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Ami a Délmagyarból kimaradt

Dorozsma lesz Szeged Harleme?
Vérszegény kép Dorozsma problémáiról – Dorozsma, a másodrendű szegediek külvárosa –

Az előkészítetlen önállósodás gondolata

A Délmagyarország legújabb előfizetésnö-
velő akciója keretében egy ideig ingyen járt 
a dorozsmai háztartásokba a napilap, illetve, 
növelendő a helyi lakosok pozitív viszonyu-
lását az újsághoz, Dorozsmát bemutató cikk-
sorozatot közölt, valamint a településrész 
gondjairól, problémáiról faggatta a két önkor-
mányzati képviselőt az olvasóktól beérkezett 
észrevételek és kérdések alapján.

A Dorozsmáról szóló cikkek kicsit felszí-
nesek maradtak, és a képviselőkkel való párbe-
széd közben is sok fontos kérdés feltétele és ez-
által megválaszolása elsikkadt; ámbátor már az 
is szép, hogy egyáltalán kiemelten foglalkozott 
Szeged napilapja a városrésszel.

„Parasztok?”

Megpróbáljuk tömören összefoglalni, melyek 
azok a témák, amelyekről a Délmagyarnak kel-
lett volna részletesebben írnia. Először is egy 
tévedésre hívnánk fel az Olvasók figyelmét: Do-
rozsma nem éppen a földművelők kertvárosa. 
Az olvasottakkal ellentétben alig 30 család az, 
aki jelentősebb (10 hektárnál nagyobb) földte-
rületen gazdálkodik.

Az 1994-ben megszűntetett mezőőri szol-
gálatról már cikkeztünk korábban. Ha ez a stá-
tusz ismét be lenne töltve Szeged perifériáin, 
csökkenhetnének a terménylopások, javulhat-
na a közbiztonság, mert a mezőőrnek fegyver-
viselési és kutatási joga van. Amennyiben a 
rendőri, közterület-felügyelői, polgárőri, mező-
őri és vadőri szolgálatok megfelelően koordiná-
lásra kerülnének, szervezettebb és hatásosabb 
lenne a bűnmegelőzés.

Telkek Dorozsmán

Amiről ugyancsak nem olvashattunk sokat, 
az a telekosztás igénye. Mivel nincs üres telek 
Dorozsmán, telket, rajta lebontandó házzal 
6 millió Forint felett lehet csak találni. Ezzel 
szemben az üdülőövezetben közművesített tel-
ket már 1,5 millió Forinttól lehet kapni. Subasa 
azonban zártkert, Sziksós üdülőövezet, ezért a 
beépíthető terület korlátozott, ráadásul szoc-
pol támogatásban sem részesülhetnek a fiatal 
családosok. Ezen területek egy részét át kellene 
minősíteni lakóövezetté. Nem kellene megvárni 
azt a pontot, amikor az élet ezt kiköveteli.

Házat építeni azonban itt, Dorozsmán is le-

hetne. Például a Mester utca és a Maty-ér part-
ja közötti háromszög alakú területen (kb. 21 
építési telek nagyságú), valamint a Jerney–Do-
bos–Barátság–Málna utcák által határolt üres 
területen (amely már 40 éve szolgáltatóház épí-
tésének céljából áll parlagon).

Az építési szabályzat jelenleg nem engedi 
Dorozsma belterületén  magas társasházak épí-
tését. A terv felülvizsgálata során magasházas 
övezeteket lehetne például a Piactér környékén 
kijelölni. Lenne rá igény, főleg a kispénzű nyug-
díjasok körében.

Szegénység és közmunka

Dorozsma lakosságát irritálja a feladatok-
hoz képest túlméretezett közmunkáslétszám. 
Az ellátandó munkák mellett – egyébként erről 
is írtunk – olyan szociális szövetkezetet kellene 
létrehozni, amely új értéket állítana elő.

Dorozsma „nyomornegyedébe”, a szinte már 
putrikká romlott épületekben élőkhöz nemhogy 
kábeltévé vagy telefon, de már az áram sem jut 
el. Az innen naponta Dorozsma központja fe-
lé kirajzó népektől a járókelők, megjegyzem, 
nem teljesen alaptalanul, óvakodnak, ha lehet, 
kerülik a kontaktust. A látható rendőrség hi-
ánya még jobban növeli a félelemérzetet. Már 
rég túl vagyunk azon, hogy afölött keseregjünk, 
hogy ellopják az ablakpárkányra kitett csere-
pes, szép virágokat; most már azon kellemetlen 
gondolatok motoszkálnak a fejünkben, hogy mi 
lesz akkor, ha a mélyszegénység növekedésével, 
amelynek valószínűsége igen nagy, a nyomorta-
nyák növekedésével, gettósodásával fog járni. 
Ha minden marad úgy, ahogy eddig, egy nap arra 
ébredünk, hogy Szeged külvárosi Harlemében 
lakunk.

Érdektelenség és közöny

A helyi képviselők fogadóórákat tartanak, 
ha kell, lakossági fórumot hívnak össze, de lát-
va az ezeken a fórumokon tapasztalható csekély 
lakossági jelenlétet, úgy tűnik, a nagy többség 
mégis inkább csak dagonyázik problémáink 
„pocsolyáiban”.

Példát kellene venni a szőregiek összefo-
gásáról, akik petíciót nyújtottak be a város-
házára a megtépázott szőregi buszmenetrend 
miatt. Ezzel szemben a sült galambot váró do-
rozsmaiak közül mindössze 16-an fáradtak el a 
nemrég rendezett buszfórumra.

Önállóság vagy helybenjárás?

Ugyanez az érdektelenség mutatkozott meg 
abban, hogy a lakosság részére megküldött kér-
dőívet, amelyen arról nyilatkozhattak, szeret-
nék-e Dorozsma önállóságát Szegedtől, nagyon 
kevesen küldték vissza.

Sajnos az elmúlt évben végzett – Dorozsma 
Szegedről való esetleges leválásával kapcsola-
tos kérdőíves – felmérés érdektelenség és tájé-
kozatlanság miatt nem érhette el célját. Mivel 
az embereknek nem lettek előzetesen bemutat-
va azok az információk, amelyek alapján a levá-
lás előnyeit és hátrányait mérlegre tehették 
volna, a végeredmény előre be volt kódolva.

Milyen identitástudat, információk, tévhi-
tek motiválhatták a véleményeket? Valószínű-
síthető és ismert információ is, hogy a lakosság 
egy részének erős dorozsmai lokálpatrióta iden-
titástudata van. Míg mások kettős, részint Sze-
gedhez való tartozás tudatával rendelkeznek. 
Megint mások szegedinek érzik, vallják magu-
kat.

A környező falvak, városok szépen fejlőd-
nek, mert lehetőségük van sok-sok pályázat 
benyújtására, hiszen minden olyan pályázaton 
indulhatnak, melyhez rendelkeznek önerővel – 
ezek lehetnek régiós, országos és eu-s pályáza-
tok. Sikeres szereplés esetén rengeteg fejlesz-
tésre szánt pénz lenne hozható Dorozsmára.

Ezzel szemben Szeged, mint sajátos állam-
igazgatási képződmény, a struktúrájára kiírt ke-
vés számú pályázatokon indulhat csak, amelyek 
nagy része Dorozsmát sohasem érinti. Dorozs-
ma mint közigazgatási egység nincs is, ezért 
önállóan nem is pályázhat. Ez az egyik legnyo-
mósabb érv az önállóság mellett.

Dorozsma fejlődését a négyéves választá-
si ciklusok alapján Szeged városában kialakult 
önkormányzati hatalmi és erőviszonyok, lob-
bizási készségek által kialakítható erőforrások 
határozzák meg. Gondolkodjuk el, hogy milye-
nek az esélyek, ha a kettő dorozsmai képviselő 
a hatalmi vagy ellenzéki oldalon helyezkedik el, 
mondjuk akár nyolc éven keresztül is. Ilyenkor 
jön a tenyérből etetés: „Én adtam, tőlem nek-
tek”. Az ilyenekkel az önálló településeknek 
nem kell megküzdeni. Szegeden jelenleg kettős 
hatalom van, amely a lehető legrosszabb meg-
oldás az egész város fejlődése szempontjából.

Folytatás a 2. oldalon
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KÖzÉrDeKű SzámoK KÖzÉrDeKű SzámoK NyiTvA TArTáSoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555–111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

 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
 – Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

 Kosik Dénes, Mihálffy Béla:
 Augusztuban nem lesz fogadóóra.

 Önkormányzati zöld szám:  80 820–302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461–030
 Polgárőrség:  06 30 621–6254

 A Dorozsmai Nagybani Piac nyitva tartása:
 Nyitás: hétfőn 4 órától
 Zárás: szombaton 20 órakor (vasárnap zárva)
 Kirakodóvásár: augusztus 12. vasárnap.
 Miserend a római katolikus templomban:
 H-Szo.: reggel 7 óra, V: 7, 9 és 18 óra

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának nyitva tartása:
 Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Kedd: 8.00–12.00
 Szerda:  12.00–19.00
 Csütörtök:  13.00–18.00
 Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Szombat, vasárnap: zárva.
 Szerkesztőségi ülés: augusztus 13., 16 óra

 rÖviDeN

Idén már nem, leghamarabb jövőre lehet számítani a Do-
rozsmát érintő buszjáratok menetrendjének átszervezésére 

– derült ki a helyi önkormányzati képviselők által szervezett 
buszfórumon. Az alig több mint egytucatnyi lakos a 
járatritkításra, a sok várakozási időre és a zsúfolt utastérre 
panaszkodott. Mivel az őszi utasszámlálás eredményei 
csak jövő év elejére derülnek ki, márciusnál hamarabb 
nem várható változás.
Kosik Dénes önkormányzati képviselő szerint ha a város 
felől mindegyik busz a megszokott útvonalán járna a 
malomig, majd onnan befordulna a Jerney utcába, végig 
a Széchenyi utcán és a Negyvennyolcas utcán túl kötne 
ki, nem kellene átszállni, rövidülne a várakozási idő és 
egyszerűsödne is a menetrend.
A fórumon Káity Károly forgalomfejlesztési igazgató és 
Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok is részt vett.

A SomogyI-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára 
2012. július 30-tól augusztus 17-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: 2012. augusztus 21-én, kedden reggel 8 órakor.

FejleSztIk a Tappancs Állatvédő Alapítvány 
kiskundorozsmai menhelyét, amely most 230 kutyának 
ad hosszabb-rövidebb időre menedéket. A több millió 
forintos beruházás teljes költségét cégek támogatásából, 
illetve magánszemélyek pénzadományaiból fedezik. A 
rekonstrukcióval a nyár végére végeznek.

