 
hozzá is szólhattak volna. Igaz, volt 
olyan, amikor lakossági fórum követte 
a beszámolót, de sajnos az érdeklődés 
elég gyér volt. Remélem, hogy ez most 
változni fog, az eddigi összejövetelek, 
fórumok látogatottsága nagyobb érdek-
lődést váltott ki az utóbbi pár hónap-
ban. Jó lenne, ha megmaradna az ér-
deklődés, minél többen vennének részt 
a fórumokon, s nyilvánítanának véle-
ményt. Jó érzés látni, ha érdeklődnek a 
lakosok a környezetük problémái iránt, 
s kíváncsiak az elkövetkezendő időszak 
terveire. Nekünk, a részönkormányzat 
tagjainak is az a feladata, hogy nyitott 
szemmel járjunk, lássuk meg a problé-
mákat, s a környezetünkben élők által 
felvetett igényeket, kéréseket továbbít-
suk az önkormányzati képviselőink fe-
lé. Így ők is tájékozottabbak lehetnek, s 
jobban tudnák érdekeinket képviselni. 
Az elmúlt választási ciklusban semmi-
lyen jogosultságunk nem volt, csak a 
kapcsolatot jelentettük a képviselők és 
a lakosság között, most talán ez széle-
sebb körű lesz, mert bizonyos jogosult-
ságok is megilletik a részönkormányza-
tot. Bízom benne, hogy a közérdeknek 
megfelelni képesek leszünk, s valóban 
méltó segítői lehetünk a képviselőknek. 

Nőnapi köszöntés Dorozsmán 
Március 8-án,  nőnap alkalmából 

a képviselők egy-egy szál virággal 
köszöntötték a hölgyeket – a korábbi 
gyakorlattól eltérően nem a művelő-
dési házban, hanem a nagy ABC előtt. 
Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-

selő, Kosik Dénes és Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselők azért vá-
lasztották ezt a helyszínt, hogy minél 
több hölgynek kifejezhessék köszö-
netüket és jókívánságukat. 

Helyzetjelentés 
A ligeti stációk felújításáról 

A Hősök Ligete felújításának in-

tézésére kijelölt csoport megtar-

totta soros ülését, amely alkalom-

mal tájékozódott a Keresztút stá-

cióinak rendbehozatala ügyében 

eddig kialakult helyzetről. 

 
Előzmények: a csoportba dele-

gált tagok a jogszabályi – építészeti – 
műemlékvédelmi, és lakossági véle-
mények rendelkezésre állásához, va-
lamint a finanszírozási lehetőségekre 
megszervezték az adatgyűjtést. Elha-
tározás született arra, hogy a stációk 
megalkotására, kialakítására helyi, 
dorozsmai szobrászművészt és építő-
mestert kérnek fel. A tervek elkészí-
tését építészmérnök végezze. Mivel a 
stációk jelenlegi állapota nem alkal-
mas a restaurálásra, ezért újak elké-
szítését határozták el. Ezt indokolja a 
még meglévő egy-két stáció küllemé-
ből levont következtetés, hogy a tel-
jesen amortizált építmény, az abban 
rögzített kerámia kép, valamint a stá-
ció labilitása teret enged az újabb ron-
gálásoknak. Ezért határozott a grémi-
um egy tartósabb kivitelű, erősebb 
alapokon álló 14 db új stáció felépí-
tése szükségéről, egyben arról, hogy 
a Liget átalakítása, korszerűsítése is 
elengedhetetlen. Ehhez keresett tá-
mogatókat, valamint kérte a dorozs-
mai önkormányzati képviselők segít-
ségét. 

 
Mára megállapítást nyert, hogy 

a Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 
vezetője a területet – a kápolnát és a 
stációkat – ideiglenes műemléki vé-
dettség alá helyezte. Ez az ideiglenes 
védettségi állapot egy évig áll fenn. 
Ez idő alatt a változtatást szándéko-
zók és azt engedélyező hatóság kö-
zött tárgyalások folyhatnak arról, mi-
lyen állapotot, módszert, kivitelezést 
stb. engedélyez a törvény és az el-

képzelések, hogyan tudnak ehhez 
idomulni. Az már tény, hogy az Iroda 
vezetője nem engedélyezi a stációk 
átépítését a szobrász által tervezett 
formában, csakis és kizárólag az ere-
deti küllem szerint újíthatók fel. Nem 
engedélyezi a stációk más tervek 
alapján történő felállítását sem. Bár-
milyen jellegű munkát csak a Műem-
lékvédelmi Hatóság engedélye alap-
ján lehet végezni. Sajnos, nem állnak 
már rendelkezésre az eredeti klisék a 
képekhez, amelyet valaha a pécsi 
Zsolnay-gyárban gyártottak, tehát az 
eredeti kerámia táblaképek elkészíté-
sére nincs lehetőség. Ha ugyanúgy 
kivitelezzük a stáció építményét, ke-
rámia táblaképpel ellátását, azok la-
bilitásuk és törékenységük révén ha-
sonlóan ki lesznek téve a sérülések-
nek, rongálásoknak. Ennek alapján a 
stációk felújítása veszélyeztetve van. 
Talán bebizonyosodik, hogy a Mű-
emlékvédelmi Hivatalnak a jelmon-
data Kölcsey verse: „Bús düledékei-
den, Husztnak romvára megállék” – 
igen?! A düledékeken akarnak meg-
állni? Mintha a Magasságos Hivatal-
nak egyéb terve nem is volna, mint a 
romok felett álldogálva szemlélődni 
a múlt dicső emlékein? Hány meg 
hány építményhez nem enged hozzá-
nyúlni sem, az ellen persze nem kar-
doskodik, ha már-már összedől! Hadd 
pusztuljon! Az nem baj! Érdekes, 
amíg a felújítást nem kezdeményez-
tük, amíg be nem jelentettük ebbéli 
szándékunkat, a kutya nem törődött 
azzal, mi lesz vele. Ahogy ezt megin-
dítottuk, szabály szerint, jogszerűen 
eljárva bejelentettük, egyből védetté 
nyilvánították! Ha néhány év múlva 
szimplán bejelentettük volna: össze-
dőlt az összes, simán tudomásul ve-
szik. Esetleg megkérdezték volna: na 
és, most mit csináljunk? 

 
TÓTH GYÖRGY  
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A nők napja(i) 

„Csak az emancipáció tette a 
nőt emberré. Azóta földünkön nem-
csak férfiak élnek, akiknek egyéb tu-
lajdonuk mellett asszonyaik is van-
nak, hanem hímnemű és nőnemű em-
berek. Az emberiség száma megkét-
szereződött.” (Dr. Franz Kahn) 

 
Híradásokból hallhatjuk, olvas-

hatjuk, hogy sok országban még ma-
napság sem biztosítják a nők jogait, 
sőt egyes kulturális és vallási hagyo-
mányok (például a nemi szervek meg-
csonkítása, a születésszabályozás til-
tása) gyakran szenvedésteli és veszé-
lyes helyzeteket konzerválnak. Másik 
súlyos probléma az emberkereskede-
lem, vagyis a fiatal nők eladása szex-
rabszolgaságba, illetve prostitúcióra 
való kényszerítésük. A nők munka-
vállalási lehetőségei és politikai jo-
gaik is korlátokba ütköznek. Az írás-
tudatlan nők gyakran életük végéig 
nyomorognak. 

