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Kiskundorozsma közössége ismét bizonyított

Felavatták a ligeti stációkat

Mintegy 350–400 ember jelent meg ün-
nepelni szeptember 16-án a Hősök Ligetében. 
Régen láttak a vén fák ekkora tömeget, sokak-
nak az új úton már nem jutott hely. Mi adott 
alkalmat erre az összejövetelre? Nos, beérett 
a másfél éve elvetett mag, a stációk újjáépíté-
sének ötlete ennyi idő alatt jutott el a végki-
fejletig, az átadásig.

Hajdú Géza, a művelődési ház igazgató-
ja merész gondolata alapján kezdett hozzá az 
általa toborzott grémium segítségével a kivite-
lezés részletei kidolgozásának. Az ötletbörze 
tagjai, a teljesség igénye nélkül – az építész, a 
mérnök, a szobrászművész, a hagyományőrző 
egyesület képviselője, az igazgató, az egyházi 
és világi tagok, a mecénások – havonta gyűltek 
össze, hogy elképzeléseiket, javaslataikat közös 
nevezőre hozzák. Mennyi fáradságos tervezés, 
a múltbéli dokumentumok, leírások, fényképek 
tanulmányozása, kivitelezési mód, anyag, külle-
mi vita és próbálkozás árán kerültek közelebb 
és közelebb a megvalósítás gondolatához. Meny-
nyi buktató – az időközben központilag védet-
té nyilvánítás, ami miatt szinte minden addigi 
terv, elképzelés borult – az alap, a felépítmény 
anyaga, a kép anyaga, kinézete, beillesztésének 
módja, mennyi körülmény figyelembe vétele az 
esztétika, a hagyomány, a rongálás elhárítható-
sági, megközelítési tényezők, a bekerülési költ-
ség összefésülése terén! És emellé még ekkor 

a finanszírozás kérdése: honnan jön össze az 
a sok-sok pénz, ami majd ehhez kell? Hirdet-
mények, újságcikkek, templomi kihirdetés 
útján való gyűjtés megszervezése, a mecéná-
sok egyenkénti felkeresése, rábírása, a kisem-
berek apró forintjainak összegyűjtése kellett… 

Az elképzelésekről és a munka haladásának 
állomásairól Naplónk havonta tájékoztatta Do-
rozsma lakosságát, s jöttek a kritikák, a módosító 
elképzelések, egyesek fanyalgása, vagy a dicsérő 
vélemények. Közben apránként gyűltek a forin-
tos, a néhány százas-ezres de a több milliós fel-
ajánlások is! A 2011-es év őszén elkészültek az 
alapmunkák és a stáció felépítményei. A forró 
nyár próbára tette az út építőit, a burkolókat, 
többen társadalmi munkájukkal járultak hozzá 
az építési feladatokhoz. De a kitűzött határidő-
re minden elkészült. A képek beillesztésének 
gondos munkájához a szobrászművész is er-
kölcsileg felmagasodott: a súlyos beteg ember 

– Barta András – saját felelősségére hagyta el 
kórházi ágyát, hogy a vállalt feladatot elvégezze 
a megnyitóra. Másnapra, a megnyitó napjára 
az újjáépített stációk világító fehéren, Krisztus 
szenvedésének állomásképei előtt emlékező 
mécsessel világítva várták az ünneplő közönsé-
get. Dorozsma ismét egy régi hagyományának 
megújulása előtt tiszteleghet. 

A szentmise folytatásában a megemlékezé-
sek, szavalatok, imádságok, méltó keretet adtak 
e szent hely átadásának, mely egyházi és világi 
tekintetben egyaránt Dorozsma használatára 
válik majd.

További részletek a 2. oldalon

A szentmisét Dr. Kovács József rektor-kanonok és Gordos Ferdinánd plébános celebrálta.