Dorozsma lesz Szeged Harleme?
Folytatás a címoldalról 

Korábbi kalkulációk szerint (3–4 évvel ez-
előtti költségvetés alapjául szolgáló fejkvóta-szá-
mítás) Dorozsma önállósága esetén kb. 1–1,2 mil-
liárd forintos költségvetéssel rendelkezhetne. 
Ezzel szemben Szeged városa jelenleg max. kb. 
5–600 millió Forintot költ az itteni közintéz-
mények fenntartására. Önállóság esetén tehát 
Kiskundorozsma dupla pénzzel gazdálkodhat-
na. A többletforrásokból jutna a buszközlekedés 
támogatására, és nem kellene a szolgáltatási 
szerződésben engedni a közlekedési társaságnak 
a díjak emelését. Meg lehetne pályáztatni is a 
tömegközlekedést, mert verseny van, és nincse-
nek diktátumok; a szolgáltatók szerződést köt-
nek a feladatok ellátására.

A közművek díjemelésével nem kell számol-
ni (víz, gáz, áram).

Téves az a nézet, hogy Dorozsmán nincse-
nek erős vállalkozások. A volt gépállomás helyén 
működő Tornádó, Rampf-Formen, Nagybani Pi-
ac, Déli Farm, Ro-La, Kábeltévé, 2 gázátadó, 

Invitel, EDF–DÉMÁSZ, Vízművek, COOP, CBA 
és a sok kicsi vállalkozások ide eső árbevételei 
kb. 6–8 milliárd Ft-ot tesznek ki, melynek helyi 
iparűzési adója kb. 60–70 millió Ft körül mozog. 
De nem ez a sok, hanem az állami fejkvóta-szá-
mítás alapján elérhető költségvetési támogatás, 
valamint a pályázati lehetőségek.

Az is igaz, hogy az esetleges leválás során 
Szeged részarányos adósságát is hozná magával 
Dorozsma. Viszont ez nem olyan veszélyes, mert 
Szegednek kevés működési hitele van, a beruhá-
zásokhoz felvett hitelek meg Dorozsmát eleve 
nem érintették.

Az önállóság azt jelenti, hogy Dorozsma el-
indulhatna az önálló fejlődés útján. Saját zöld-
mezős ipari park, meleg vizes fürdő létesül-
hetne, akkor nem kellene a drága szegedi fürdő 
helyett Mórahalomra járniuk a dorozsmaiaknak.

Kedves dorozsmai lakosok, ha ezekkel az in-
formációkkal rendelkeztek volna, akkor vissza-
küldték volna-e a leválásra vonatkozó kérdőívet, 
és vajon hogyan szavaztak volna?

SzerkeSztőSég

Kedves Sportbarátok!
Az Ács Géza Emlékkiállításon felajánlott do-

kumentumokat, emlékeket 2012. augusztus 27-
től lehet elvinni a fiókkönyvtárból.

A múltból megőrzött fényképes sportigazolvá-
nyokat felajánlom további megőrzésre az érintet-
teknek vagy hozzátartozóiknak.

Kézilabdások: Piti János (1939), Kádár Gé-
za (1942, Szabó Franciska (1947), Bálint Teréz 
(1948), Barta András (1942), Csamangó Márton 
(1946), Dömötör György (1942), Gábor Gab-
riella (1949), Pintér János (1944), Veres Fe-
renc (1941), Kiss Károly (1944), Faragó Csaba 
(1961), Losoncz Mihály (1945), Kertész Zoltán 
(1948).

Sakkozók: Sztankovics József (1923), Tóth-
mihály Mihály (1925), Petrov Károly (1911), 
Hludek László (1930), Tutrai József (1915), Szil-
ágyi Pál (1941), Illés Ferenc (1919), Koszo Lajos 
(1925).

Levente igazolványok: Veres Ferenc (an: 
Sziveri Katalin), Jenei Sándor (1925, an: Illés 
Erzsébet).

ÁcSné Fekete Ilona

Felhívás
2012. szeptember 8-án, szombaton a Fa-

ragó téren kakasfőző versenyt szervezünk!
10 fős csapatok jelentkezését várjuk! A 

kakast minden dorozsmai csapat számára 
biztosítjuk.

Jelentkezni augusztus 31-ig a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban lehet.
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Az értelem alkonya
 KeNyereT, cirKuSzT...

Annak ellenére, hogy 
az ember a legintelligen-

sebb faj a Földön, képessé-
geit haszontalanságokra is 

pazarolja.

Öles, szénfekete kanos betűk, mélyvörös háttér és szinte 
egy az egyhez kicsinyítésű női mellek hívják fel a figyelmet 
a szennylap címoldaláról (hogy is nevezzük azt, aki a testé-
vel keres pénzt?...), ne törődj te a társadalmi feszültséggel, 
amely az állampolgárok és a kisebbség közt feszül, nyugod-
tan tegyél rá, hogy egy kényelmesen távoli földrajzi helyen 
százakat ölt meg egy természeti katasztrófa, … le, hogy nö-
vekszik a mélynyomor Magyarországon, hisz te, drága Olva-
só, nem veszünk téged …-ba sem, mert amit a képedbe nyo-
munk, nem több talmi zugfirkászi minimálteljesítménynél.

Az effajta nyomtatványokra izgalommal és kíváncsiság 
érzéseivel vegyülő, egyébként mesterségesen keltett igény, 
amelyet vagy maguk a celebek, vagy az őket „futtató” pr- és 
média-„stricik” keltenek, leginkább az üresjáratban forgó 
agyat kapja el, vezérli figyelmét tárgyára. Az üresjáratban 
lévő agy nem gondolkodó, nem elmélkedő agy, olyan pasz-
szív befogadó gépezet, amely elfelejtette, hogy az élet bár-
mely fontos kérdéseire is emészthetné energiáját.

Minden elme működésének egy sajátossága, hogy lét-

rehoz valamit a beáramló információkból. Munkamódsze-
re egyrészt analitika, amely során tényszerűen megvizsgál 
minden információt (ha zöldre vált a lámpa, leléphetek-e az 
úttestre, ha a kenyér ára 300 Forint, akkor hány darab szá-
zast kell adnom a pénztárosnak stb.), másrészt szintetikus, 
mert a rendelkezésére álló tényekből következtetéseket 
tud levonni, összefüggésében tudja vizsgálni a dolgokat a 
maguk valójában. Azt is mondhatnánk, agyunk a belészórt 
sok-sok limlomból kiválogatja az újrahasznosíthatót.

A passzív agy közönséges kuka: csak gyűlnek és gyűl-
nek benne a felesleges, bűzölgő, undorító és haszontalan 
ismeretek. Nem visz előrébb sem egyéni, sem társadalmi 
szempontból. Nem segít az én önkibontakozásában, nem 
segít a társadalom vagy csupán a mikroközösségek jobbá 
tételében, nem hoz létre semmiféle új értéket és emellett le 
is szoktat az értékközpontú gondolkodásról.

A középszerűség kora ez. Az értelem alkonya.

SomogyI gÁbor

Augusztusi programok 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Július 30 és augusztus 12 között a műve-
lődési ház zárva tart!

Augusztus 20-án 10 órától Szent István napi 
ünnepség a polgármesteri hivatal előtti Dísz té-
ren. Ünnepi beszédet mond: Kosik Dénes önkor-
mányzati képviselő. Az ünnepi megemlékezés 
után koszorúzás az Országalmánál.

Kérjük a pártokat és szervezeteket koszorú-
zási szándékukat jelezzék a művelődési ház felé!

Nyáron is működő csoportok:
Gerinctorna: minden kedden és pénteken 

reggel 8 órától
Aerobic: minden kedden és csütörtökön dél-

után 17.30-tól (vezeti: Miklós Rita)
Jóga: keddenként 18 órakor (vezeti: Virágos 

Lilla)
Zumba: minden csütörtökön 18.30-tól
Vásár: augusztus 13-án 9-12 óráig, 21-én 9-

16 óráig, 29-én 9-11óráig

A Jerney utcai ovisok 
biciklitúráztak

Óvodánk nagy, tágas, parkszerű udvarral 
rendelkezik. Adottságainkat kihasználva kicsik 
és nagyok a nekik megfelelő méretű biciklivel 
sokat bicajoznak az udvaron. Elhatároztuk, hogy 
az iskolába menő gyerekek biciklis gyakorlatát 
felhasználva biciklitúrát szervezünk a Maty-éri 
evezőspályára. Az elhatározást tett követte. A 
felszerelések ellenőrzése után a gyerekek, kollé-
gák, segítő szülők, útnak indultunk az izgalmas 
túrának. A megfelelő szervezés után az evezős-
pálya Bajai úti végén kinyílt előttünk a kapu és 
a parton végigbringázhattunk a lelátóig. Ott me-
gettük az úti csomagok finomabbnál finomabb 
tartalmát. Kipróbáltuk a dobogót, természetesen 
mindenki az elsőre állt fel.

A visszatekerés mindenki számára az ismert 
útvonalon történt. Az óvoda udvarára csengő-
szóval és a kicsik nagy tapsolására érkeztünk.

Jövőre a Nagyok Napján a Nagyok Napi bicik-
litúrán találkozunk az iskolába menő ovisokkal.

Másoknak is ajánljuk.

PaPPné SöröS JulIanna
Jerney Utcai Óvoda vezetője

Birtokba vettük…
Május hónapban a jó időnek köszönhetően 

sokat tartózkodtunk a szabadban a gyerekekkel. 
A számukra felkínált tevékenységek végzése mellett 
figyelemmel kísérhették az óvodánk udvarán nyá-
ron igen nagy becsben tartott medencénk fel-
újítását. Az évek alatt sok gyermeket kiszolgáló, 
enyhülést adó pancsoló rászolgált a renoválásra, 
mint ahogy az óvodánk udvara és az udvari játé-
kaink is. Sajnos, ezek felújítására még várnunk 
kell.

A gyermekek örömmel fogadták nap mint 
nap a „medencés” bácsikat, akik türelemmel 
hallgatták végig öntudatos gyermekeinket, és 
készségesen válaszoltak kérdéseikre: „Bácsi, ilyen 
szép medencébe is begurulhat a labda?”

„Mikor fürdeni fogunk, már készen lesztek?”
„Az anyukámnak is van ilyen színű ruhája, 

mint amilyet festesz!” – és még sorolhatnánk vé-
get nem érő dicshimnuszaikat.

A kánikula beköszöntével birtokba vettük 
a szép, kékre festett, csúszásgátlóval ellátott 
medencénket, mely az érvényben lévő szabá-
lyok szerint lábmosóként funkcionál. A délutáni 

pihenőnket immár felfrissülve kezdhetjük meg 
meleg panelszobáinkban.

Köszönettel tartozunk Kosik Dénes önkor-
mányzati képviselőnek, aki 400 000 Ft-tal járult 
hozzá a felújítási munkálatokhoz.

PaPPné SöröS JulIanna
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Klárika elköszön
Egy színfolttal szegényebb lett lapunk. 

Régóta jelezte, fontolgatta már búcsúját, de 
nem hittük el, kapacitáltuk – „ugyan már, nem 
hagyhatsz itt bennünket?!” – ám mégis, eljött 
az idő. Egyenesen nekiszegeztük hát a kérdést: 
valóban komoly-e a szándék, végleges-e az el-
határozás? Erre a választ magától az érintettől 
szerettük volna hallani, tehát a kérdéseket Mó-
ra Mihályné Klárikának tettem fel.