Az USA és Európa országai tör-
vényileg biztosítják ugyan a két nem 
egyenlő jogait, ám még ma is éri a 
nőket diszkriminatív magatartás és 
intézkedés a magánéletben és a köz-
életben egyaránt. A diszkrimináció 
tilalma azt jelenti, hogy neme alapján 
senkit se érhessen hátrányos megkü-
lönböztetés. Rendelkezzen a két nem 
egyenlő lehetőségekkel a társadalmi 
és a magánéletben, a munkavállalás 
területén, a képzésben való részvétel-
ben, az előmenetelben, a politikai 
döntéshozatalban, a gyereknevelésben. 
A Magyar Népköztársaság 1980-ban 
kihirdette: „A nőkkel szembeni meg-
különböztetés minden formájának fel-
számolásáról” szóló egyezményt. Ké-
sőbb, az EU-hoz való csatlakozás 
után a nemek közötti esélyegyenlő-
ségre vonatkozó normák Magyaror-
szágon is érvényesek lettek, születtek 
is törvények e témakörben, ám szá-
mos jelentésből kiderül, a jelenlegi 
magyarországi helyzet még koránt-
sem megnyugtató. 

Az egyenlőség élharcosai, a nő-
mozgalmak az 1970-es években fel-
erősödtek, a nők saját teste feletti ön-
rendelkezés joga, az abortusztörvény, 
a nők elleni erőszak, a családon be-
lüli bántalmazás, a nők nemük miatti 
diszkriminálása kapcsán hallatják 
hangjukat. A családon belüli erő-
szakra, a brutalitás ellen a feminista 
mozgalmak irányították rá a figyel-
met, hogy érvényt szerezzenek joga-
iknak. A statisztikák szerint hetente 
hal meg egy nő a házastársa, vagy 
élettársa bántalmazása következtében 
és havonta veszti el életét egy gyer-
mek a családon belüli erőszak által. 
A korábbiakhoz képest, az a törvény, 
hogy „amíg vér nem folyik” nem 
avatkoztak bele a családügyekbe, ma 
már kedvezően megváltozott. A se-
gítségre szoruló embert, védtelen nőt 
és gyermeket védi a törvény és köz-
beavatkozik, megteszik a szükséges 
lépéseket. Bíznunk kell abban, hogy 
ez a tragikusan szomorú statisztikai 
adat igazolja az új törvény már-már 
égető időszerűségét. Hazánk a „zéró 
tolerancia” szintjét ezen a téren még 
nem érte el, de beindultak a kedvező 
változások. 

Egyenlőséget, nem egyformasá-
got! 

„Akárcsak a madárnak, az embe-
riségnek is két szárnya van, a férfi és 
a nő. Ha a két szárny nem egyformán 
erős, és nem hajtja közös erő, a ma-
dár nem képes az egekbe emelked-
ni.” (Baha-i világhit) 

„Nemcsak a férfiakra vonatkozik 
a mondás, miszerint „minden sikeres 
férfi mögött áll egy nő” hanem „vice 
versa”, kell egy partner a nő életében 
is a sikerességhez…” (Barabás Len-
ke) 

„A két nem nem azért van a vi-
lágon, hogy egymással versenyezzen, 
hanem, hogy egymást kiegészítse. Ne 
bántsuk ezt a bölcs kettéosztást.” (Dr. 
Fritz Kahn) 

GRANDPIERRE CECÍLIA  

Elősegíthetik a férfiak a 
nők emancipációját? 

Emancipációnak a nők egyenjo-
gúságát szokták nevezni. A kérdést 
nagy szociotudósok, pszichiáterek és 
egyéb lélekbúvárok, viselkedéskuta-
tók ezerszer megmagyarázták már 
tudományosan. A számtalan helyen 
publikált eredmények bár szubjektí-
vek, minden tudós – akik persze 
majdnem mindannyian férfiak – 
egyetért abban, hogy meg kell(ene) 
szavazni ezt a sokat emlegetett egyen-
jogúságot. Hazatérve pedig fotelbe 
dőlve, újságot olvasva, mit sem tö-
rődve a körülötte ordítozó gyerekeik-
kel, osztogatják okosabbnál okosabb 
tanácsaikat a konyhában sürgölődő 
asszonykáiknak, miben is látják a jó 
háztartás titkát. 

Itt vannak aztán ugye, a „tipikus” 
női és férfi szerepek. Mindkét fél 
erőteljesen hangsúlyozza, hogy a má-
sik fél ne ártsa bele magát az átelle-
nes szerepkörbe. A „te úgysem értesz 
ehhez”- féle leszólások előbb-utóbb a 
belenyugvásba torkollnak, s ered-
mény nélkül szépen zajlik minden to-
vább ugyanúgy. Mégis, ha extrémnek 
hat is, meg-megjelennek médiában, 
családi partikon a férfi „főzőtudomá-
nyában”, a gyermeknevelés terén vég-
zett átvállalásokban, az eladdig kizá-
rólagosan nőinek minősített elfoglalt-
ságokban felbukkanó – a férfiak több-
ségében minősítetten – „férfiatlan” 
szerepvállalások. Mi ez? Talán a ge-
nerációk váltásával csökkenek férfiúi 

tulajdonságaink? Átlényegülnek a fér-
fihormonok? Genetikai hibák soka-
sodnak a büszke férfinem sejtjeiben?  

Egyre többször hallani már: fő-
zünk, mosunk, takarítunk, gyermeket 
nevelünk?! Miközben a nő munkahe-
lyi vezetővé válik, autóversenyző, 
politikus, ügyvéd, bíró lesz. Ismerek 
olyan nőt, akinek nyámnyila férje – 
egy vidéki kórház vezető főorvosa – 
teszetoszasága miatt otthon villanyt 
szerel, csaptömítést cserél, felássa a 
kertet, csempéz, kifest, emellett veze-
ti a háztartás minden tennivalóját, 
hogyha (immár csak irodai) munká-
ban kimerült férjecskéje hullafárad-
tan (!) hazatér, karosszékébe roskad, 
még háta mögé állva legyezgesse, 
sajnálgassa, pátyolgassa, mint az egy 
jó feleség kötelessége. 

Egyáltalán kell nekünk elősegí-
tenünk a nők egyenjogúságát? Ami-
kor egyre nyilvánvalóbbá válik – és 
kénytelen kelletlen be kell ismernünk –, 
hogy a nők igenis jobban feltalálják 
magukat káosszá változó világunk-
ban, sokkal nagyobb életrevalóságu-
kat bizonyítják be az élet minden te-
rületén. S nekünk nem is kellene 
mást tennünk, mint hagyni ezt. Ked-
ves férfitársaink! Vegyünk vissza ön-
teltségünkből: vágjuk már ugyan ket-
tébe a teremtés fejünkön félrecsú-
szott koronáját, s nyújtsuk már át ked-
ves oldalbordáinknak, addig, míg ők 
maguk le nem ütik a fejünkről! Ne 
tetszelegjünk már a családfenntartó, 
a hős katona, a könyörtelen politikai 
vezér, a mindentudó mesterember ki-
sajátított szerepében! Ugyan, hiszen 
eddig is a nők irányítottak, csak át-
engedték nekünk az ötletgazda mell-
verdeső dicsőségét, míg ők a háttér-
ben húzogatták marionettbábunk ma-
dzagjait... 

 
TÓTH GYÖRGY  

Kincskeresők 
 

Dorozsmához közel, egy erdő mélyén elrejtettek egy dobozt, ponto-

sabban egy ládát. Az interneten nyomokat helyeztek el, utalásokat, 

információkat a doboz pontos hollétéről. Aki bekapcsolódik a kincs-

keresésbe, ő is elrejthet objektumokat, újabb izgalmas kihívást te-

remtve ezzel a hobbi nyomkeresőknek, akik az ún. „geoládák” hollé-

tét nyomozzák ki. 