Ekkora tömeget rég nem látott már a liget.
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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 fogAdóórájA:
 október 11., 16:30. Helye: Kirendeltség.
 mihálffy BélA fogAdóórájA:
 október 10., 16:30. Helye: Béketelep, iskola.
 október 11., 16:30. Helye: Kirendeltség (48-as u. 12.).

 ÖnKormányzATi zÖld szám:  ...80 820–302
 ÖnKormányzATi KirendelTség
 KisKundorozsmA: ......................62 461–030
 PolgárőrSég:  ......................06 30 621–6254
 A dorozsmAi nAgyBAni PiAc nyiTvA TArTásA:
 Nyitás: H: 4 óra, zárás: Szo.: 19 óra (vasárnap zárva)
 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: október 12., 16 óra

 rövideN

Hajléktalan dorozsmai „ámokfutásáról” 
cikkezett a Délmagyarország szeptember 21-i számá-
ban. A mentális problémákkal és agresszivitással küzdő 
helyi „lakos” azzal borzolja a lakosság idegeit, hogy 
rendre szétszórja a szemetet a Negyvennyolcas utca és 
az Erzsébet utca sarkán. A férfival eddig sem a rendőrség, 
sem a közterület-felügyelet, sem egyéb szerv nem tudott 
elbánni. A hatóság egyelőre nem tud mást tenni, mint 
eltakarítani utána a szemetet. Az egyetlen járható út az 
lenne, ha a háziorvos elrendelné akár a beteg akarata el-
lenére is a fekvőbeteg gyógyintézetben történő szakorvosi 
kivizsgálást. Ott indokolt esetben megállapíthatnák, hogy 
a célszemély önálló életvitelre nem alkalmas. Ebben az 
esetben intézeti elhelyezése már hatósági folyamat része. 
Az ilyen betegek elhelyezésre kerülnek speciális szociális 
otthonba. Az eddigi gyakorlat azonban azt mutatja, hiába 
állítják pszichiáter elé a beteget, az 1-2 napi benntartás 
után elrendeli a szabadon bocsátását.

a városgazdálkodási Nonprofit Kft. emberei által 
igénytelenül levágott és elszórt királydinnye a kerékpá-
rosok idegeit borzolta, rengeteg defektes biciklit lehetett 
látni szeptember folyamán az utakon. Defektet okozó 
tüskék a Dorozsmai úti biciklis sávra is jutottak bőven. 
Egy, az Izabella hídon defektet kapott bejelentő szerint 
az utat nem söpörték le a munkások, helyette a közeli 
benzinkútnál ücsörögtek.

véget ért szeptember 1-jétől a nonstop nyitva tartás a 
nagybani piacon, az őszi rend szerint a bérletesek 12-től, 
a termelők 13 órától juthatnak be. A kistermelők közül 
sokan arra panaszkodnak, hogy órákat kell várniuk, mire 
bekerülhetnek, és addigra már vége a forgalomnak. A 
kereskedők türelmét várhatóan a hónap végén elkezdődő 
parkolófelújítás is próbára fogja tenni.

Köszönetnyilvánítás
Kosik Dénes képviselő úr, iskolaszéki el-

nök 30 ezer forintos támogatásából a Jerney 
Iskola 12 halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulójának tudtunk bérletet venni a Szegedi 
Nemzeti Színház idei évadjának diák előadá-
saira. Az alsó tagozatosok két, a felsősök öt 
darabot tekinthetnek meg, többek között ba-
lettot, mesejátékot, drámát, vígjátékot.

Ezúton is köszönjük a támogató segítsé-
get!