– A levegőben benne volt már néhány hónap-
ja a Te távozásod. Tőled szeretném hallani, hogy 
igaz-e, és hogy mi okból fontolgatod távozásod a 
laptól – hiszen már húsz év fölött van a tevé-
kenységed a Dorozsmai Újságoknál. Bábáskodtál 
megjelenésüknél, arculatuk kialakításánál, tevé-
keny részt vállaltál abban, hogy az újság megje-
lenéséhez nélkülözhetetlen hirdetőket toborozz, 
tanácsaiddal lásd el azokat az aktív fiatalokat, 
akik a laphoz csapódtak.

– A hír igaz. Körülbelül fél éve alakult ki ben-
nem, hogy talán nem is kellene már csinálni, mert 
valóban 22 éve a szerkesztőség(ek) tagja vagyok. 
Még egy éve talán kimondtam volna, hogy na-
gyon szeretem csinálni, talán ezt a legjobban. 
Most azonban rájöttem, főleg az egészségi ál-
lapotom, no meg a távolság miatt, ami – mióta 
elköltöztem Szegedre – egyre „nő”. Másrészt, es-
te későn nem igazán szeretek távol maradni az 

otthonomtól. Nem utolsó sorban nem találok 
témát, hiszen nem ott élek már. A helyi prob-
lémákról, örömökről nem tudok. Nem vagyok 
képben az eseményekkel kapcsolatban. Talán a 
belső szervezetlenség is segítette döntésemet.

– Ha ennyire szereted a munkát, hogy fogod 
feldolgozni, hogy már nem vagy a szerkesztőség 
tagja?

– Részint ehhez már szoktattam is magam, 
hiszen kb. fél éve nem járok ki a lapindítókra. 
Nagyon rossz, fel sem fogtam még, hogy vége. 
Tudomásul veszem, hogy végleges a döntésem. 
Minden okot elfogadok, hiszen az egészségem 
és sok egyéb más, azok tények, ellene nem tehe-
tek mást mint elfogadni – vége.

– Korábbi években, amikor még dorozsmai 
voltál mindig írtál valamit – tevékeny voltál.

– Így igaz. Írtam sokakról, idős emberekről, 
sorsokról, helyi eseményekről. Jó volt ezt ten-
nem, hiszen jó kapcsolataim voltak az itt élő 
emberekkel. Úgy éreztem szerettek a dorozsmai 
emberek. Szinte minden számban volt cikkem.

– Mit üzennél az olvasóknak Dorozsmára?
– Az üzenetem az, hogy szeretem továbbra 

is őket, időseket, fiatalokat egyaránt. Hiányozni 
fognak a problémáikkal és örömeikkel együtt. 
Soha nem felejtem el őket. Sokat gondolok a 22 
éve eltelt időre. Ha mégis egy-egy hirdető ra-
gaszkodna hozzám, mutassam be eredményeit 

– szívesen megteszem (mert van ilyen is), alka-
lomadtán.

– Klárika! Ezúton is köszönjük a Dorozsmai 
Napló vezetősége és szerkesztőbizottsága nevé-
ben is a mi újságunknál a lakosság tájékoztatása 
érdekében végzett munkásságodat! Igen, vannak 
hirdetők, akik ezután is veled szeretnék elkészít-
tetni az interjút üzletük, tevékenységük bemuta-
tásáról. Gyakran kérdeznek felőled, hiányolnak, 
hozzád szoktak, s nehezen fogadják el, hogy már 
nem látogatod őket. 22 év nagy idő, gyakorlatilag 
lefedi a rendszerváltás óta eltelt időszakot. Ki kell 
hangsúlyozni, hogy a Dorozsmai Naplónál min-
dig és mindenki társadalmi munkában végezte 
és végzi cikkírói és vezetőségi, hirdetés szervezői 
munkáját. Nagy idők tanúja és krónikása voltál. 
Minden cikkedben, interjúalanyodhoz megtalál-
tad a megfelelő hangnemet, hitelesen mutattad 
be az élethelyzeteket, témákat. Meg kell értenünk 

– ha nehezen is – elhatározásod, tekintettel kell 
lennünk egészségi állapotodra és a költözésből 
eredően kialakult sajátságos helyzetedre, bár-
mennyire fájlaljuk. Sajnálattal fogadjuk el dönté-
sedet, kérjük, hogy újságírói munkásságod befeje-
zése ne legyen szakítás a Dorozsmai Napló Baráti 
Körrel és a szerkesztőség, vezetőség tagjaival.

Köszönöm a munkádat és az interjút.

tímÁr laJoS



5xxiii. évfolyam 7. szám
2012. július 31.

Nyugdíjba megy a háziorvos
Dr. Juhász Erzsébet háziorvos negyvenévi 

szolgálat után nyugdíjba vonul. Ebből az al-
kalomból készítettem vele az interjút.

– Doktornő! Mikor és hogyan kezdődött az em-
berek egészségügyi gyógyító szolgálata?

– 1973 őszén diplomáztam és 1975 júniu-
sától vagyok Dorozsmán. SZTK körzeti, majd 
vállalkozó háziorvosként töltöttem el itt 37 évet.

– A háziorvosi körzetéhez hány ember ellátá-
sa tartozik?

– Összesen 1800 páciens tartozik hozzám. 
Naponta átlagban nyáron 40 beteget, télen 60–
70 beteget kell rendelési időben ellátni. Rende-
lési idő után vagy előtt pluszként jelentkezik a 
házi beteg ellátás. Húsz évig csináltam a többi 
körzeti orvostársammal a helyi ügyeleti szolgá-

latot, amelyet havonta egy hétig felváltva láttunk 
el. Ez 1992 táján szűnt meg, azóta a szegedi or-
vosi ügyelet látja el a rendelkezésre állási időn 
túli délutáni, éjszakai ügyeleti szolgálatokat. Ez 
így jobb megoldás a betegek ellátása és az orvo-
sok pihenése szempontjából is, mert gyorsabb, 
és főleg szakavatottabb, ha szükséges, intézeti 
ellátásba kerülhetnek a sürgősségi esetek.

– A mostanában napirenden lévő nagy tár-
sadalmi ellátó rendszerek felülvizsgálata, kor-
szerűsítése megítélése szerint hogyan érintette a 
háziorvosok munkáját és a betegek ellátásának 
feltételeit?

– Színvonalcsökkenés szerintem nem látszik, 
ezt az orvosok nagy erőfeszítése árán sikerült 
megvalósítani. A sürgősségi ellátással nincs baj, 
az is jól működik. Sajnos a várólistákhoz hozzá 

kell szokni, ugyanis ha a páciens állapota romlik, 
vagy indokolt, akkor átkerül úgyis a sürgősségi 
ellátásba.

– Beszéljen kicsit arról a családi háttérről, 
amit még orvosi munkája mellett el kell, kellett 
látnia.

– 1975 januárjában kötöttünk házasságot, 
férjem Dr. Szilágyi István, három gyermekünk 
(2 lány és 1 fiú) van, közülük kettő orvos, egy 
bölcsész (olasz és spanyol szakos gimnáziumi 
tanár). Három fiú és egy kislány unokánk van.

– Ismereteim szerint július 19-én dolgozik 
utoljára. Hogyan sikerült az utódlás kérdését 
elrendezni?

– Utódom Dr. Magranczi Edina belgyógyász 
szakorvos, aki klinikai és kórházi gyakorlattal 
rendelkezik. Szerintem pácienseim megnyu-
godhatnak, jó kezekben lesz orvosi ellátásuk. A 
rendelési idő nem változik.

– Nyugdíjas éveit mivel fogja tölteni, mit kezd 
azzal a sok szabadidővel, ami most rendelkezésé-
re fog állni?

– Nyugdíjas éveimben azzal szeretnék foglal-
kozni, amit eddig elmulasztottam, amire eddig 
nem volt időm. Elsősorban a családommal, azon 
belül is a négy unokámmal szeretnék többet fog-
lalkozni, mert most ennek jött el az ideje.

Egyúttal köszönetet mondok Tóth Józsefnek 
(aki annak idején a Szeged III. kerületi tanács 
elnöke volt) azért, hogy segítette dorozsmai le-
telepedésünket.

– Doktornő, a magam és a Dorozsmai Napló 
szerkesztősége nevében is kívánom, hogy még na-
gyon hosszú ideig jó egészségben élvezze családja 
körében a nyugdíjas éveket, amelyért 40 éven át 
megdolgozott!

tímÁr laJoS

Fizika, a világmindenség nyelve
A riport közvetlen apropója az Ericsson 

cég kitüntetése lett volna. Mégis, szinte egész 
beszélgetésünk alatt erről essen a legkevesebb 
szó – kérte ezt szerényen Moróné Tapody Éva, a 
Tömörkény István Gimnázium és Szakközépis-
kola fizikatanára, akit a Dorozsmai Napok ren-
dezvénysorozat díjazottjaival együtt köszöntöt-
tünk nemrég. Ez a szerénység közismert, mint 
munkája, mi több, hivatása iránti lelkesedése, 
már határainkon túl is. Szavaiban neves atom-
fizikust, tudósokat, egyetemi rektort, a svájci-
francia határon felépített részecskegyorsítót ne-
vez meg, szedi mindezek és saját munkásságát, 
tevékenységét, hasznát ízekre, de mint szuverén 
személyről, legkevesebbet önmagáról beszél. 
Ám a fizika, a FIZIKA szeretete minden monda-
tát úgy áthatja, hogy hallgatójában szinte a vég-
telenségig lecsupaszítja, kézzelfoghatóvá teszi 
ezt a sokak számára rendkívül bonyolult, a világ 
minden szegmensét átszövő tudományt. Határ-
talan lelkesedésével mintha minden leegysze-
rűsödne, a fizika világa érthetővé, sőt vonzóvá 
válik minden képletével, atomjával, elektronpá-
lyájával, sőt, a most felfedezett Higgs-bozonjával 

egyetemben. S ez a szuggesztió áthat mindenkit, 
aki vele kapcsolatba kerül. Ezért választottam 
azt a módot, hogy inkább beszélek róla, mint ve-
le, mert így saját intuícióimat is közvetíthetem 
arról a hatásról, ami körüllengi egyéniségét. Mi-
lyen lehet az az ember, aki heti rendszerességgel 
több, mint kétezer kollégát lát el a tanításhoz 
használható friss információkkal; versenyekről, 
pályázatokról ad hírt, oktatási anyagokat küld, 
hogy munkájukat segítse?  Szakkonferenciákra 
jár, tudományos publikációkat tanulmányoz, 
szemléltető előadásokat tart, közben szerényen 
elhárítja a vezetői funkciókra történő kinevezési 
javaslatokat? Csakhogy ő nem mást, mint taníta-
ni akar. Azt viszont kizárólag magas fokon. Mert – 
mint panaszolja – sajnos mérhetetlenül kevesen 
vannak ők, a fizikatanárok. 