„Ne vigyél el semmit, csak a 
fotóidat; ne hagyj ott semmit, csak a 
lábnyomodat; ne ölj meg semmit, 
csak az idődet!” – ez a mottója annak 
a szabadidős, természet- és városjáró 
tevékenységnek, amely során érde-
kesnek tartott helyszínen, vagy csak 
kevésbé könnyen megközelíthető, 
eldugott helyeken elrejtenek egy lá-
dát (az ún. geoládát), amelynek he-
lyét GPS vevőkészülék segítségével 
bemérik, majd a koordinátáit, né-

hány, a helyszín megközelítését se-
gítő leírásával együtt, közzéteszik a 
játék internetes honlapján. A játék 
lényege, hogy a résztvevő „kincs-
keresők” a koordináták alapján ezt a 
rejtekhelyet keresik meg, feljegyzik a 
ládában található jelszót, és rögzítik a 
megtalálás tényét a honlapon. 

A játék neve: geocaching. A vi-
lágméretű hobbi hazai képviselője a 
Magyar Geocaching Közhasznú 
Egyesület. A játékban mindenki részt 

vehet, akinek van kedve, elszántsága 
és rengeteg ideje a ládák felkutatásá-
hoz. 

Miféle „kincsek” várnak a meg-
találóikra? A hagyományos ládában 
általában szabvány üzenet található a 
véletlenül megtalálók részére, egy 
napló vagy füzet és íróeszköz, és le-
hetnek benne kis értékű ajándékok, 
amelyeket a megtaláló elviheti, ha 
azok helyére más kincseket rak. Ez-
által a következő megtalálónak sem 
kell üres kézzel távoznia. Ám létez-
nek még mozgó geoládák is, amelyek 
állandóan változtatják a helyüket, és 
számos, speciális játékszabállyal ren-
delkező objektumok is. 

A játék magyar nyelvű honlap-
ján, a http://www.geocaching.hu cí-
mű oldalon kilistázhatjuk a Magyar-
ország területén elrejtett ládákat. A 
játék legfőbb pozitívuma, hogy a 
kincskeresés során nevezetes helye-

ken kereshetünk fel, bebarangolha-
tunk számos tradicionális és kulturá-
lis értékkel rendelkező települést, 
vagy egyszerűen csak a természetben 
lehetünk. 

A Dorozsma közelében elrejtett 
geoládát már 233-an megtalálták. A 
láda adatlapja, amellett, hogy pontos 
GPS-koordinátákat közöl, meginvi-
tálja a látogatót a környék nevezetes-
ségeinek a meglátogatására is. Aki 
kedvet kap a keresgéléshez szűkebb 
pátriárkánkon kívül, számos rejtek-
hely közül válogathat; a környéken 
még sok megtalálásra váró geoládát 
rejtettek el, többek közt a szőregi 
apátság romjainál, a Maty-éri hor-
gásztónál, a zsombói láperdőben, 
vagy akár a mórahalmi bivalyrezer-
vátumnál. 

 
 

SOMOGYI GÁBOR  
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa. 

2011. március 33. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

SZERTARTÁSOK, ESEMÉNYEK A DOROZSMAI TEMPLOMBAN 

Április 8. hétfő, ápr. 9. kedd este fél 7, valamint ápr. 10. vasárnap 9 óra: 
nagyböjti lelkigyakorlat. 

A szentbeszédeket mondja Czank Gábor plébános. 
Április 16. szombat 9: Szentmise. EGYHÁZKÖZSÉGI CSALÁDNAP a 

Művelődési Ház udvarán. 
Április 18. nagyhétfő és 19. nagykedd délelőtt: idősek és betegek húsvéti 

szentgyónása, szentáldozása otthonukban. Kérjük, a hozzátartozók jelezzék, 
hol várnak bennünket. 

Április 21. Nagycsütörtök: reggel 7: Jeremiás siralmai. Gyónási lehető-
ség előtte és utána. 

Este fél 7: Az utolsó vacsora emlékmiséje. 

Április 22. Nagypéntek: reggel 7: Jeremiás siralmai. Gyónási lehetőség 
előtte és utána. 

Este fél 7: Urunk szenvedésnek és halálának ünneplése. 
Április 23. Nagyszombat: reggel 7: Jeremiás siralmai. Gyónási lehetőség 

előtte és utána. 
Urunk sírban nyugvása. A templom egész nap nyitva az imádkozók szá-

mára. A gyermekeket délután 2 órakor várjuk a szentsírhoz. 
Este 8: A HÚSVÉTI VIRRASZTÁS SZERTARTÁSA. SZENTMISE. 
Április 24. HÚSVÉTVASÁRNAP: Szentmisék: 7, 9 (ezután feltámadási 

körmenet), este fél 7. 
Április 25. HÚSVÉTHÉTFŐ: Szentmisék 7 és 9. (Este nincs szentmise.) 

MI NEM BÍRÁLHATJUK BRÜSSZELT? 

Lassan csitulnak a médiatörvény 
által felkavart hullámok, méghozzá 
nemcsak nálunk, hanem az EU-ban 
is. A magyar kormány megállapodott 
az Európai Bizottsággal, négy pont-
ban módosítjuk a vitatott törvényt, 
hamarosan a kormány, majd az Or-
szággyűlés elé kerül az új, átdolgo-
zott szövegváltozat is. Úgy tűnik te-
hát kifulladt az itthoni ellenzék, csak-
úgy, mint az EU-parlamentben ma-
gából kikelt egykori maoista kis vö-
rös Cohn-Bendit is, aki annyira elra-
gadtatta magát a januári ülésen, hogy 
szerintem azt sem tudta, mi van a na-
pirenden! Csak fröcskölt kitartóan a 
szánalmas emberke, amíg levegőt ka-
pott, aztán leült, s akkor talán eszébe 
jutott, hogy a tárgysorozat az EU so-
ros elnökének, azaz Magyarország-
nak, az év hat hónapjára szóló prog-
ramját tartalmazza, s nem a média-
törvényt kellene megvitatni… 

Nos, ezen úgy tűnik túl vagyunk. 
Ahogyan ez várható is volt. Kaptunk 
hideget-meleget Brüsszelből, teljesen 
igaztalanul, s mint kiderült az EU- 
Parlament szocialista frakció magyar, 
„hazafias” tagjainak jóvoltából, akik 
már a törvény itthoni közzététele 
előtt alaposan felvilágosították ottani 
frakciótársaikat „a magyar kormány 
antidemokratikus szándékáról, a sajtó- 
és szólásszabadság magyarországi 
megszüntetéséről”! (Arról viszont nyíl-
ván nem értesítették barátaikat, hogy 
azokban a napokban Budapesten ezer-
nél többen hangosan tüntettek az in-
kriminált törvény ellen, élükön a téli-
szalámihoz valami hihetetlen vonzó-
dást kifejező Settenkedővel…) Miu-
tán a magyar kormány azonnal kész-
ségét fejezte ki, hogy felülvizsgálja a 
törvénynek az EU által kifogásolt sza-
kaszait, magas osztályzatot érdemel a 
demokráciát igazán értő és alkalmazó 
társadalmak közösségében. S ezt a jó-
zanul gondolkodók elismerik mind 
az egyik, mind a másik oldalon. 

De miként lehet majd rendezni 
azt a brüsszeli „malőrt”, amelyet sem-
miképpen sem lehet hozzánk kötni, 
de más országok nyakába sem varr-
ni? Történt ugyanis, hogy az Európai 
Bizottság a Tudatos Vásárlók Egye-
sületének közreműködésével a tagor-
szágok középiskoláiban a 11. évfo-
lyamon tanuló diákoknak ingyen biz-
tosítja az Európa-naptárt. A kiadvány 
célja, hogy az „egész évben elfoglalt-
ságot adó és hasznos tudnivalókat, 
valamint tanári segédletet tartalmazó 
oktatócsomag használatával a diákok 
könnyed, számukra is élvezetes nyel-
ven fogalmazott tudástárból és fela-
datsorok segítségével ismerkedhet-
nek meg a felelő gondolkodás alapja-
ival, cselekedeteik környezeti és tár-
sadalmi hatásaival”. Frappáns ajánló, 
meg kell hagyni! 