Lázár zoLtán
igazgató

Felavatták a ligeti stációkat
Folytatás a címoldalról

Az ünnepséget megtisztelték: Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő, B. Nagy László kormány-
megbízott, Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző, 
Dorozsma önkormányzati képviselői: Mihálffy 
Béla és Kosik Dénes urak, Dr. Holló József Ferenc 
ny. altábornagy, a Hadtörténeti Intézet ny. igaz-
gatója, a megemlékező szereplők – Szélpál Szil-
veszter operaénekes, a Hozsanna kórus, Rátfai Eme-
se Judit, a Hagyományőrző Egyesület képviselője, 
a katolikus egyház tisztségviselői, a stációk újjá-
építéséhez segítséget nyújtó mecénások, az egy-
kori hősi halottak leszármazottai és Dorozsma 
emlékező, ünneplő lakossága.

Átadták hát a megújított Hősök Ligetét, ám 
a környezet végleges kialakítása még sok mun-
kát igényel. Hajdú Géza, a megálmodó, még nem 
nyugodott meg: a parkosítás, tereprendezés, a 
kiöregedett és kivágott fák pótlása, EU-konform 
játszóeszközök telepítése, a közvilágítás, térfigye-
lő kamera kialakítása még várat magára. Azért, 

hogy Dorozsma lakossága végre újra magáénak 
érezhesse ezt a parkot, hogy a fák között újra 
gyerekzsivaj, vagy május elsejei bográcsos pör-
költek illata hassa át a levegőt, hogy a Kálvária útját 
áhítatos körmenet hívői tapossák ismét – ahhoz 
még hosszú az út és lapos a pénztárca. Ám ha – 
mint eddig is – melléállunk, Dorozsma ismét össze-
fog, ez is megvalósulhat, reméljük, nem sokára. 
Látják, csak elhatározás, néhány karizmatikus em-
ber, hit és akarat kell!

Kiskundorozsma közössége ismét bizonyí-
tott!

(Dr. Kovács József rektor-kanonok prédiká-
ciójának és Dr. Holló József altábornagy beszé-
dének kivonatát, összegzését az egyházi mellék-
letben Maróti László cikkében olvashatják. Dr. 
Holló József beszédét következő számunkban 
teljes terjedelemben leközöljük – a szerk.)

Köszönetnyilvánítások és interjúk
a 3. oldalon

Díszvendégek: Dr. Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, B. Nagy László kormánymegbízott, Dr. Mózes Ervin címzetes 
jegyző.
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akik nélkül nem jött volna létre...

Köszönet illeti a támogatókat, akik nagylelkű adományaikkal, munkájukkal ezt a nagyszerű létesítményt létrehoz-
ták. A stációk úgy épülhettek meg, hogy egyes személyek, családok, rokonok, egy-egy stáció költségét adományozták. 
Neveik az általuk választott stáción táblácskán lettek feltüntetve. Azok nevei, akik kisebb-nagyobb töredék összegeket 
adományoztak, a kápolnán belül egy közös táblán vannak feltüntetve azokkal együtt, akik a gömbjuhar fákat adomá-
nyozták, ültették és gondozzák is.

Kiskundorozsma Részönkormányzata és választott képviselői, Mihálffy Béla és Kosik Dénes urak a 
képviselői alapból jelentős adománnyal is hozzájárultak a stációk építéséhez.

Köszönet Mádi György kanonok, volt plébánosunknak és Gordos Ferdinánd jelenlegi plébánosnak az ötlet 
megvalósításának felvállalásáért.

Köszönet Bényi Mihály úrnak, aki az egyházközségi képviselő testület világi elnökeként szervező koordináló, 
építészeti irányító, ellenőrző szerepben kiemelkedőt és maradandót alkotott. Pesti Ferenccel együtt a legjelentősebb 
anyagi támogatók közé tartozik.

Nagyon sok köszönet és hála a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának, Hajdú Géza úrnak, aki főszervező-
ként és koordinátorként eddigi jeles népművelői munkáját felülmúlva új szervezői, hagyományépítői készségéről adott 
számot Kiskundorozsma és Szeged város lakosságának. Bizton állíthatjuk, hogy a stációk építésének elhatározása, 
elkezdése jelentős mértékben személyéhez kötődik. Isten áldja meg munkájáért!