Beszélgetésünk közben többször is megáll: 
akármennyire is fontos a hivatása, szívében első 
helyen, a legeslegfontosabb a család. Férje, gyer-
mekei, unokái az élete igazi értelme.

A tudomány hatalmas lépésekkel rohan, 
amelyekhez igazodni illik – sőt muszáj! Meny-
nyi energia kell ehhez? Mennyi idő? Ezt csak az 

képes csinálni, aki mindezt olyan hőfokon teszi, 
annyi energiát hordoz, mint az általa emlegetett 
részecskegyorsító. Mi más is lehet két jelmon-
data, amit maga előtt lát folyamatosan, lelki sze-
mei elé kifüggesztve, amely szerint él, dolgozik, 
önmaga is folyton tanulva tanít: „a diák nem 
megtöltendő edény, hanem meggyújtandó tűz” – 
rögtön idézi a Piramis együttes egykori számát: 

„égni kell annak, aki gyújtani akar”. Ez az a rajon-
gás, ami köti a tanításhoz, a fizika világához.

A riport közben végig rendkívüli módon 
kapaszkodok minden eddigi ismeretembe, ta-
nulmányaimba, olvasottságomba, hogy lépést 
tarthassak mondanivalójával, az általa képviselt 
tudománnyal, ne süljek bele laikusságommal, 
tudatlanságommal olyan – kérdéseimre kapott 

– magyarázatokba, melyek neki hétköznapinak, 
magától értetődőnek tűnnek. De azt megláttam, 
hogy nemcsak én érzem így, hanem akik tőlem 
nagyságrendekkel nagyobb tudásúak is, hogy 
teljes természetességgel jelölték arra a bizonyos 
Ericsson-díjra, amiért végül is felkerestem.

tóth györgy
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Liget, stációk, kápolna
A kiskundorozsmai liget nagyobbik része, a 

rajta lévő kápolnával a római katolikus egyház 
tulajdonában van. Az egyházközség képviselő-
testületének egyetértésével azt a cél tűztük ki, 
hogy az egész terület folyamatosan közterületté 
alakítsuk, illetve mint eredeti állapotában mint 
a háborús hősök ligetét újítsuk meg a kápolná-
val, stációval és a ligettel, Kiskundorozsma la-
kosainak egy pihenőpark alakuljon ki, az eredeti 
funkciók fenntartása mellett.

Ezen elképzeléseinket a korábbi Dorozsmai 
Naplóban már közzétettük. A megvalósításhoz 
sok segítséget kaptunk a felajánlásokat tevő hí-
vektől és a lakosságtól, alapítványoktól és a he-
lyi vállalkozóktól. 

A kápolna javítási munkáit úgymint tetőjaví-
tás, vakolatjavítás, ajtójavítás, ereszképzést sze-
mélyi felajánlásokból valósítottuk meg.

A stációk újjáépítése Hajdú Géza szervezé-
sével megalakult bizottság körültekintő és min-
denképpen a köz érdekét szolgáló munkát végez. 
Ehhez kiemelkedő támogatást kaptunk a helyi 
két önkormányzati képviselőktől, Kosik Dénestől 
és Mihálffy Bélától. Az önkormányzat anyagilag 
is sokat segített a munkák megvalósításában.

A stációk újjáépítése és az új fatelepítés köz-
adakozásból már megvalósult. Most a stációk 
képeinek öntése és a kápolnához vezető út 
megépítése van folyamatban, mely megfelelően 
halad. Terveink szerint a munkálatokat szept-
emberig befejezzük, és megfelelő keretek között 
ezt a kápolna búcsújával megünnepelni, 2012. 
szeptember 16-án.

Az ünnepi tervezetet a következő Dorozs-
mai Naplóban fogjuk közölni.

A lakossági összefogást és adományokat 
köszönjük és a befejező munkálatokhoz várjuk, 
mely megtehető a kiskundorozsmai művelődési 
házban, Hajdú Gézánál.

bényI mIhÁly
Egyházközség világi elnöke

*

A július elején összehívott tájékoztatón ka-
pott információk szerint jó ütemben haladnak 
a Hősök Ligetében folyó munkálatok. A stációk 
táblaképei elkészítésének összegét megsza-
vazta Szeged Város Közgyűlése, amely egyút-
tal együttműködési megállapodást kötött az 
egyházzal, s az elkészítés fedezetének ösz-
szegét át fogja részére utalni. Barta András 
szobrászművész már 3 stációkép mintáját 
elkészítette, melyet a napokban fog bemutatni 
a Műemlékfelügyeletnek. Annak hozzájárulá-
sa után kerülhet sor a végleges elkészítésre és 
szeptember elejéig való beépítésébe.

A park kertészeti tanulmányterve is el-
készült. Az Erdészeti Szakközépiskola vállalta, 
hogy diákjaival elvégzi a kertészeti terület ren-
dezését, ritkítását. Az út szegélyezési munkái 
elkészültek, az alapozást is elvégezték a kőmű-
vesek.

Közmunkások foglalkoztatása keretében 
végzik a Mars tér korábbi burkolatköveinek tisz-
títását, melyet Dorozsma a kövezet felszedése 
után megkapott a stációk útjának lefedésére. A 
rekkenő melegben végzett gyilkos munka jelen-
leg az Ács Géza Sportcsarnok udvarán zajlik. A 
forró placcon a napon feltüzesedett több tízezer 
kő egyenkénti pucolgatása nagy megpróbálta-
tást jelent a kövek tisztítását végzőknek, amely 
csak lassan halad, a munkások hűvösebb idő-
ért fohászkodva végzik a piszkos, embert pró-
báló munkát.

Óvatos, meg nem erősített hírek vannak a 
szeptember 16-ra tervezett átadási ünnepség 
menetéről, szentmiséről, téravatásról, kórus-
művek előadásáról, esetleg Sebestyén Márta 
népdalművész fellépéséről.

(szerk.)

Borzadok elmesélni
Még meg sem épült, de már július 15-én va-

sárnap reggelre a ligetben a kápolnához vezető 
út éjszakai merénylet áldozata lett. Az elkészült 
mintegy 40–50 méteres útszakaszon a téglákból 
horogkereszteket és obszcén szövegeket raktak 
ki. A több mint 250 felszedett téglát a helyük-
re kellett rakni, amely lassította az útépítési 
munkálatokat. A rendőrség helyszínelés során 
ujjlenyomatot és szagmintát vett. A nyomozás 
remélhetőleg eredménnyel zárul.

Közbiztonsági 
tájékoztató

Július 23-án a Polgárőrség két jelzést is kapott 
a lakosságtól arra vonatkozóan, hogy ismeret-
len házalók valamelyik közmű alkalmazottjának 
adják ki magukat, idős emberekhez csöngetnek 
be, pénzt szeretnének váltani vagy ajándéktárgy 
átadásával visszajáró pénzt elkérni. Egy helyen 
eredménnyel is jártak.

Ne engedjük be a házalókat lakásunkba! A 
szomszédok, ha észlelik ezt a jelenséget, azon-
nal hívjanak rendőrt a 107-es telefonszámon!

 olvASói leveleK

Egy olvasónk kérdezi (név és cím a szer-
kesztőségben), hogy az Ács Géza-sportcsarnok-
ba közpénzből felállított emléktáblával a képvi-
selők kinek is akartak emléket állítani (mivel az 
ő nevük is olvasható rajta)? Ács Gézának vagy 
önmaguknak?

*

A Délmagyarország internetes fóruma nem 
érte el a célját. Kérdéseket, véleményeket lehe-
tett beírni a Dorozsmával foglalkozó cikkek kap-
csán, de én nem láttam viszont az általam be-
írtakat. A moderálásra való hivatkozás mögött 
inkább egy rosszul előkészített dobolás húzódik 
meg, nem tudni, kiknek az érdekének az érvé-
nyesülésével. A képviselőkkel készített cikkben 
sok kérdést, amelyet a fórumozók fogalmaztak 
meg, fel sem tették nekik, amelyeket meg mégis 
megkérdeztek, azokra nem érkezett számomra 
elfogadható válasz. A Délmagyar már megint írt 
is, meg nem is a témáról.

Különben is egyre idegesítőbb az újság stí-
lusa. Olvasása közben a felületes olvasóban azt 
a benyomást kelti, hogy ez egy boldog város, és 
hogy mi mennyire örülhetünk, hogy itt élünk. Ha 
a Délmagyar azt akarja, hogy az előfizetőjük le-
gyek, akkor tessék tárgyilagosabban írni és leg-
alább nézzenek utána annak, amit írnak!

(Név és cím a szerkesztőségben)

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy név és cím nélkül 
küldött olvasói leveleket nem áll módunkban megjelentet-
ni. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy 
az olvasói leveleket szerkesztve, azok mondanivalójának 
tiszteletben tartásával közölje.
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obsitos politikusok

Beszélgetés Tóth Józseffel
Szívélyesen invitál a szobájába, igen jól táp-

lált házőrző nyalintja meg kezem. Kellemes hű-
vös fogad, hellyel, kávéval kínál. Előre jeleztem, 
miért jövök: egykor volt dorozsmai képviselők-
kel szeretnék interjút, hogyan élnek azóta. Ki-
köti: politikáról egy szót sem, persze hogy nem. 
Két perc múlva már meg is szegtük a fogadalmat. 
Azonnal rágyújt, beszélgetésünk végéig láncban. 
Ezt már sosem fogja elhagyni. Az asztalon köny-
vecske, oklevél, érmetartó díszdobozka a 2012. 
év Szeged sportjáért kitüntetéssel. Gratulálok 
neki érte, elmosolyodik. Egy régi brosúra is he-
ver ott, egykori sportsikerei, ezzel összefüggő 
munkája, belelapozok: 1984-ben a Csomiép SE 
elnökhelyettese, pingpong szakosztály vezető, a 
logisztika területéről adatok: abban az évben pl. 
43 sportrendezvényt szervezett, plusz a társa-
dalmi munkák. A füstöt hosszan kifújva, össze-
húzott szemmel hátradől, figyel.