Van azonban egy kis gond ezzel 
a kiadvánnyal. Jelesül az, hogy ha 
már naptárról van szó, akkor általá-
ban megjelöljük a névnapokat, a je-
lentősebb állami és egyházi ünnepe-
ket, várható fontos eseményeket. Kü-
lönösképpen akkor, amikor oktató jel-
legű kiadványról van szó. Ebben a 
naptárban is igyekeztek ehhez tartani 
magukat a szerkesztők, szépen felso-
rolták az összes hindu, muszlim, kí-
nai és zsidó ünnepet. Így is van rend-
jén. Ám – csodák csodájára – kifelej-
tették a keresztény/keresztyén ünne-
peket! Se karácsony, se húsvét, se 
pünkösd. A több száz millió római 
katolikus és protestáns embernek Eu-
rópában nincs ünnepe. Merthogy, ide 
is illeszthetjük azt a régi igazságot, 
miszerint: „ha nem írja meg az újság, 
akkor az meg sem történt”! A Catie 
Thorburn szerkesztő asszony össze-
állította kiadvány tehát hibás, sérti 
azoknak az önérzetét, akik a keresz-
tény vallás követői, arról nem is be-
szélve, hogy az ő gyermekeik is kap-
nak ebből a naptárból és joggal tehe-
tik fel a kérést szüleiknek: nekünk 

nincsenek ünnepeink? 
Nem tudom, igaz, nem is foglal-

koztat különösebben, hogy mit gon-
dol most a jó emlékű Kósáné Kovács 
Magda, egykori szocialista EU-kép-
viselő, aki jó néhány évvel ezelőtt 
azzal riogatta a közvéleményt, hogy 
a „Vatikán rá akar tenyerelni Európá-
ra, s ennek szemmel látható jelei is 
vannak!” Mondotta ezt akkor, ami-
kor arról folyt a vita, hogy az EU-
alkotmányban külön hangsúlyozzák-
e a keresztény értékeket, mint az egye-
temleges európai értékrend részét. 
Ezek az elemek kívül rekedtek az em-
lített dokumentumon. Nyilván nem a 
magyar képviselő asszony jóvoltából, 
mert ő régen hazatért Brüsszelből, 
hanem a hasonló gondolkodású társai 
hatékony munkája nyomán. S most a 
naptárból is száműzték a keresztény 
jeleket, utalást sem hagyva azokra. 

Amikor az Európai Unió elődjét, 
az Európai Szén- és Acélközösséget 
1950-ben hat ország – Belgium, Hol-
landia, Luxemburg, Franciaország, 
Olaszország és Németország – létre-
hozta, Robert Schuman francia kül-
ügyminiszternek volt egy, a fenti té-
mát erősen érintő mondata. Neveze-
tesen a jeles politikus a következőket 
mondotta: „A demokrácia vagy ke-
resztény lesz, vagy nem is lesz. Egy 
keresztényellenes demokrácia olyan 
karikatúra lesz, amely vagy zsarnok-
ságba vagy anarchiába süllyed”. 

Mennyire igazak ezek a több mint 60 
évvel ezelőtt elhangzott mondatok. 
Európa a hat évtized alatt megtapasz-
talhatta a zsarnokságot, az anarchiát 
is, sajnos, burkolt vagy nyílt formái 
még ma is itt-ott felbukkannak. 

Persze, most mondhatja valaki, 
hogy miért kell egy ilyen kis hibából 
ekkora ügyet kerekíteni. Igenis, kell. 
Mert, ha minket, a kicsiket, a még 
mindig lesajnáltakat ki tudnak oktat-
ni, figyelmeztetni, nem is oly’ ritkán 
megfenyegetni, akkor mi is felemel-
hetjük a szavunkat a bennünket ért 
igazságtalanság, mulasztás és meg-
különböztetés ellen. S hogy mi is 
idézzük azért azokat a számadatokat, 
amelyekkel a legtöbbször kezdeni 
szokták a mérvadónak titulált, komoly 
vélemény-nyilvánításokat: az említett 
naptárt 3,5 millió példányban nyom-
tatták ki és 5 millió euróba került! Az 
elképzelés szerint „… példáival köze-
lebb hozza az európai gondolkodás-
módot, megalapozza a felelős és ak-
tív állampolgári ismereteket” – írják 
a bevezetőben. Ilyen formában sem-
miképpen sem! 

Legalábbis, véleményem sze-
rint… 

KISIMRE FERENC 

 
(Forrás: szegedma.hu. 

A szerző engedélyével. 
A cikkben leírt gondolatok a 
szerző álláspontját tükrözik.) 
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Cside & Dízel Emlékkoncert 

Ez év május 14-én 18 órakor egy-
szeri és meg nem ismételhető műsor 
lesz a községháza udvarán, szabadté-
ren. Amennyiben az idő felelősei en-
gedik, ekkor emlékeznek muzsikus-
társaik és barátaik, tisztelőik Dorozs-
ma két ismert, korán elment zenészé-
re Csidére (Molnár József) és Dízelre 
(Ézsiás István). 

Zenei pályafutásukat szinte egy-
szerre és együtt kezdték a „hőskor-
ban”, a 60-as évek végén, és ez a kö-
zös pályafutás hosszabb-rövidebb meg-
szakításokkal, de életük végéig tartott. 

Emlékükre erre az egy alkalomra 
összeállt egyik korai zenekaruk, az 
Admirál,  mely 1970. augusztusában 
Kiskunfélegyházán a „Kiskun na-
pok”-on az ott rendezett beat zeneka-
ri fesztiválon 34 résztvevő együttes-
ből a 6. helyen végzett. 

Dízel helyére szólógitárosként 
Farkas Dezső, míg Cside helyére a 
dobokhoz Dízel kisebbik fia, Balázs 
ül be. A zenekar további tagjai az 

eredeti alapító tagok – Paja, Jegyző, 
Öcsi. A műsorban az akkori repertoár 
néhány száma kerül előadásra. 

A tervezett program 6 részből 
tevődik össze. 

Először a dorozsmai Tapodi Emil 
és barátai adnak toborzót, ezt követő-
en a szintén dorozsmai érdekeltség-
gel rendelkező Floyd Rose zenekar 
melegíti be a közönséget. 

Sorrendben harmadikként lép 
színpadra az Admirál, őket követi az 
1970-ben Dorozsmán megalakult Mák 
zenekar. A dolog érdekessége, hogy 
az eredeti 1970-71-es felállásában ez 
alkalommal lép fel utoljára a csapat. 

Az ötödik rész az örömzenéé, hi-
szen a zenész muzsikával, szórakoz-
tatva búcsúzik barátaitól, majd ezt 
követi a tényleges elköszönés az egy-
kori jóbarátoktól. 

Emlékezzünk 1 szál gyertyával 
rájuk! Minden rokont, barátot és isme-
rőst szeretettel várnak a szervezők! 