A liget, kápolna és stációk történetének leírása a látogatók számára a liget bejáratánál egy tájékoztató táblán 
olvasható.

Az ünnepi alkalomra elkészült a Petőfi Sándor Művelődési Ház kiadásában a Dorozsmai Füzetek 10. száma, 
amely a „Dorozsmai Kálvária és Fogadalmi Kápolna” címmel, Maróti László keze nyomán, összeállításában 
tartalmazza a beruházás előzményeit, történetét. Köszönet a füzet írójának fáradozásaiért!

Dr. Kovács József rektor-kanonok: Nem nagyon 
lehet ma az egyházi és világi célokat különválasztani 
az új stációk és a Liget rendeltetését illetően. A nagy 
Közösség fogott össze és egy egyházi létesítményt 
valósítottak meg, ugyanakkor a köztéri, közhasznosítási 
funkciót is létrehozták ismét. Sok stáció felújítást láttam 
már országszerte, több helyütt hallottam a megelőző, 
szkeptikus kritikákat: „nem lesz ebből semmi” – a vé-
gére már azon vitatkoztak össze az emberek, ki melyiket 
újítsa fel, finanszírozza, segítse a megvalósulásban. 
Örülök, hogy Kiskundorozsma lakossága is melléállt az 
ügynek. Ez erősíti a közösség megtartó erejét, visszaadja 
a területet funkcionális rendeltetésének, erősíti a tuda-
tot, hogy amit őseink megépítettek, mi annak folytatói 
vagyunk.

ifj. Szilágyi Árpád – Szegedi Hagyományőrző 
és Városképvédő Egyesület: Boldog vagyok, hogy 
az álom, amely sokunkban megfogalmazódott, végre 
valóra vált itt. Minden tisztelet a dorozsmai embereket, 
közösségeket illeti, hogy a mai országosan nagyon 
nehéz helyzetben meg tudta mutatni összefogását, al-
kotni tudott. Legyen ez példa mindenki számára, hogy a 
nehézségekben is, Isten segítségével bármit elérhetünk.

a stációk építését szervező grémium tagjai

Kezdetben Mádi György plébános, később Gordos Ferdinánd jelenlegi plébános, Barta András szobrászmű-
vész, Szilágyi Árpád városvédő polgár, Mózes Zsuzsa a Kiskundorozsmáért Alapítvány elnöke, Tóth György 
és Tímár Lajos a Dorozsmai Napló Baráti Kör tagjai, Bényi Mihály az egyházközösségi képviselő testület elnöke, 
Bálint István volt egyházközségi világi elnök, Priskin Zoltán építész, és Hajdú Géza főszervező a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója.
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 ProgramajáNló

Programok a művelődési házban
orgonakoncert a Zene Világnapja alkalmából a 
kiskundorozsmai római katolikus templomban
Közreműködnek: Dr. habil. Csanádi László orgona-
művész, főiskolai tanár és Atlasz Henrik fuvolaművész. 
Ismertetőt mond: Kiss Ernő, a Bálint Sándor Művelődési 
Ház igazgatója
Időpontja: október 1-jén, délelőtt 10 órakor

Idősek napja
Szeretettel várunk minden kedves dorozsmai nyugdíjast az 
Idősek Napja alkalmából az Ács Géza Sportcsarnokban (a 
Hősök ligete mellett) megrendezésre kerülő ünnepségre!
Mihálffy Béla önkormányzati képviselő köszöntője után a 
Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Körének,  A kaca-
gás fiatalít című kabaréját; és Kapocs Zsóka Karády-dalok 
című zenés műsorát tekinthetik meg.
Időpontja: október 1-jén délután 16.30-kor

BaBaruHa Börze
A művelődési házban ingyen biztosítunk helyet azon 
vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit cserére vagy 
eladásra.
Várunk minden szíves érdeklődőt!
Jelentkezni Tahiné Tündénél a 30/3668237-es, vagy a 463-
112-es telefonszámon!
Időpontja: október 4-én, délelőtt 10 órától