– Igen. Ezt egyéb feladataim mellett csináltam. 
Akkoriban a vállalati, majd a megyei MSZOSZ-nél 
dolgoztam szakszervezeti vezetőként. De a sport 
egész életemben meghatározó volt. Minden lab-
dajátékba „beleártottam” magam. A pingpongba, 
mint látod, aztán fociba, kézilabdába. Ami gurul. 
Intéztem, szerveztem, irányítottam. Bizonyára 
sportpályafutásomat ismerték el idén, Szeged 
Napja alkalmából ezzel a kitüntetéssel. Büszke 
vagyok rá. Hogy mivel foglalkozom? Nem unat-
kozok-e? Van tennivalóm. Alapító tagja vagyok 
a Kiskundorozsmai Felnőttoktatási Alapítvány-
nak, amelynél már 200 tanuló érettségizett, eb-
ből 50 dorozsmai. Ez is leköt, saját pénzemmel 
támogatom. Emellett még ebben a ciklusban 
aktív tagja vagyok a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak, elnökségi tagja a Kiskundorozs-
mai Labdarúgó Sportkörnek, felügyelő bizott-
sági tagja a Kiskundorozsmai női kézilabda 

KSE-nek, horgászom, meccsekre járok. Galam-
bokat, baromfikat tartok, szerinted unatkozom? 
Cseppet sem. Nem politizálok már, csak ma-
gamban. De levetkőzni nem lehet 12 képviselői 
év folyamatosságát. Már előtte is tagja voltam 
a lakossági bizottságnak. Sokszor azon kapom 
magam, mintha még mindig az lennék. Azelőtt 
szokásom volt Dorozsma utcáit keresztül-kasul 
bejárni, mindent szemrevételezni. Mostanában 
is, pl. meccsre menet, kismotorral bejárom az 
összes környező utcát, hogyan néz ki, milyen ál-
lapotban van, mit látok meg, amelyre lépni kell, 
majd észbe kapok, megtorpanok: mit is akarok, 
minek is járok erre? Mert a véremmé vált az 
évek során. Jólesik az emberek szeretete. Bolt-
ba menet még megsüvegelnek, rám köszönnek, 
meg-megállítanak, érdeklődnek, jókat monda-
nak. Senkitől nem kapok szemrehányást arra, 
mit, miért tettem ezt akkor így, vagy miért nem 
amúgy. Képviselő uraznak. Mondom, de én már… 
Hagyja – válaszolják, ez kijár. Jólesik, de nem hí-
zeleg. Nem vagyok eltelve tőle.

Füstjébe burkolva lapozgatok bele egy má-
sik ott heverő kiskönyvbe, a tudományos táplál-
kozás módszereiről szól.

– Igen – mosolyodik el – mint látod, kissé túl-
súlyos vagyok. Tudós emberekkel vallom együtt: 
az vagyok, amit megeszek. Csak most már nem 
válogatás nélkül. Nem mindegy. Igen, súlyos 
visszérgondjaim vannak, ez a mozgásomban 
is korlátoz, hja és telik az idő is rajtam erősen. 
Hogy mire használom a tapasztalataimat? Kri-
tikus szemmel nézem a szűkebb és tágabb kör-
nyezetemet, de nem szólok bele semmibe. Úgy 
vélem, ha akarna valaki tanácsot tőlem, miért 
ne adnék, ha segíthetek. Most nem a politikára 
gondolok természetesen. Az ajtóm mindenki 
előtt nyitva áll, ha felkeres, barátilag elbeszél-

getünk. Ha ő ebből hasznot lát, ha egy 64 éves 
ember véleményére kíváncsi, örülök neki. Azt 
utóbbi harminc év egyfolytában a közösségért 
folyó munkáról szólt nálam. De nem nyomulok. 
Ami volt, elmúlt, akkor tettem a dolgom. 60–80 
millió forintos beruházásokat véghezvinni nem 
volt sosem egyszerű. Soha nem volt gond a 
képviselőtársakkal együtt dolgoznom, csak az 
okozott fejtörést mindenkinél, hogy amit én a 
területemre el akarok csikarni, azt mástól kell 
elvenni, hogy sikerüljön. A lábamat készenlét-
ben kellett tartanom, ha adódik egy kis rés va-
lahol, abba azonnal be tudjam dugni. Úgy érzem, 
az elképzeléseimet mindig meg tudtam valósíta-
ni, ennek mindig csak a rendelkezésre álló pénz-
keret szabott határt. De a biológiai óra ketyeg, át 
kellett adni a stafétát másnak, fiatalabbaknak. A 
család? Igen. A legfontosabb. Ma már a három 
unoka, akik szintén rajonganak a sportért. A 
legkisebb kézilabdázik, a középső a gyulai fut-
ballakadémiára jelentkezett, a legnagyobb most 
készül az érettségire. Ők az én gyönyörűségem. 
Aktualitások? A napi történések. Örülök, hogy a 
Dorozsmai Napok a díjai közé sorolta a Dorozs-
ma sportjáért kitüntetést. Rég váratott egy ilyen 
magára. Dorozsma nagyszerű sportolókat adott 
mindig: Joó Misi labdarúgó, Ungi Magdi kézilab-
dás és mások. Az ilyen kvalitású emberek meg-
érdemlik.

Lassan készülődök, becsukom a mappát. Az 
„obsitos” elmereng, csendesen elmosolyodik, ke-
mény, barázdált arca kisimul. Egyszer csak sze-
mét összehúzva felfigyel egy beszökött légyre. 
Két kezét nyitott tenyérrel széttárja, majd hir-
telen összecsapja. – Megvagy piszok! Vénülök – 
mondja halkan – de a reflexem a régi!

tóth györgy

Kedves Shrek házaspár 
és 19 elballagott gyermeke!

2012 áprilisában különös meghívót kézbesí-
tett a Shrek család fényképével a Mesebeli erdő 
postása a Negyvennyolcas utcai Óvoda dolgo-
zóinak. 2012. június 9-ére az ovi elé invitálnak 
bennünket, de ne kíváncsiskodjunk, mert tel-
jes hírzárlat van, rejtélyes okokból többet nem 
mondhatnak.

A dolgozók között megkezdődött a találga-
tás, vajon mi készül. A gyerekektől sem tudtunk 
meg többet, pedig minden képességünket latba 
vetettük.

Aztán egy pici Shrek gyerektől sikerült any-
nyit megtudnunk, hogy a Mesebeli Faragó téren 
készül valami.

Végre elérkezett a nap, izgatottan gyülekez-
tünk az ovi előtt. Egyszer csak vidám gyermek-
dalok kíséretében megjelentek a gyerekek, ké-
zen fogtak bennünket és irány tényleg a titkok 
szigete. Már messziről látszott, hogy itt valami 
készül. Amikor odaértünk, Hófehérkék, Hamu-

pipőkék, Csipkerózsikák a Terülj, terülj asztal 
körül sürgölődtek, pakolták a sok finom süte-
ményt, a Törpék bográcsban kevergették az il-
latos ebédre valót.

Aztán elkezdődött a mesébe illő buli. Ekkor 
derült ki, hogy ezzel a meglepetéssel szeretnék 
megköszönni az óvoda dolgozóinak, hogy éve-
ken keresztül oktattuk, gondját viseltük, máso-
dik anyukájuk voltunk gyermekeiknek. Minden-
kinek könny szaladt a szemébe.

A fincsi ebéd után jött a próbatétel. A focipá-
lyára rajzolt társasjáték várt bennünket zsákba-
macskával, szerencsekártyával, amin kérdések-
re kellett válaszolni.

A gyerekek dobtak a dobókockával, mi lép-
tünk. A cél az „óvodába érkezés”. A célba érke-
zéskor mindannyian olyan díjat kaptunk egy 
ajándékdobozból, ami a szülőknek a legkedve-
sebb. El sem tudtuk képzelni, hogy mi lehet az. 
Egymás után léptünk a dobozhoz, belenéztünk, 

majd szinte szólni sem tudtunk. A dobozban egy 
tükör lapult, a tükörben magunkat láttuk, mi 
magunk voltunk a szülők számára a legkedve-
sebbek. Senki sem tudott megszólalni a megha-
tottságtól.

Majd folytatódott a buli. A játszótéren a 
gyerekek játszottak, tollaslabdáztunk még késő 
estig.

Ez egy mesébe illő délután volt.
Köszönet minden szülőnek, aki a szervezés-

ben részt vett, vagy csak eljött, így tisztelve meg 
bennünket és köszönet a gyerekeknek, akik meg 
tudták tartani a titkot és ezt a napot varázslatos-
sá és különlegessé tették.

A Negyvennyolcas utcai Óvoda dolgozói
segítségét megköszönve

uhrInné kaSzaPovItS györgyI
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Mórahalmi Hittanos tábor 2012
Az idei nyár igazán bővelkedik a forróságban 

és a hőségben, de ez nem tántorított el bennün-
ket, hogy ismét egy vidám hetet töltsünk Móra-
halmon az erdei iskolában. A tábor idei mottója 
a „hit, remény, szeretet” volt. A hit napján olyan 
feladatokat oldottunk meg, ami a hittel kapcso-
latos és este tábornyitó szentmisével zártuk a 
napot. Ezután következett a teaház és az éjsza-
kai rókavadászat. Senki ne gondolja, hogy rókát 
kellett megfogni. Kilenc darab rókás borítékot 
kellett a sötét udvarban megkeresni. Ügyesek a 
dorozsmai hittanos gyerekek, mert az összest 
megtalálták, és felolvasták a bennük található 
idézeteket. Másnap a remény napján reggeli 
után két lovaskocsi várt a csapatra, hogy elvigye-
nek minket egy kis lovaskocsis túrára. Belegon-
doltunk, hogy mi csak egy jó órát utaztunk, de 
az Ószövetség idején Ábrahámnak és családjá-
nak milyen hosszú és fárasztó lehetett az út, de 
mégis teli voltak reménnyel és Isten iránti biza-
lommal. Szeretet napján kisétáltunk az iskola 
melletti erdőbe és elkezdődött a szeretetjáték. 
Volt ott egy talicska amibe egy gyerek beleült, 

felöltöztették kalapba és napszemüvegbe és el-
tolták a másik csapathoz akik felváltották őket.

Itt nem maradt el a nevetés és a jókedv. 
Természetesen minden délután jólesett csob-
banni a mórahalmi fürdőbe és a fürdés után friss 
erővel tekertünk vissza kerékpárral a erdei isko-
lába. Sok mindenről írhatnék még, de csak rövi-
den említem meg az esti filmezést, az esti medi-
tációt, a színjátszást, bábkészítés, makramézást, 
kerékpározást stb.

Jó mulatság, felnőtt és gyerek munka volt.
Köszönet Nógrádi Zoltán országgyűlési képvi-

selőnek. A hátteret biztosító szülőknek (Tajtiné 
Márti, Bozsákné Erika, Gáborné Szilvia, Gábor 
Zsolt, Mihálffy Béla) és Gordos Ferdinánd plébá-
nosunknak; Német Nándornak, aki a záró vacso-
rára a bográcsba valót biztosította. Olyan finom 
lett a pörkölt, hogy sokan azt mondták, hogy bár-
melyik lakodalomban megállta volna a helyét. Ki 
is lett rendesen törölve a bogrács.

Isten áldjon meg mindenkit a sok jóért és a 
segítségért.