MM 

Horgászok közgyűlése 
A Sziki Környezetvédelmi és 

Horgász Közhasznú Egyesület már-
cius 18-án tartotta évi rendes köz-
gyűlését. A „rendes közgyűlés” jelző 
azonban nem volt helyénvaló, mivel 
az Egyesület korábbi vezetője – Ma-
tuska Vince – visszalépett posztjáról, 
nem is jelent meg a közgyűlésen. 
Ugyanúgy nem jelent meg a korábbi 
titkár, Beck Gábor, valamint a volt 
elnökségi tagok közül Tóth Ferenc és 
Tóth Ferencné sem. A gyűlés leveze-
tését Hódi Tamás korábbi elnökségi 
tag vállalta fel. A közgyűlés szükség-
szerűségét a szervezetnél tapasztal-
ható anomáliák miatt a tagság felhá-
borodása kényszerítette ki, mivel a 
tagok többsége a fennálló gazdálko-
dási helyzetet teljesen zavarosnak, át-
tekinthetetlennek ítélte. A horgászok 
nem titkoltan az elnökség teljes le-
váltását és pontos elszámoltatását cél-
zó akarattal készültek erre a találko-
zóra. 

Az előzetesen programozott na-
pirend nem valósulhatott meg, mivel 
a beszámolót, valamint az Egyesület 
közhasznúsági jelentését előterjeszte-
ni kijelöltek sem a dokumentációt 
nem készítették el, de meg sem jelen-
tek. Így a 2011-es terveket, versenye-
ket, egyesületi éves programokat a 
levezetést végző Hódi úr terjesztette 
elő véleményezésre. Mivel a gazda-
sági körülményekre, az Egyesület 
pénzbeli helyzetére vonatkozóan 
csak részinformációk álltak rendelke-
zésre, pontos költségforrásokat nem 
tudtak megjelölni, amely pedig az 
éves gazdálkodás elengedhetetlen kel-
léke. Némelyek ezt a felkészületlen-
séget, a tagság szinte hiábavaló ösz-

szehívását sérelmezték, valamint kö-
vetelték a korábbi vezetők tételes el-
számoltatását, vétkességük esetén el-
lenük a jogi lépések megtételét. Sen-
ki nem volt biztos abban, hogy mi-
lyen bizottságok képezték az Egyesü-
let vezetőit, némelyek csak fegyelmi 
bizottságról tudtak. Érdekes módon 
arra, hogy ellenőrző bizottság létezett 
volna – amelynek egyébként az Egye-
sület gazdálkodási, ügyviteli tevé-
kenysége jog-, és szakszerűségét lett 
volna hivatva ellenőrizni – senki nem 
emlékezett. Pedig az Egyesület 2008 
október 20-án megtartott elnökségi 
ülésén a jegyzőkönyv tanúsága sze-
rint az akkori levezető elnök, Beck 
Gábor elmondta, hogy az egyesület 
forgalmának következtében fel kell 
állítani a felügyelő bizottságot, mely-
nek elnökéül Bakai Csabát, tagjainak 
Matuska Vincét és Frányó Pétert je-
lölte meg. 

A Közgyűlés határozott a régi el-
nökség leváltásáról, új elnökség ki-
jelöléséről és új alapszabály elkészí-
téséről. Bejelentették továbbá, hogy a 
horgászjegyek árusítását Tóth Ferenc 
továbbra is elvégzi, a Kőbárány u. 
15. sz. alatt. A megtartott szavazáson 
új elnöknek Tóth József korábbi kis-
kundorozsmai önkormányzati képvi-
selőt, titkárnak Hódi Tamás korábbi 
elnökségi tagot választották meg. Az 
új elnökségi tagok: Sebők Béla, Sza-
bó István, Petrov Sándor, Takács 
László és Tóth Balázs lettek. Az új 
vezetés tiszta viszonyok és átlátható 
gazdálkodás ígéretével zárta a köz-
gyűlést. 

 
TÓTH GYÖRGY  

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART!   

Mi van a vasasbolt helyén? 
Mint ismeretes, tavaly a Negy-

vennyolcas utcai vasasbolt vég-

leg bezárt. Az arra járók azt gon-

dolhatták, talán még az épületét 

is lebontják, de erre nem került 

sor. Egyszer csak mozgolódásra 

lettek figyelmesek az arra járók 

az egykori üzletben. Most már vi-

lágossá vált, a Negyvennyolcas 

utca 5. szám alatt új bolt nyitott 

ki. 

 
– De mit is árulnak itt? – kérdez-

tem Ézsiás Zsuzsannától, a Gratim-
pex Kft. egyik vezetőjétől. 

– 2011. február 11-én nyitottuk 
meg üzletünket Pernyész Rovó Szi-
dóniával. Angol használt ruhaüzlet 
van itt. 

– Pontosan mit kínálnak a vevő-
iknek? 

– Használt, de jó állapotban női, 
férfi és gyermek alsó- és felsőruháza-
tot, valamint cipőket, női táskákat, 
öveket és játékokat. 

– Kik járnak be az üzletbe? 

– Elsősorban kisgyermekes anyu-
kák, hiszen a kisgyermekek nagyon 
gyorsan kinövik a ruhájukat, és itt a 
szülők felöltöztethetik csemetéiket. 
Egyre több felnőtt is bejön, szétnéz, 
és legtöbbször vásárol is. Otthoni ru-
hák érdeklik őket, no meg a báli sze-
zon idejére kínálunk szép alkalmi ru-
hákat is. 

– Az áraik mennyire csábítóak? 
– Áraink az angol üzletekéhez ha-

sonlóak. Van kilós és darabárus hol-
mink. Naponta csökkenő kilós áru-
inkkal sokan jól járhatnak. 

– Milyen gyakran cserélnek 
árut? 

– Hetente megújuló árukészlettel 
várjuk vevőinket. Nyitva tartásunk: 
hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig, 
szombaton 8-12 óráig. Minden ér-
deklődőt és vásárolni kívánó kun-
csaftot szeretettel várunk (új) üzle-
tünkben. Nézzenek be hozzánk, meg-
éri! 

 
MÓRA MIHÁLYNÉ  

Mégsem szűnik meg a 
vérvétel Kiskundorozsmán 

A kiskundorozsmai orvosi rendelőben több éve jól működő, hétfői na-
pokon igénybe vehető vérvétel további működése bizonytalanná vált, a meg-
szüntetés fenyegette. 

Nógrádi Zoltán országgyűlési, Kosik Dénes, Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselők és a háziorvosok közbenjárására a vérvétel szolgáltatása to-
vábbra is a betegek rendelkezésére állhat. 

Balesetveszély! 
 
Olvasóink hívták fel a figyelmün-

ket a Negyvennyolcas utcában lévő 
balesetveszélyes útszakaszra: a nagy-
bani piac mellett húzódó aszfalt az 
útkanyarban rendkívül feltöredezett, 
kátyús állapotban van. Az arra járó 
járművek kerekei a kisebb-nagyobb 
aszfaltdarabokat felcsapják egészen a 
gyalogos járdáig. A hiba kijavítása 
egyébként nem az önkormányzat, ha-
nem az országos Közútkezelő Kht. 
hatáskörébe tartozik. A közelben óvo-
da is működik, így az oda való közle-
kedést is veszélyezteti az úthiba. 

Pótlás 
Előző újságunk egyházközségi bál-

ról szóló cikkében a szervezők köszö-
netüket fejezték ki a rendezvény tá-
mogatóinak. A felsorolásból kimaradt 
a STOP Cukrászda. A szervezők ez-
úton kérnek elnézést és egyben köszö-
nik ismét a támogatást. 

1% 
Dorozsma közbiztonsága érdeké-

ben kérjük, adója 1%-át ajánlja fel a 
Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport 
részére. 

Adószám: 18458556–1–06. 
Köszönjük! 
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Dorozsmai Csemege 
6791 Szeged, Dorozsmai út 147. 