„60-on túl is aktívan”
A Nap-Fény Senior Nyugdíjas Fotókör kiállítása
Megnyitja: Péntek György
Időpontja: október 12-én, pénteken 17 órakor
A kiállítás megtekinthető november 7-ig a művelődési ház 
nyitva tartási idejében.

nagymamák divatBemutatója a Vöröskereszt 
Klub szervezésében
Időpontja: október 15-én, 17 órától

iii. dorozsmai tökfesztivál
Október 19-én, pénteken 13 órától
13.30-14-ig: Kőszegi István medinai hangszerkészítő 
bemutatója
14-15-ig Töklámpás- és szalmabábu-készítő verseny 
(Jelentkezési határidő: okt. 10.)
15-15.30-ig: Sorversenyek (tökgurító, tökmagköpő stb.)
15.30: A Csiga Duó zenés gyermekműsora
Este 18.30-kor töklámpás felvonulás a művelődési háztól 
a templomkertig!

Október 20-án, szombaton 10 órától
12 órától halászléfőző-verseny 8 fős csapatok részére
Az alapanyagot biztosítjuk!
Amit minden csapatnak hoznia kell: fűszer, olaj, paprika, 
hagyma, gázpalack, bogrács stb.
Jelentkezési határidő: 2012. október 10-ig a művelő-
dési házban (463-112), Az alapanyagok átvétele október 
19-én 9 és 12 óra között történik!
16 órától tökös ételek, italok, főzőverseny eredményhir-
detése
Október 15-én, 12 óráig várjuk a tökös ételeket és italo-
kat a művelődési házba zsűrizésre behozni!
A fesztivál mind a két napján dísztök-kiállítás és vásár, 
tökfaragás (Fazekas Imre aranyérmes zöldségszobrász és 
Pavlicsek Csaba, Olimpiai bronzérmes, Világbajnoki ezüst-
érmes ételszobrász), tökös ételek, kürtöskalács, vattacukor 
és egyéb édességek árusítása!
Dorozsmai óvodások és iskolások által készített tökkom-
pozíciók kiállítása.

1956-os ünnepI megemlékezés
és koszorúzás
Ünnepi műsor az Orczy István Általános Iskola tanulóinak 
közreműködésével
Ünnepi beszédet mond: Mihálffy Béla önkormányzati 
képviselő
Kérjük, koszorúzási szándékukat bejelenteni október 19-ig 
a művelődési házban, vagy a 463-112-es telefonszámon! 
A megemlékezést a művelődési házban, a koszorúzást a 
Polgármesteri hivatal előtti dísz téren tartjuk!
Időpontja: október 23-án, kedden délelőtt 10 órától

vi. szegedi és szeged-kistérségi nyugdíjas 
ki-mit-tud
Vers, prózamondás, színjátszás és saját mű kategóriában. 
Várunk minden kedves dorozsmai nyugdíjast, aki szeretné 
bemutatni tehetségét!
Jelentkezési lapok a művelődési házban kérhetőek!
Időpontja: október 26-án, pénteken 15 órától

a víz maga az élet
A Nők Klubja szervezésében
Időpontja: október 26-án, pénteken 17 órától

szüreti Bál az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
Időpontja: október 29-én, hétfőn 16 órától

vásár
Október 16-án 9-14 óráig és 24-én 9-16 óráig

Önbecsülésünkről
Kiskundorozsma közössége ismét nagyot 

alkotott, és bizonyított az ősök tisztelete, a ha-
gyományok ápolása és a tisztes megemlékezés 
terén.

Az eddig elkészült II. világháborús emlékmű, 
a plébánia falán elhelyezett Sztriha Kálmán és 
Wagner Viktória emléktábla és végül, de nem 
utolsó sorban a stációk bizonyítják a választott 
képviselők és Dorozsma közösségének összefo-
gó erejét.