IFJ. mIhÁlFFy bélÁné turzó edIt

Jerneys diákok 
táboroztak az 

Észak–Dunántúlon
Június 20–25. között rendezte meg a Jerney iskola az 
immár 15. nyári turisztikai és honismereti táborát – az idén 
Tata környékén. A hatnapos programon a délvidéki testvér-
intézménnyel, a zenta–felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskolával együtt összesen 52 tanuló vett részt.
Az első napon a szállás felé menet a Budai Várnegyedet 
jártuk be, majd Tatabánya felett megcsodáltuk Európa 
legnagyobb madárszobrát, a 15 méter szárnyfesz távolsá-
gú Turul-szobrot. Miután a Tatához tartozó Fényes Fürdő 
kempingjében elfoglaltuk a faházakat, estig „teszteltük” 
az óriás területű strand medencéit.
Másnap délelőtt Szlovákiába rándultunk át: a mintegy 
kétórás idegenvezetés alkalmával Révkomárom történetével 
és építészeti nevezetességeivel ismerkedtünk. A folytatásban 

– immár a Duna innenső oldalán – a bevehetetlen komáromi 
erődrendszer egyik tagját, a Monostori erődöt látogattuk 
meg. A másfél órás szakavatott vezetés után megtekintettük 
a szabadtéri harcászati kiállítást, az erőd pincerendszerében 
kialakított Kenyér Múzeumot, valamint a Komáromi Hadtör-
téneti Gyűjteményt. A délutáni strandolást követően a tatai 
Galéria Fitness Klub egészségmegőrző programján vettünk 
részt: az egészséges táplálkozás fontosságának és alapjainak 
megismerése után a fizikális állapotfelmérés alkalmával ki-ki 
szembesülhetett pillanatnyi egészségi állapotával. A napot a 
cseh-portugál EB-meccs végigszurkolása zárta.
A harmadik napon Tatabányára utaztunk át: a Bányászati 
és Ipari Skanzenben szakmai vezetéssel a régi bányavá-
rosok dolgos mindennapjainak életébe pillanthattunk be 
(szabadtéren kiállított óriásgépek, rekonstruált földalatti 
bányavágat, bányászlakások, mesterségek házai, iskola-
történeti múzeum, ásvány-és kőzetkiállítás). A délutáni für-
dést követően a tatai Zöld Sziget Kör munkatársa a fényes 
fürdői természetvédelmi tanösvény bejárása alkalmával a 
védett hőforrások jelenségeit, valamint a terület különleges 
állat-és növényvilágát ismertette meg velünk. A nap végén 
a legkitartóbbak még láthatták az éjszakába nyúló spanyol-
portugál EB-mérkőzés tizenegyes párbaját is.
A negyedik napon mintegy 8 kilométeres erdei túrát 
tettünk a Gerecse-hegységben – félúton a rengetegben 
megpihenve egy XIII. századi falu és temploma, a piciny 
Szent Péter rotunda (körtemplom) romjainál. A túra 
végállomásán, Vértesszőlősön a Magyar Nemzeti Múzeum 
egykori antropológus professzora, Dr. Vértes László által 
feltárt előember telepeket jártuk körbe – tanulmányoz-
va a 400 ezer évvel ezelőtt élt emberelődünk, „Samu” 
használati tárgyait, életkörülményeit, a korszak növény- és 
állatvilágát. A délutáni szokásos strandolás után a helyi 
Szabad Levegő Alapítvány interaktív környezetvédelmi 
foglalkozást tartott a gyerekeknek, majd a nap az olasz-
német TV-mérkőzés megtekintésével zárult.
Az ötödik napon helytörténeti séta keretében Kiss Vendel, 
helyi muzeológus Tata történetéről, műemlékeiről és az 
Öreg-tóról mesélt, illetve közben a Tatai Vármúzeum 
kiállításait mutatta meg nekünk. A strandolás majd a 
vacsora után a dorozsmai fiaink és a felsőhegyi vendégek 
izgalmas focimeccse zárta a napot.
Az utolsó nap délelőttje már kizárólag a játék jegyében telt: 
míg egyesek úsztak, fürödtek, addig a többiek pingpongoztak, 
csocsóztak, kártyáztak – közben a strandlabdarúgó pálya 
homokján vérre menő leány-fiú focimeccs zajlott. Hazafelé 
úton került sor a hatnapos honismereti program látottjait-hal-
lottjait feldolgozó versenyfeladatok kiértékelésére.
Táborozásunkat a Jerney János Kulturális és Oktatási 
Alapítvány, valamint Szeged Megyei Jogú Város Ifjúsági 
Alapja támogatta.

Kamionos „dubaj”
Ismét megrendezésre került immáron a 

XXII. Szegedi Nemzetközi Kamionos Country 
Találkozó a Sziksósfürdőben, 

Hagyományokhoz híven 450 kamion jött ki a 
Szikire. Ha azt nézzük, akkor az összlóerő együtt-
véve 189 000-et tett ki. 

A szokásos családias hangulatban telt el. 
Szombat délelőtt a terepversenyek után bent 
a Szikin különböző vetélkedőket láthattunk: 
sörivó verseny, kamionhúzás, kötélhúzás, 
szkander verseny, rugóemelés, fékbetét csere 
stb. Majd este koncertsorozatok voltak, mint a 

UNIQUE vagy a River Country, és a PUMPKINS 
(rockabilly) együttesek. Jól eső érzés volt látni 
végre dorozsmai kiállítót is a Bányai cukrászda 
jóvoltából. Az eseményekhez igazodva ká-
vékülönlegességekkel kedveskedtek a kamio-
nosoknak és a vendégeiknek, mint például „az 
országutak vándora” vagy a „parkolók réme” 
kávékülönlegességekkel.

Vasárnap délután Szegeden a Tisza part-
ján a gyorsulási versennyel záródott a 3 napos 
dzsembori. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor.

atlaSz henrIk
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A Jerney János általános iskola tanulóinak a 
2011/12-es tanévben elért kiemelkedő 

tanulmányi, sport és művészeti 
versenyeredményei

Városi 1–3. helyezések:
1. „Vörösmarty” meseillusztrációs versenyen: Kovács Vivien Ramóna (felkészítője: Dobó 
Imréné), 1. „Rímbe szedett természet” versmondó versenyen: Hegedűs Gitta (ft.: Czékusné 
Démus Gabriella), 1. „Móra Ferenc” olvasási versenyen: Simon Zsófia (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika), 1. „Makkosházi” matematikaversenyen: Bindics Boldizsár (ft.: Lovai Ká-
roly), 2. „Vörösmarty” szavalóversenyen: Szabó Péter (ft.: Kiss Attila), 2. „Weöres Sándor” 
rajzversenyen: Rádóczi Mária (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 2. mesemondó versenyen: 
Bindics Boróka (ft.: Bakai Edit), 2. „Hajnalcsillag” énekversenyen: Bindics Boróka (ft.: 
Bakai Edit), 2. mesemondó versenyen: Varga Ádám (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 
2. „Weöres Sándor” rajzversenyen: Lázár Bálint (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 2. 

„Vörösmarty” szavalóversenyen: Oroszi Levente (Keresztesné Molnár Mónika), 2. „Arany 
János” versillusztrációs versenyen: Fodor Lili (ft.: Virág Ágnes), 2. leány kézilabda diák-
olimpián: Alpár Blanka, Ábrahám Vivien, Mihálffy Kincső, Nagy Darinka, Nagy-Berta Emma, 
Nagymihály Klaudia, Nagymihály Tímea, Sávai Petra, Sebők Anna, Sebők Petra, Stumpf 
Brenda, Ujvári Bernadett, Zádori Zsófia (ft.: Szabó Péter), 3. „Weöres Sándor” rajzverse-
nyen: Lázár Réka (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 3. „Rímbe szedett természet” vers-
mondó versenyen: Kovács Kolos (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 3. szavalóversenyen: 
Oroszi Levente (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), különdíjas: „Rímbe szedett természet” 
versmondó versenyen: Turzó Tekla (ft.: Czékusné Démus Gabriella).

Megyei 1–6. helyezések:
1. „Zrínyi” matematikaversenyen: Bindics Boldizsár (ft.: Lovai Károly), 1. „Weöres Sándor” 
színjátszó versenyen: Alpár Blanka, Gogyán Róbert, Gyémán Elizabet, Halasi Szabolcs, 
Kővágó Dávid, Kővágó Jázmin, Mihálffy Kincső, Nagy Darinka, Simon Balázs, Simon Gábor, 
Szabó Péter, Tajti Luca, Tajti Sándor, Ujvári Bernadett Ujvári Janina, Zádori Bálint, Zádori 
Zsófia, (ft.: Lovai Ágota), 1. „Kalmár László” matematikaversenyen: Bindics Boldizsár (ft.: 
Lovai Károly), 2. „Bolyai” anyanyelvi csapatversenyen: Bindics Boldizsár, Bozsák Bese, 
Oroszi Levente és Simon Zsófia (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 2. „Bolyai” matema-
tika csapatversenyen: Bindics Boldizsár, Hodács Flóra, Oroszi Levente és Simon Zsófia 
(ft.: Lovai Károly), 2. „Százszorszép mesegyűrű” mesemondó versenyen: Hegedűs Gitta 
(ft.: Czékusné Démus Gabriella), 3. „Százszorszép mesegyűrű” mesemondó versenyen: 
Bindics Boróka (ft.: Bakai Edit), 3. „Százszorszép mesegyűrű” mesemondó versenyen: 
Oroszi Levente (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 3. „Zrínyi” matematika csapatversenyen: 
Bindics Boldizsár, Julinek István, Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly), 4. természetismereti 
csapatversenyen: Czöndör Márta, Figura Brigitta, Kővágó Dávid, Lesznek Korina (ft.: Havai 
Zoltán és Virág Ágnes), 6. „Simonyi” helyesírási versenyen: Simon Zsófia (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika, 6. „Bolyai” matematika csapatversenyen: Gyuris Gergő, Julinek István, 
Tajti Sándor, Zádori Zsófia (ft.: Lovai Károly).

Regionális 1–10. helyezések:
1. természetismereti csapatversenyen: Dudás Balázs, Kovács Kolos Will Péter, (ft.: Bakai 
Edit, Farkas Áronné és Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 2. „Bolyai” anyanyelvi csapatver-
senyen: Bindics Boldizsár, Bozsák Bese, Oroszi Levente és Simon Zsófia (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika), 6. „Mesélj Európa!” angol nyelvi csapatversenyen: Bozsák Bese, Gyé-
mánt Elizabet, Simon Zsófia, Szilágyi Bence (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 10. „Bolyai” 
anyanyelvi csapatversenyen: Benarik Nikolett, Julinek István, Kővágó Dávid, Zádori Zsófia 
(ft.: Boros Edina).

Országos 1–20. helyezések:
1. („Aranydiploma”) „Weöres Sándor” színjátszó versenyen: Alpár Blanka, Gogyán Róbert, 
Gyémán Elizabet, Halasi Szabolcs, Kővágó Dávid, Kővágó Jázmin, Mihálffy Kincső, Nagy 
Darinka, Simon Balázs, Simon Gábor, Szabó Péter, Tajti Luca, Tajti Sándor, Ujvári Berna-
dett Ujvári Janina, Zádori Bálint, Zádori Zsófia, (ft.: Lovai Ágota), 2. „Simonyi” helyesírási 
versenyen: Simon Zsófia (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 2. „Csatangolók” angol nyelvi 
versenyen: Simon Zsófia (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 3. „Herman Ottó” természetis-
mereti versenyen: Simon Zsófia (ft.: Havai Zoltán és Virág Ágnes), 4. „Bonifert Domonkos” 
matematikaversenyen: Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly), 6. „Bolyai” anyanyelvi csapatver-
senyen: Bindics Boldizsár, Bozsák Bese, Oroszi Levente és Simon Zsófia (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika), 7. „Herman Ottó” természetismereti versenyen: Kővágó Dávid (ft.: Havai 
Zoltán és Virág Ágnes), 13. „Bátaszéki” matematikaversenyen: Bindics Boldizsár (ft.: 
Lovai Károly), 14. „Mozaik” számítástechnikai versenyen: Simon Zsófia (ft.: Dudás József), 
17. „Mozaik” matematikaversenyen: Lázár Bálint (ft.: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna).