Nyitva: H-P 6-20 óráig, Szo-Vas: 6-14 óráig Tel.: 62 / 310-738 
Akció április 04-től április 17-ig, illetve a készlet erejéig érvényes! 

Fehér kenyér szeletelt 1kg    219,-Ft 219,-/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tej 1,5% UHT 1L 159,-Ft 159,-/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Csízió szendvics és pizza feltét 699,-Ft 699,-/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Trappista sajt 1289,-Ft 1289,-/kg 
Füstölt hátsócsülök 799,-Ft 799,-/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Füstölt nyers darabolt lapocka vf. 899,-Ft 899,-/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Füstölt kötözött lapocka 899,-Ft 899,-/kg 
Füstölt hátsó csülök 799,-Ft 799,-/kg 
Fagy. Pulyka felsőcomb aprított 500 g 298,-Ft 596,-/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kristálycukor 1kg 319,-Ft 319,-/kg 
Étolaj 1l Iskon 419,-Ft 419,-/L 
Sör dobozos 0,5l Löwenbrau 149,-Ft 298,-/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bor fehér 2l OÁZIS (Pet palackos száraz és félédes) 349,-Ft 174,5/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fa szappan 100 g több illat  99,- Ft 990,-/kg 
Fa tusfürdő 250 ml több illat 299,-Ft 598,-/L 

KÉTHETENTE MEGÚJULÓ AKCIÓKKAL, FRISS ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
ÜZLETÜNKBEN BANKKÁRTYÁT ÉS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT 

ELFOGADUNK! 

Felhívás! 
 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 

figyelmét, hogy 2011. május 1-jén 
17 órától a kiskundorozsmai labda-
rúgópályán Kiskundorozsma FTC 
45 év feletti öregfiúk mérkőzés 
lesz. Kérjük a Kiskundorozsma lab-
darúgó csapatában a korábbi évek-
ben szereplő kiváló focistákat, akik 
már elmúltak 45 évesek, hogy je-
lentkezzenek Ottlik Sándornál a 06 
70/259-0806-os telefonszámon. 

TANÁCS ATTILA SPORTKÖR ELNÖK  

MIHÁLFFY BÉLA KÉPVISELŐ  

A Polgárőrség bűnmegelőzési tájékoztatója 
Örömmel tájékoztatjuk a lakos-

ságot, hogy Kiskundorozsmán márci-
us 3-án és 5-én a Málna, Barátság, 
Hegedű és Mester utcákban tapasz-
talt graffitik (2Pac) elkövetőit a rend-
őrség felderítette és ellenük eljárás 
van folyamatban. Anonim elkövetők 
új és régi házak új és régi (helyen-
ként nemes) vakolatait csúfították el 
művészien megformált alkotásaikkal. 
Reméljük, hogy elnyerik méltó bün-
tetésüket, melynek súlya megfelelően 
visszatartó erejű lesz más, még fel 
nem derített bűnelkövetők számára, 
így pl. a temető és templomrongálók 
számára. Sajnos vannak olyan szülők, 
akik gyerekeit nem tanítottak meg arra, 
hogy vannak kegyeleti és szent dolgok, 
amelyekkel nem szabad játszani. 

Megyeri Lajos, Dorozsma egy-
kori plébánosa prédikálta egyszer a 
templomunkban, hogy Bécsben egy 
rossz ember megrongálta a Szenthá-
romság szobrot. Későbbiek során a 
templom plébánosát kórházba hívták 
beteghez, mert tetőfedőként leesett és 
súlyos baleset érte, papot kért, és be-
vallotta, meggyónta, hogy ő rongálta 
meg a szobrot annak idején. Nagy 
igazság: Isten nem ver bottal, a saját 
lelkiismerete elől senki sem menekül-
het el; majd a végórán, amikor szá-
mot kell adnia cselekedeteiről, és egy 
szempillantás alatt lepereg előtte éle-
te története, mielőtt elindul vagy a fé-
nyes alagútban, vagy a pokol tornáca 
felé irányítják. 

Vigyázzunk, mert a házalók fon-
dorlatos trükköket találnak ki, hogy 
bejussanak főleg idős, nyugdíjas em-
berek házaiba, hogy meglopják őket. 
Az elmúlt hetekben Dorozsmán jól 
öltözött úriembernek kinéző ember-
szabásúak házaltak azzal, hogy hoz-
ták a nyugdíjasoknak a húsvéti se-
gélyt vagy ajándékot, jutalmat. De mi-
előtt átadták volna, 20 ezer forintosból 
kellett volna visszaadni, vagy azt fel-
váltani. Szerencsére a Dinnyés utcá-
ban a néni nem dőlt be nekik, de má-
sutt lehet, hogy becsaphattak valakit. 

Más esetben a csalók a katasztró-
favédelem embereinek adták ki ma-
gukat és afelől érdeklődtek, hogy 
hány menekültet tudnának befogadni 
a szomszédokkal együtt. Ez valószí-
nűleg terepszemle volt lopás előtt. Itt 

sem jártak eredménnyel. 
Máskor a szociális munkás ebéd-

hordót követték távolról. Amikor le-
adta az ebédet és elment, utána be-
mentek az idős emberhez és ellenőr-
nek adták ki magukat: érdeklődtek az 
ebéd fizetése, ára és minősége iránt. 
Hamis a dolog, mert itt is valószínű-
leg lopás előtti felmérést, terepszem-
lét végezhettek. 

Sajnos minden utcába nem lehet 
rendőrt állítani. A szomszéd viszont 
mindig kéznél van, ha jóban vagyunk 
vele, a kölcsönösség elve alapján a 
Szomszédok Egymásért Mozgalom 
keretében együttműködve, egymásra 
figyelve sokat tudunk javítani bizton-
ságunkon. Írjuk fel a telefon mellé a 
szomszédok telefonszámait, hogy sür-
gős esetben ne kelljen keresgélni, és 
át tudjunk gyorsan telefonálni, ha se-
gítségre van valakinek szüksége. 

Ha gyanús személyeket látunk 
házalni, szólítsuk meg őket, hogy kit 
keresnek, mit akarnak. Hívjunk szom-
szédot, tanút. Indokolt esetben telefo-
náljunk a rendőrség 107-es vagy 112-
es számra, adjunk pontos használható 
személyleírást, kérjünk rendőri segít-
séget. 

Indokolt esetben, amennyiben nem 
sikerült rendőrt hívni, vagy később 
jut eszünkbe, értesítsük a polgárőrsé-
get a 30-621-6254-es telefonszámon; 
itt kérhetünk segítséget is, de jegyez-

zük meg, hogy először mindig az in-
tézkedésre jogosult rendőrt kell érte-
síteni, mert neki van igazoltási, intéz-
kedési joga. 

A tetten ért bűncselekmény elkö-
vetőjét, állampolgári jogon, bárkinek 
joga van cselekményében megakadá-
lyozni, visszatartani a rendőrség meg-
érkezéséig. Persze, erre csak akkor 
van esélyünk, ha megfelelő túlerővel 
rendelkezünk. 

Egyben tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a Dorozsmai Napló februári 
számában megjelent polgárőri tagto-
borzóra senki sem jelentkezett. Kérde-
zik egyesek a bűncselekmények után, 
hogy hol voltak, vagy vannak a pol-
gárőrök? Mi meg azt kérdezzük, hogy 
hol van itt a társadalmi összefogás? 
Hol vannak a társadalmi munka vég-
zésének határai? Amit az arra hívatott 
rendőrség nem tud megoldani, azt a 
polgárőrség hosszú távon biztosan 
nem tud segíteni. A rendőrség létszá-
mának növelése mellett a hatékonyság 
növelése jegyében olyan jogi környe-
zetet kellene a törvényekben biztosíta-
ni, ami a rendőr munkáját nagyban 
segíti és hosszabb távon a rendterem-
tésre irányul. Tapasztalataink szerint a 
jelenlegi liberális törvények és azok 
jogalkalmazása alapján kialakult köz-
biztonsági, bűnügyi helyzet nem felel 
meg a lakosság elvárásainak. 

POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

HASZNÁLT RUHA 
a volt vasbolt helyén 

 

Ruha 
Cipő  

Táska  
 

NYITVA TARTÁS: 
H-P: 8–17-ig, Szo.: 8–12-ig 

A Polgárőrség 
közgyűléséről 

A Kiskundorozsmai Önvédelmi 
Csoport március 25-én a 2010. évi 
beszámoló közgyűlését megtartotta. 
Jelen volt Mihálffy Béla önkormány-
zati képviselő, Bécsi Attila, a Belvá-
rosi Rendőrőrs parancsnoka, a do-
rozsmai KMB tagjai, Batíz István, a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke és Szegedi Károly, a Szeged 
Városi Polgárőr Szövetség elnöke. 

Szemesi Szilveszter elnök úr a 
2010. évi beszámolóban a bűnmeg-
előzés gazdasági tevékenység feltét-
eleit értékelve eredményes évről adott 
számot, majd elfogadták a 2011. évi 
költségvetést. A polgárőri munka el-
ismeréseként Batíz István megyei el-
nök Szemesi Szilveszter elnök részé-
re oklevelet adott át, aki további elis-
merésül az egyesület tagjai közül 
Csonka Imre szolgálatvezetőt, Fábi-
án Ferenc és Csonka János polgár-
őröket jutalomban részesítette. 

A 10 éves polgárőri munka elis-
meréséül oklevelet kaptak és jutalom-
ban részesültek: Szemesi Szilveszter, 
Áchim Sándor, Atlasz Henrik, Deák 
György, Gyuris István, Mesch György-
né, Sebők József és Hajdú Ferenc pol-
gárőrök. 

Bécsi Attila hozzászólásában jó-
nak értékelte a polgárőrség együtt-
működését a rendőrséggel, és további 

e r e d m é n y e s 
munkát kívánt. 
Batíz István is 
elismerte a 
szervezet tevé-
kenységét.  

Végül a je-
lenlévők elfo-
gyasztották a 
S z é l m a l o m 
Vendéglő által 
készített vacso-
rát. 

 
T. L. 
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HÓDI PÉTER 

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

Áprilisi akciónk 
 

Zsemlemorzsa 500 g 169,- Cívis ásványvíz szénsavas 1,5 l 59,- 
Hentes löncs felvágott 795,- Flamand fehér kenyér 1 kg 229,- 
Tolna Tolle tej poly 2,8% 1/1 179,- Aquafresh fogkrém 75 ml+50 ml 299,- 
Reál szörp 2 liter több íz 189,- Lilla kéztörlő 2 tekercses 149,- 
Étolaj 1/1 429,- Aqua szappan 5*60 g 89,- 
 

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. április 1-30-ig vagy a készlet erejéig tart! 

Továbbra is csülkös 

hetek a Vadlibában! 
 

„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 
többfé le  pizzával! 

Ticket Restaurant, Sodexo Pass jegyet és üdülési csekket 
elfogadunk! 

Te l .: 460–337 

Miért menne vidékre, ha Szegeden is 
megvalósíthatják elképzeléseit? 

A cseppfolyós PB gázzal műkö-
dő berendezések gyártása és szerelé-
se olyan szigorú biztonsági előírások 
alapján történik, mint az alkatrészek 
bevizsgálása, üzemanyagtartály elhe-
lyezése, vezetékek tartóssága, a gép-
kocsi által kibocsátott szennyező 
anyagok mérése. 

Az F+Autóklinika Bt. a PB gáz-
zal működő berendezések felszerelé-
séhez szükséges minőségi vizsgával 
rendelkező alkatrészek teljes skáláját 
nyújtja. Gépjárműve gázüzeműre tör-
tént alakíttatásával, Ön jelentősen hoz-
zájárul a környezet védelméhez, a le-
vegő tisztábbá, egészségesebbé téte-
léhez. Figyelemre méltó tény, hogy a 
cseppfolyós PB gáz vagy a sűrített 
földgázüzemben a motorok káros-

anyag-kibocsátása jóval kisebb, mint 
benzinüzemben. Kisebb a szénmo-
noxid és az elégetlen üzemanyag 
mennyisége, mint benzinüzemben. 

Az F+Autóklinika Bt., amely 
gépjárműve átalakítását végzi, speci-
ális felkészültséggel és nagy gyakor-
lattal rendelkezik. A szerelők gázau-
tó-szerelő vizsgát tettek, és a gyártó 
szakemberei is átadták tapasztalatai-
kat. A kötelezően előírt eljárások, va-
lamint az általunk is ajánlott ellenőr-
ző vizsgálatok garantálják a gázautó-
ja üzembiztos és biztonságos műkö-
dését. 

Telephely: Szeged, Dorozsmai út 6. 
Tel.: 62/442–221 
Mobil: 06 70/234–2113 

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

Telefonszámunk: 06-62-463-444  Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.hu 

TÉVÉ, TELEFON ÉS INTERNET 
MOST HAVI 5000 FORINTÉRT!* 

 

55 55 55 TV TV TV csatorna 
    + 

2 2 2 Mbit Mbit Mbit internet** 

    + 

Triotel StartTriotel StartTriotel Start   telefon 
 

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. 
 

*  Akciós ár új előfizetőinknek. 
**  Garantált le- és feltöltési sebesség: 256/64 Kbps. 

 
Az akciós hirdetmény sorszáma: 1/2011. 

 

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

  Akár 55 tévécsatorna Akár 55 tévécsatorna Akár 55 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül! 

  Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékrenincs szükség külön vevőkészülékrenincs szükség külön vevőkészülékre, így  az  áramszámlán 
két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat! 

  Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjukaz első digitális vevőt ingyen biztosítjukaz első digitális vevőt ingyen biztosítjuk! 
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! ÉLTESSÜK A TISZTES IPART 
ÉS A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT! 

HAZAI TERMÉK! 
HAZAI MUNKAHELY! 

Vásártéri húsbolt ajánlata 
HÚSVÉTRA 

Hagyományos technológiával 
készült termékek Mórahalomról 

(Turu Kálmán) 
 

Egész parasztsonka ..................... 1180,- 
Lapocka ...................................... 1180,- 
Kötözött sonka ........................... 1180,- 
Darabolt sonka ........................... 1180,- 
Csülök sonka ............................... 1180,- 
Tarja ........................................... 1380,- 
Csülök ........................................... 940,- 

Május 1-jére marhahús rendelést 
felveszünk! 

Telefon: 06 30/488–0254 
Marha lábszár ............................. 1350,- 
Marha vegyes pörköltnek való ... 1350,- 

Kérésére konyhakészre készítjük, 
kockázzuk. 

Költözés előtti készletsöprés 
Felsőruházati termékek 

20-30-40% árengedmény 
 

Július 1-től a lángosos melletti 
üzlethelyiség kiadó! 

Érd.: 70/618-3271         Vadliba u. 1. 

Nárcisz Virág-Ajándék 
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. 

Alkalmi csokrok, cserepes 
virágok, asztaldíszek nagy 

választékban! 
Sírdíszek, koszorúk, sírcsokrok kedvező árakkal. 

Dorozsmán ingyenes kiszállítással. 

Zsuzsi 
Divat CALENDULA KFT 

Mezőgazdasági Bolt 
Szeged-Kiskundorozsma, 

Dorozsmai út 141. 
 