Mindezek bizonyítékul szolgálnak önbecsü-
lésünkre, önálló fejlődésünkre, vagyis Kiskun-
dorozsma önállóságára.

Faragó téri ujjé
Szeptember 10-én, a Faragó téri napon, kicsi 

és nagy egyaránt, összesen több, mint 700-an 
lakmároztak azokból a bográcsban főtt kakas-
pörköltekből, amelyet 46 főzőcsapat készített el.

Azonban nem csak enni lehetett ezen a napon. 
A már negyedik alkalommal megrendezett Fara-
gó-nap iránt igencsak megnövekedett a kedv. Igazi 
családi, bulizós hangulat uralkodott, a sokaság 
és a fokozott érdeklődés miatt a tervezett foci-
tornát le is kellett fújni.

Amíg rotyogott a pörkölt, a kicsiket bohóc 
szórakoztatta, de nem hiányzott az ugrálóvár, a 
cukorkaárus és a mulatós zene sem.

A kakaspörköltfőző verseny zsűrizése dél-
után 5 órakor kezdődött. A versenyt Kiss Ervin  
és csapata nyerte az Erdőstarcsa utcából. II. he-
lyezett Takács Mihály és csapata lett szintén az 
Erdőstarcsa utcából, míg a III. helyen Nagy Sán-
dor és csapata végzett a Forrai utcából.

Köszönjük a szervezőknek e pompás napot, 
és kívánjuk, jövőre is találkozzunk ugyanitt!

Sok baráti társaság, köztük a Polgárőrség és a Dorozsmai 
Versmondók és Színjátszók köre (fent) is bográcsozott.

Buli a szélmalom tövében: a Faragó nap kinőtte a teret 
(lent).
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Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérde-
mel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek 
ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép 
azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére 
küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad 
a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.

Széchenyi iStván

 Havi goNdolat

Tájékoztató a részönkormányzat üléséről
Szeptember 10-én a napirendben a részön-

kormányzat pénzügyi keretének maradványának 
felosztása került megtárgyalásra.

Kosik Dénes képviselő ismertette, hogy a sza-
bad felhasználású részönkormányzati keretből 
még 556 702 Ft áll rendelkezésre.

Eddig méltatlanul kevés szó esett a környe-
zetvédelemről Dorozsmán. Ezért javasolta, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jobb 
lakossági tájékoztatás, szervezés, szórólapok, elő-
adások céljára a Lokálpatrióták Egyesülete kapjon 
250 000 Ft támogatást. Megvitatás után a testü-
let a javaslatot elfogadta.

A napirend keretében megtárgyalásra és el-
fogadásra került a Dorozsmai Napló Baráti Kör 
részére az újság egyhavi megjelenéséhez 306 702 
Ft támogatás (nyomdaköltség-finanszírozás) biz-
tosítása.

Közterület-fejlesztésre a még rendelkezésre 
álló 691 508 Ft felhasználására a külterületi utak 
(Sziksóstó, Subasa, Öreghegy területeken) fejlesz-
tése, javítására született határozat.

Egyebek között javaslat hangzott el a házaló 
árusok tevékenységét tiltó táblák kihelyezésére 
Kiskundorozsma határában. Elhangzott még, hogy 
elkészült az önkormányzat udvarán a rendőr-

ségi KMB új irodája, ahová rövidesen beköltöz-
hetnek rendőreink. Ettől azt várjuk, hogy rend-
őreink ügyintézéseik során több időt tölthetnek 
Dorozsmán, ezzel, ha szükséges, a lakosság beje-
lentéseihez, feljelentéseihez rendelkezésre állnak.