Az iskolánkban működő társegyesületekben elért kiemelkedő jerney-s versenyeredmények

A KÉSZ Labdarúgó Akadémia színeiben: megyei „Bozsik” kupán: 1. Ádám Endre, Bíró Noel, 
Czékus Miklós, Dávid Patrik, Domonkos Zsolt, Gyuris Gergő, Nagy Richárd, Sisák Előd, re-
gionális „Vásárhely” U-10-es kupán: 2. Domonkos Zsolt, országos „Siófok” U-9-es kupán: 
1. Czékus Miklós, országos „KÉSZ” U-9-es tornán: 1. Czékus Miklós, országos „Abony Kid” 
kupán: 2. Ádám Endre, Dávid Patrik, Gyuris Gergő, nemzetközi „Interliga” bajnokságban: 
1. Domonkos Zsolt, nemzetközi „Pünkösd” kupán (Ausztria): 2. Czékus Miklós, Sisák 
Előd, nemzetközi „Pünkösd” kupán (Ausztria): 3. Ádám Endre, Gyuris Gergő, nemzetközi 

„Interliga” bajnokságban: 4. Czékus Miklós, Sisák Előd, nemzetközi „Mikulás” kupán: 7. 
Czékus Miklós, Sisák Előd, nemzetközi „Húsvét” kupán: 7. Czékus Miklós, Sisák Előd 
(felkészítők: Kárász Dávid, Paksi Péter és Péter Sándor)
A Lieto Alapfokú Művészeti Iskola színeiben (kézműves tanszakon): országos „Szívem 
csücske” minősítő versenyen: „Arany” minősítés: Hajas Réka, Turzó Gábor, „Ezüst” 
minősítés: Bánhidi Jázmin, Bernát Sára, Hevesi Evelin, Kovács Norbert, Molnár Katalin, 
Szaniszló Dávid, „Bronz” minősítés: Jarábek Patrik, Jójárt Péter (felkészítő: Vass Józsefné)
Az X-treme Tánciskola színeiben: országos „Gyermek Pontszerző” versenyen (Balaton-
füred): 1. Bálint Péter, Gyovai Dóra, Hajas Réka, Tajti Luca, országos „Junior Pontszerző” 
verseny (Balatonfüred): 1. Atlasz Viola, Mátyás Fanni, országos „Gyermek Pontszerző” 
verseny (Budapest): 1. Bálint Péter, Gyovai Dóra, Hajas Réka, Tajti Luca, országos „Junior 
Pontszerző” verseny (Kecskemét): 1. Atlasz Viola, Mátyás Fanni (felkészítő: Iván Gerda).

 olvASói leveleK

Egy olvasónk lőtte Subasa területén ezt a fényképet. Annyit ír még: „No comment.”

A Jerney iskola idén végzett 8.-os tanulóinak 
felvételi eredményei

Központi (kompetencia-alapú matematika, illetve szövegértés-szöveg-
alkotás) felvételit a továbbtanulók 94%-a százaléka írt. A felvételi lapon 
1. helyen megjelölt intézménybe a tanulók 84%-át, a 2. helyen megjelölt 
iskolába 13%-ukat vették fel. A végzős tanulóink 93%-a érettségit adó kö-
zépiskolában (20%-a gimnáziumi, 73%-a szakközépiskolai osztályban), 
míg 7%-uk szakiskolában tanul tovább ősztől.

Szomszédok egymás közt
Idilli képet festett a lakóközösségekről a tévében hajdan futó teleregény, a Szomszé-
dok, ám a való életben keveseknek jut olyan lakótárs, mint Lenke néni, Taki bácsi vagy 
Mágenheim doktor. A többség persze még az örökké zsörtölődő Sümeghy művész úrral is 
kiegyezne, főként, ha igazán összeférhetetlen szomszéddal kell megosztania mindennapja-
it, aki egy-egy ária helyett válogatott szidalmakkal gyalázza a környékbelieket, állandóan 
feljelentgeti őket különféle hatóságoknál, sőt, nem riad vissza a fizikai erőszaktól sem. 
Sokszor átnyúló faág, hangos kutya, gazos a szomszéd kertje, zajos társadalmi élet hiányá-
ban igazából kiváltó ok nélkül.
Sajnos ilyen emberek majdnem minden utcában vannak. Már elgondolkodtam rajta, hogy 
kellene egy olyan napközi otthont, ahol az ilyen embereket megpróbálnák, átprogramoz-
nák (agyban). Gondolok itt én például arra, hogy nem mindjárt a rosszak kell keresni 
abban, ha szomszéd fájának az ága átnyúlik, nem nézzük a jó oldalát, hisz nekem az 
hűvöset csinál, ha termése is van, akkor tudok egypár gyümölcsöt szedni; vagy ha a szom-
széd kutyája ugat, akkor tudom, hogy valakit ugat, és megnézem, esetleg nem illetéktelen 
személyek nézelődnek, talán sikerül őket elriasztani; esetleg ha a szomszéd kertje gazos, 
lehet, hogy csak nem érnek rá, de az is lehet, hogy még tanulják a kertészkedést, lassab-
ban és nem minden gazt eltávolítva próbálnak a konyhára egy-két dolgot megtermelni, de 
az is lehet, hogy lebetegedett, megöregedett, és már nem bírja rendszeresen karbantartani 
kertjét, segítségre szorulna.
Tapasztalatom szerint ezek az emberek a mások bosszantását a saját elfoglaltságuk 
hiánya miatt csinálják, mert nem tudják hasznosan eltölteni szabadidejüket, és előbb 
utóbb rosszindulatúvá válnak, és az okoz nekik örömet. Pedig mennyivel szebb és jobb 
lehetne, ha ezek a ráérő emberek inkább arra fordítanák ráérő idejüket, energiájukat, hogy 
segítsenek az arra rászoruló szomszédnak.
Halottam egy nemes kezdeményezésről: valahol Debrecen környékén összefogtak az 
emberek és nem bosszantják, feljelentgetik egymást, hanem segítenek egymáson. A 
betegeknek kiváltják a gyógyszerét, bevásárolnak a boltban, vigyáznak a gyerekre, amíg 
intézi ügyeit az anyuka, ha valahova el kell vinni egy csomagot, elviszik, ha valahonnan el 
kell hozni egy csomagot, megszervezik, elhozzák. Ahol tudnak, segítenek egymáson, a fő 
céljuk az egymáson segítés.
Mennyivel jobb lehet egy ilyen helyen lakni. Olyan szívesen venném, ha mindez itt nálunk 
is megvalósítható lenne!

-A-



10 xxiii. évfolyam 7. szám
2012. július 31.

Mi okozza az önbizalomhiányt?
Tudja meg!

VEGYE MEG ÉS OLVASSA EL:

DIANETIKA
A SZELLEMI EGÉSZSÉG MODERN TUDOMÁNYA

írta

L. RON HUBBARD

Hubbard Dianetika Alapítvány

70/330-7242

Nézze meg a videókat és rendeljen az ingyenes kiadványainkból.  

 www.szegeditanfolyamok.hu/onbizalom
©2012. Minden jog fenntartva. Szcientológia Egyház Szegedi Misszió (vallási egyesület)

HÁZTóL-HÁZIG SZÁLLíTÁSSAL ÉS A HELySZíNEN IS VÁLLALOM A 
KUTyUSOK NyíRÁSÁT.

Lakodalom, családi és egyéb 
rendezvényeken a vendéglátást 

bízza ránk!
Minden vasárnap svédasztal - 1590 Ft/fő

Minden kedden torkos kedd 
(20% kedvezmény) á la carte ételeinkből

Tel.: 62-460-337

HAVASBOLDOGASSZONY 
ORSZÁGOS NAGYBÚCSÚ 

SZEGED ALSÓVÁROSON 2012.

Augusztus 4. szombat

15.00 Szentmise papi és szerzetesi  hivatásokért 
– Ifjúsági mise
16.15 Zenei áhítat – Dr. Csanádi László DLA
17.00 Ünnepélyes zsolozsma
18.00 Görög Katolikus Szent Liturgia
celebrál:  Szaplonczai Miklós paróchus
19.30 Rózsafüzér – vezeti a Rózsafüzér Társulat
21.00 Keresztút a Mátyás téren 
22.00 Szentségimádás a kolostor kertjében: vezetik 
fiataljaink 
24.00 Éjféli mise a halottakért

Augusztus 5. vasárnap

6.00 Ünnepélyes reggeli zsolozsma
7.00 Szentmise az édesanyai-édesapai hivatásokért
9.00 Ünnepi szentmise – a Családokért – körmenet

celebrál: Majnek Antal munkácsi megyéspüspök
12.00 Szentmise  az  idősekért, betegekért, ápolókért - 
utána litánia
17.15 ünnepélyes esti zsolozsma
18.00 A búcsú záró szentmiséje 
celebrál: Gyulay Endre püspök

Információkat a 62/ 442-384 
telefonszámon, 

a szeged.pleb@gmail.com 
e-mail címen és személyesen 

az irodában adunk 
nyitvatartási időben hétköznap 
de. 9-12 óráig és 14-17 óráig.

Címünk:
Szeged, Mátyás tér 26.

Honlap:
http://frh.theol.u-szeged.hu

 iNgyeN APró

A Dorozsmai Naplóban való közzététellel a 
polgárőrség karitatív és szociális segítő tevékenysé-
gével összhangban a szociálisan nehéz helyzet-
ben lévő dorozsmai emberek (munkanélküliek, 
nagycsaládosok, idősek) életvitelének, megélhető-
ségének segítésére jön létre a keresem-kínálom-
elcserélném, ingyen odaadnám rovat.

– Egy- és kétszemélyes heverők ingyen elvi-
hetők Szegedről. Érdeklődni: 06 70/417-3776.

– Család részére ingyen elvihető, vagy mini-
mális térítés ellenében gyerek szobabútort.

– Anya és leánya házi munkát, beteg gondo-
zást vállalna rész vagy egész napos elfoglaltsággal.

– Nagycsaládos apa mindennemű ház körüli 
építési, festési, kert gondozási munkát vállalna.

– Vemhes (hasas) nyulat keresünk megvé-
telre a továbbtartás, szaporítás céljából.

– Nyugdíjas ápolónő házi beteg ápolást, für-
detést vállalna. Érd.: 36-30-487-6480-as számon.
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Manapság a szolgáltatók első hallásra rendkívül csábító akciós ajánlatokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére, de nem be-
szélnek a nagyon olcsó havidíjak mögött megbúvó rejtett költségekről. 