Tavaszi kínálatunkból: 
 

– Hazai és import vetőmagok nagy választékban 
   (minigumó vetőburgonyák, rózsatövek) 
– Növényvédő szerek, műtrágyák 
– Öntözéstechnikai, vízszerelési szerelvények 
– Festékáruk, festőszerszámok 
– Vas- és csavaráruk, horganyzott csatornák 
 

Nyitva tartás: hétfőtől pénteking: 8.00–17.00-ig 
Szombaton: 8.00–12.00-ig 
Vasárnap: zárva. 

VICC 

 
Egy kisfiú keservesen zokog az utcán. Oda-

megy hozzá egy férfi, és azt kérdezi: 
– Mi történt veled, kisember? 
– Eltévedtem – feleli a fiú. 
– Tudod a címedet? 
– Igen, tudom: pistike@freemail.hu ! 
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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 
 

Cement 3000 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db   
Tölgy: 2500 Ft/q Műanyag nyílászárók! 
Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 
Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban. 

Bababazár 
 

Tavaszi kabátok, pamut 
sapkák, farmerek, pólók 

(eperkés, verdás, 
spiderman-es) érkeztek! 
Bizományos kínálatunk: 

autós-, biciklis ülések, baba-
kocsik, járókák stb. 

 

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 számítógépek 
szakszerű javítását, építését, 

telepítését. 
Átalánydíjas karbantartás, 

helyszíni javítás: 
 

06 20/553–9961 

Naposcsibe előrendelést 

felveszünk 
 

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 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: 16–20 óráig. 
 

Telefon: 62/461–602 
 06 20/9268–943 
E-mail: marotiedit@freemail.hu 

 

Dr. Maróti Edit 
ügyvéd 

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 

Várom osztálytársaim jelentkezését, akik 
1967-ben végeztek a Kiskundorozsmai 
Általános Iskolában, dr. Tóth Károlyné 
(Éva néni) osztályában. (Juhászné) Urbán 
Jutka. Tel.: 30/985-7583, 62/313-472. 

Szobafestő-mázoló 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14. 

Tel.: 30/751-5064 

Angol középfokú nyelvvizsgával 
rendelkező diák tanítást, 

korrepetálást vállal 800 Ft/óra áron. 
Igény szerint Kiskundorozsmán és Szegeden házhoz megyek. 

Érd.: 06 70/613-1450 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  

GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN 
 

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

HŰTŐGÉP ÉS 

KLÍMA SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 

javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 

egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 

Szeged, Napos út 5. 

Javítás után két év garancia! 
 

Telefon: 421-122 

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 TV-re is (HD-minőségben) 

 

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

MinDigTV , kábeltévé szerelése, javítása 
 

Illés Tibor 
 

Tel.: 06-30/94-39-200 

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 

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!) 
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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 üzlet 

 

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk! 

 

Udvarias ás kedves kiszolgálással továbbra is 
várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

Adél köz 1. 
Nyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 

Telefon: +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 

ÓV-LAK Családi Napközi 
Harmatcsepp Közhasznú Egyesület 

1,5 éves kortól, tapasztalt szakemberek 
várják gyermekét. 

Márciusi beiratkozók részére családi és 
testvér kedvezményt biztosítunk. 

Előzetes időpont egyeztetés: 

06 30/714-0111 
Ábrahámné Éva 

Még mindig tart 
4-et fizet, 5-öt kap 

akciónk! 

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

 Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6.  

Tel.: 461-039, 06-60-382-296, 06-60-382-298  

Nyitva: H-P.: 7.30-16 óráig. 
 

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

 

Cím: Dorozsmai út 139.  
Tel./Fax: 62 460-149, Mobil: 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 
javítása, karbantartása 

forgalmazása 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Tel.: 461-854, 462-854 

 

EGA-TRADE Kft. 

FOGTECHNIKA  
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 

Kalmárnál 

Barátság utca 21. 

(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

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 

Dorozsmai Szépségszalon 
ABC-vel szemben 

 

Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs 300-2200Ft-ig 

Zsuzsa: 06 70 709 2272 

Kozmetika: 
– Orr piercing: 1500 Ft 
– Komplett arckezelés: 3300Ft 

Adrienn: 06 30 243 5835 

Női-férfi pedikűr, műköröm építés:  
– Műköröm: 2800 Ft-tól 
– Pedikűr: 1500 Ft 

Mónika: 06 30 381 8897 

Női fodrászat: 
– Vágás+Frizura: 2100 Ft-tól 
– Festés: 1700 Ft-tól 

Edina: 06 30/512 0794 
Edit: 06 20/236 4124 

Nyitva tartás: 6-19-ig. Tel.: 62/461-290 

PEDIKŰR 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 

BAROSNÉ ILONA 
 30/337–3332 

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatt 

 

Szolid árakkal és folytonosan bővülő 
áruválasztékkal várom Vásárlóimat! 

 

Nyitva tartás: K–P: 8–16, Szo.: 8–12. 
 

Márta József 
Tel.: 460–306 

SZEMÉLY– ÉS TEHERGÉP-

JÁRMŰVEK, VALAMINT 

ROBOGÓK, KERTI 

KISGÉPEK JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALJUK. 

KÖKAR Kft. 
Kiskundorozsma, 
Tóth János dűlő 1. 

Tel.: 30/488-0251 

H I T E L E K  
LEGKEDVEZŐBBEN 

– Lakáshitelek 
– Szabad felhasználású jelzáloghitel 
– Hitelkiváltás 
– Személyi kölcsön 
– Folyószámla díjmentesen 
– Vállalati számlák, díjcsomagok, hitelek, POS 

terminál 

Biztosítások kötése. Ügyintézés díjmentesen. 

06 30/74-44-187 
Tóthné Marika 
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DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 

 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek! 
Vevőnek ingyenes közvetítés! 

Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás! 
 

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. 
Internet: http://dorozsmaingatlan.uw.hu E-mail: vecsine@t-online.hu 

Tel.: 06 30 / 2486-944 

Röfi-Ker Kft. HÚSBOLTOK 

Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 
 

 

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 

A Bányai Cukrászda kínálata az ünnepekre 

Aprósütemények  (1400Ft-2300Ft/kg) 
Sós és édes kalács  (900Ft/kg) 
Omlós beigli  50 dkg (800Ft-1100Ft) 
Kelt beigli 1,5 kg (1600Ft-1800Ft) 
Szeletes sütemény (170Ft-200Ft) 
Torták  10 szelet 1900Ft – 2100Ft , 20 szelet 
2800Ft – 3300Ft , 30 szelet 3900Ft – 4300Ft 

Tel.: 30/3912-514  www.banyaicukraszda.hu 

Kellemes Ünnepeket Kívánunk 

Minden Kedves Vendégünknek! 

Már Dorozsmán is elérhető a 

rendkívüli akció! 
 

Annyi kedvezményt kap a szemüvegkeret 

árából, ahány éves! 

(vékonyított műanyag lencsével rendelt 

komplett szemüvegvásárlás esetén) 

Akció időtartama: április 1–június 30. 

További lencsekedvezményekről 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 

Computeres szemvizsgálat 

szemész szakorvossal! 

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 

Név: ………………………………………………………………… 
Cím: …………………………………… Tel.: ………………… 

LÁNGOS DOROZSMÁN! 
NYITVA: K-V: 6–10. 

Vadliba u. 1. szám alatt a Zsuzsi Divat mellett. 

F+ Autóklinika  Új néven! 

AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL! 
Ajándék motorállapot felméréssel! 

 

ÚJ CÍMEN! Szeged, Dorozsmai út 6. 
Tel.: 62/442-221, mobil: 06 70/234-2113 