Hozzászólásban elhangzott még a munka-
nélküliség következtében kialakuló mélyszegény-
ség és az ezzel kapcsolatos közmunkák körül 
kialakult foglalkoztatási gondok. A közmunkák 
szervezése során a takarítás mellett jó lenne, ha 
hosszabb távon értékteremtő közmunkák is 
kerülnének megszervezésre. Erre szolgálhatna 
egy szociális szövetkezet alapítása kormányzati 
(pályázati úton való) támogatással. Ez a forma a 
tartós munkanélküliség átmeneti kezelését, egy 
jobb és biztonságosabb megélhetés lehetőségét 
szolgálhatná. Összhangban lehetne a kormány-
megbízott, Dr. Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki 
főtanácsadó programjával, amely szerint első 
lépésben a szegényeket jól kellene lakatni. Meg-
tanítani az embereket arra, hogyan kell megter-
melni a saját ennivalójukat (zöldség, gyümölcs, 
apró állatokból hús előállítása). Utána jöhetne a 
saját háztájik kialakítása, jó esetekben a piacra 
termelés is.

tímár L.

Csuklós buszok
Mint ismeretes, 2012. július 19-én a Petőfi 

Sándor Művelődési Házban a dorozsmai buszjá-
ratokkal kapcsolatos lakossági fórumot tartot-
tunk. Az ott elhangzottak alapján, kérésünkre a 
Tisza Volán Zrt. megvizsgálta a dorozsmai hét-
végi buszjáratokkal kapcsolatos észrevételek 
jogosságát és a változtatások lehetséges megol-
dásait. Minderről a 2012. augusztus 24-én kelt 
levelében az alábbi tájékoztatást adta:

„Hivatkozással a 2012. július 19-i kiskundo-
rozsmai lakossági fórumon a csuklós / alacsony-
padlós autóbuszok hétvégi közlekedtetésével 
kapcsolatos kérésükre, tájékoztatjuk, hogy mó-
dosítottuk a dorozsmai autóbuszok vezénylését, 
mely módosítások következtében:

2012. szeptember 1-től a korábbi IKARUS tí-
pusú szóló magas padlószintű buszokat Merce-
des típusú csuklós alacsonypadlós autóbuszok-
ra cserélve, a nagyobb utasforgalmú hétvégi 
délelőtti időszakban az alábbi időpontokban fo-
gunk csuklós buszt közlekedtetni (az aláhúzott 
időpontokban alacsonypadlós csuklós autóbu-
szok közlekednek):

• 7F jelzésű autóbuszvonal, Kiskundorozs-
ma, Sziksósfürdő megállóhelytől: 06.30, 07.30, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, és 13.30 óra-
kor;

• 36 H jelzésű autóbuszvonal, Kiskundorozs-
ma, Czékus utca megállóhelytől: 04.28, 08.58, 
09.58, 10.58, és 11.58 órakor;

• 75H jelzésű autóbuszvonal, Kiskundorozs-
ma, Czékus utca megállóhelytől: 04.45, 05.15, 
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, és 12.58 óra-
kor induló járatok.”

A fentiek közreadásával szeretnénk a kis-
kundorozsmaiakat a lehető legszélesebb körben 
tájékoztatni a változásokról.

KoSiK DéneS éS miháLffy BéLa
önkormányzati képviselők

Nem vált be az új menetrend

Kalmár Ferenc tanácsnok elismerte, hogy 
a nyáron bevezetett menetrend-módosítás 
nem vált be egyes külvárosi településrészeken, 
közöttük Kiskundorozsmán sem. Ezért visz-
szaállítaná számos buszjárat hétvégi menet-
rendjét úgy, hogy azok a szegedi végállomásig 
járjanak.

Az átszállásos rendszer megszűnését több 
száz lakos aláírásával is követelte. Az új el-
képzelés szerint hétvégén valamint más mun-
kaszüneti napokon az áprilisi változásokat 
visszaállítanák oly módon, hogy a rövidített 
útvonalak helyett ismét a teljes szakaszon köz-
lekednének a buszok, de ritkábban.