Vegyünk egy példát: 30 TV-csatornát, 10 MBit-es internetet és telefont kínálnak 8490 Forintért havonta, 2 éves hűségidő 
vállalása mellett. Azonban ne sikkadjunk el a kisbetűs rész fölött: a szolgáltatás egyszeri aktiválási díja 2899 Forint. Az 
akciós havidíj csak az első 6 hónapra érvényes, a 7. hónaptól már 8990 Forint! Fontos szempont, hogy a régi típusú tele-
víziókhoz szükséges digitális vevő használata is, mégpedig annyi vevő, ahány tévével rendelkeznek. Amennyiben DVB-T 
tuneres televízióval rendelkeznek, a vevő (ezáltal a kódoló modul) nélkül mindössze 7 csatornát tudnak nézni a 30-ból, 
tehát ezekhez a tévékhez is szükség van vevőre, kódoló modulra. Tehát a több tévékészülékkel rendelkezők plusz költ-
séggel tudják igénybe venni ezt a 30 adót. Jelentős lehet a digitális vevők áramfogyasztása – egy újabb rejtett költség. A 
vétel minőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja. 

Ezzel szemben a Szélmalom Kábeltévénél 52 csatornás kábeltévé, 5 MBit-es korlátlan internet és telefon 7040 Forintért 
rendelhető! Kétéves hűségidő vállalása mellett nem kell külön belépési és telepítési díjat fizetni. Konkurens cégek által 
keltett rémhírekkel ellentétben analóg szolgáltatásunk nem fog megszűnni. Analóg televíziós szolgáltatásunk igénybevé-
tele esetén 40 analóg csatornát élvezhetnek. Ebben az esetben nincs szükség külön vevőkészülékre – tehát nincs rejtett 
költség –, és a műsorok egyszerre több tévékészüléken is élvezhetők! Amennyiben DVB-C típusú tuneres televízióval ren-
delkeznek, nincs szükség vevőre és kódoló modulra, tehát mind az 52 csatornát élvezhetik! 

Új előfizetés megrendelése vagy szolgáltatóváltás esetén kérjük, számoljon utána a rejtett költségeknek is, és ne dőljön 
be az olcsónak tűnő ajánlatoknak! 

Éjfél és reggel 6 óra között a sávszélesség 10 Mbit-re emelkedik! 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 
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CALENDULA KFT
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Szivattyú ajánlatunk:
LEO XJWm90/46: 21 290,- Ft
LEO XJWm60/41: 15 200,- Ft
LEO XJWm90/46 24cl házi vízellátó: 34 200,- Ft

FESTÉK AKCIÓ: –15% ÁRENGEDMÉNY!!!
Július 16-tól augusztus 15-ig

zománcok, lazúrok, olajfestékek, diszperziós beltéri falfestékek
Új termékeink: ZOMÁNCOZOTT EDÉNYÁRÚK

Várjuk kedves vásárlóinkat:
H-P: 8.00–17.00-ig
Szo.: 8.00–12.00-ig (akcióink visszavonásig érvényesek)

Betűvésés
sírkövek
tisztítása

Szobafestést, mázolást vállal

MolNáR ANTAl
Tel.: 30/751-5064
Cím: Vadliba u. 14.

KÖNYVElÉS ÉS ADÓBEVAlláSoK ElKÉSZÍTÉSE
lukovicsné Nagy Ibolya

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

Bányai Pizzéria
A pizzériában bővített kínálattal várjuk vendégeinket, 
édes és sós ízesítésű burek (pl. húsos, káposztás, 

túrós, meggyes, almás) kaphatóak!
Marha húsos, csirkemelles hamburgerek, különböző variációkban!

PONtvaDászat!
a pizzériában 1500 Ft feletti vásárlásnál 

5, 10, 15, 20%-os kedvezmény.
a cukrászdában 3000 Ft feletti vásárlásnál 

5, 10, 15, 20%-os kedvezmény.
Részletekért érdeklődjön üzletünkben.

Bányai Cukrászda és Pizzéria
Dorozsmai út 193. Tel.: 62/461-023, 30/391-2514 

Újabb helyreigazítás
Az újság szerkesztősége közli, hogy a cigány 

szavalóversenyről készült májusi cikkünkben 
az egyik helyezett neve helytelenül szerepelt. A 
versenyzők között Szirtesi nevezetű gyerek nem 
volt, tehát versenyt sem nyerhetett. Valószínű-
leg a szervezők azért keverhették össze a neve-
ket, mert Dr. Szirtesi Zoltán háziorvos az első 
helyezetteket mind a három csoportban pénzzel 
jutalmazta.

Nem mindig azok a napok a legnehezebbek, 
amelyeken történik valami velünk. A rettentő 
nemtörődés lassú, béna órái is megviselik a lelket.

tormay cécIle

 HAvi goNDolAT

Az ifjú házasok megérkeznek a szállodába.
- Egész hétre szeretném kivenni a szobát - mondja az ifjú 
férj.
- Maga nagyon szerencsés hölgyem! - mondja a szálloda-
portás. - Az úr máskor mindig csak egy éjszakára szokott 
megszállni.

Megy a rendőr az erdőben és találkozik a jó tündérrel. Az 
megkérdezi:
- Mi a három kívánságod, te rendőr?
- Személyit, forgalmit, jogosítványt kérek!
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Hétfő, szerda: 8.30–10.00,

kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 
17.00-18.00,  

szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.
Kötelező eboltás akciós áron!
Telefon: 06 30/9723-016,
314-662 (rendelési időben).

Hívásra házhoz megyek!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt!
Veszettség elleni oltás tavalyi áron!

H, Sze, P: 8–9, 17–18;
K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4950 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, 
igény-felmérés, teljes körű 
ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi:
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
- tojó hibrid
- kakas húshibrid (Master)
ELŐNEVELTEK:
Baromfi (3 hetesek, kb. 0,4-0,5 kg)
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg)
- gigant húshibrid fehér

Vágni való csirkék 
augusztus 11-re rendelhetők!

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

Ingatlant keres, kínál? Hívjon!

NAGY SAROLTA
+36 20/2131-561

www.ingatlan.com
maknagy@freemail.hu

Elérhető vagyok. 
Nincs kizárólagosság.

Folyamatosan kapcsolatot tartok Önnel. 
Helyi ismerettel rendelkezem, tősgyökeres dorozsmaiként. 

Számos helyen hirdetek, társ értékesítőkkel együttműködöm. 
Csak a komoly érdeklődőt kísérem ki az előre megbeszélt időpontban. 

Minden szakmai tudásommal segítem az ingatlan problémájának megoldását. 
Kötöttségek nélkül, és nem tukmálva képviselem az Ön igényét, igazodom Önhöz.

A sikerdíjam 2% utólag az értékesített ingatlan után.

Miért engeM

válasszon?

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

A kommunista idők hőskorában, valahol a Szovjetunióban
felveszi a párttitkár a telefont, hogy figyelmeztesse a 
jerevániakat egy erős földrengésre:

- Elvtársam, tudomásunkra jutott, hogy Önöknél 8-as erős-
ségű földalatti mozgások lesznek, a Richter szerint!

- Köszönöm elvtársam, intézkedünk! - hangzott a válasz.
Eltelik egy hét... Semmi visszajelzés. Két hét... Semmi.
Majd egy hónap múlva csörög a telefon Moszkvában, 
Jerevánból jelentkeznek:

- Továris, köszönjük a figyelmeztetést. Richtert és nyolc
társát letartóztattuk és kivégeztük, ezzel a földalatti 
mozgolódásokat megszüntettük, csak nem tudtunk
eddig telefonálni, mert nagy földrengés volt errefelé...

Áll a székely juhász a réten. Megkérdezi egy másik:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van a nyájad?
- Azon gondolkodom... Egy férfi elmegy az orvoshoz:

- Doktor úr! Csókólózás útján terjed az AIDS?
- Eddig még nem hallotam ilyenről, de ha fél, akkor 
használjon rágógumit.

Végkiárusítás a Tas u. 1. szám alatti 
használtruha kereskedésben!

Augusztus 1-től 
500 Ft/kg és 300 Ft/kg áron 

adjuk ruháinkat!
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

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

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

Nyári gumi akció!
Nyitva: H-P: 8.00–17.00,

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.
Tel.: 543-035, 543-036

Weboldalunk: kovacsgumi.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
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

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS 
A MAGyAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELy!

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

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

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

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

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

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

(az ügyvédi irodával szemben).
Rácz Piroska
70/361-7910

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931

TűzIFA megReNDeLHeTő!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

e-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül 5 mázsa felett, méretre vágva.

Utasbiztosítás és kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás kötése.

13 biztosító ajánlatai egy helyen.

Tel.: 70/779-2064

NYÁRI VÁSÁR A 
ZSUZSI DIVATBAN!
OlcSóBBAN A SZeZONBAN!
Nyári ruhák, felsők, halásznadrágok, 

ffi pólók stb.
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12

Tel.: 30/811-0881, 62/461-306
Vadliba u. 1.

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben is 
elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Tel.: 06 30 488-0254

Szépségszalon a Szent Jánor tér 3. alatt

Női-férfi fodrászat és kozmetika várja a 
szépülni vágyó hölgyeket és urakat, szolid 

árakkal!
Fodrászok:
 Kálmán Antita 70/544-2289
 Kovácsné Éva 70/326-4342
 Jakus Sándorné Marika 70/243-5420

Kozmetikus:
 Nyerges Andrea 30/367-5201

Nyitva tartás:
 H-P:  6-18-ig
 Szombat:  6-12-ig

Üzlet: 06 62/420-471
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk

GöröGdinnye vásár!
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

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

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

SZÉpSÉgSZAloN AZ ABC-VEl SZEMBEN
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

Edina: 06 30/512 0794
Edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– Nagykezelés: 3750 Ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

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

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

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: 12-16 óráig.
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/473-7667

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!

Szeged, 
Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

Szeged-Kiskundorozsmán 90 m2 
üzletnek, raktárnak vagy műhelynek, 
ipari árammal 500 m2 zárt udvarral 

kiadó!

Tel.: 06 70/389-5330

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere.
6791 Szeged, Törő u. 31.

Tel.: +36 20/932–7562
e-mail: baranyosj@szelmalomktv.net
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DOROZSMAI
 INGATLANIRODA

(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
Ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle és 
nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

Eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és 
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és újra 

meg nem váltott  különböző típusú  temetkezési 
helyeket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

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

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

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
Szeged, dorozsmai út 189. telefon: 62/ 461-067

Kerti partira grillezéshez minőségi húsok
nagy választékban kaphatók!

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!
Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési jegyeket elfogadunk!
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

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!

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.

FIGYELEM!
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

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Nyári akció!
Ahány éves, annyi százalék kedvezmény

szemüvegkeretének árából!
Fényre sötétedő réteg 
-30% kedvezménnyel!

További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Társasházak részére
Kedvezményes pénz-

forgalmi számla- 
csomagot kínálunk!

Kérjük, érdeklődjön
Társasházi 

számlacsomagunkról!

PILLÉR Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319

Generációk óta biztos támasz.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587