A tanácsnok szerint a járatváltozások nem 
fognak többletköltséggel járni. A tervek egyez-
tetése a Tisza Volánnal folyamatban van.

A Dorozsmát érintő buszjáratok menet-
rendváltozásáról következő számunkban köz-
lünk részleteket.

Bűnmegelőzési tájékoztató
A polgárőrség korábbi figyelemfelhívásaiban 

foglaltak ellenére a bűnesetek Kiskundorozsmán 
visszatérően előfordulnak. Ezek első sorban a 
házaló árusok, trükkös tolvajok. Visszatérő je-
lenség, hogy közüzemi szolgáltató képviselőjé-
nek (víz, gáz, villany) adják ki magukat, valami-
lyen hivatalosnak látszó igazolványt is mutatnak. 
Ne dőljünk be nekik! Az illetékes szolgáltatók 
céges, logós, emblémás autóval érkeznek. Idős 
emberek, ha bizonytalanok vagyunk, hívjunk át 
fiatalabb szomszédot. Szolgáltató cég emberé-
nek nincs joga pénzt visszahozni és átvenni sem. 
Mérőórák cseréjéről előre kapunk hivatalos ér-
tesítést. Ne dőljünk be az álszerelőknek!

Másik jelenség az utóbbi időben, hogy a nap-
közbeni 1-2 órás távollétek ideje alatt betörnek 
a házba, és mindent feldúlva megkeresik az el-
dugott pénzt és értékeket, és ellopják azt. Mind-
ez megelőzhető, ha nem tartunk ott nagyobb 
összegű pénzt és arany értékeinket jól eldugjuk. 
Ha elmegyünk otthonról, kérjük meg a szomszé-
dot, hogy figyeljen az idegen jövevényekre.

Jól felfogott, hosszú távú érdekünkben szer-
vezzünk utcánkban, lakó környezetünkben a 
Szomszédok egymásért Mozgalmat. Figyeljünk 
egymásra, fogjunk össze, mert ez a legnagyobb 
védekező erő.

PoLgárőrSég

Ismét egy színfolttal kevesebb
Akik mostanában jártak a Negyvennyolcas 

utca elején, a Községháza felé haladva sokan 
fejcsóválva álltak meg a virágbolt kirakata előtt. 

„Kiárusítás” gyanakvást keltő plakátját láthatták 
kiragasztva. Eszékiné Gyöngyi, a bolt vezetője 
szomorúan nyugtázta néhány ember kérdését. 

Csakugyan bezárt az üzlet. A bűnös, a tettes –
mint mostanában oly sok téren – a gazdaság 
visszaesése, az emberek elszegényedése áll. Ma 
már az az egy szál virág árát jelentő párszáz fo-
rint is megpróbáltatást jelent, amikor hódít az 
internet, ami a meghittséget adó virágcsokor 
átadását napjainkra elsilányítja, lélektelenné te-
szi egy szimpla felköszöntő e-mail elküldésével, 
vagy telefonon röptetünk egy száraz „boldog 
névnapot” sms-t. Lám, ide jutottunk. Ezzel ne-
héz, ezzel már nem lehet versenyezni. Köszön-
jük, Gyöngyi, hogy eddig voltál, eddig bírtad! 
Már csak azt reméljük, talán nem követnek a 
többiek – ugyanilyen ok miatt…

tóth györgy
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

Virág a stációkra
2012. szeptember 16-án reggel a Hősök ligetének csendjét ünnepi ké-

szülődés zaja törte meg. A liget fái az utóbbi hónapokban már hozzászok-
tak a serény munka zajához, a kőműves kalapács kopácsolásához, fúrógép 
sivításához, a lapáttal, gereblyével sürgő-forgó emberek vidám forgatagá-
hoz. A mostani készülődés azonban egész más. Az ünneplő ruhába öltözött 
emberek ünnepelni jöttek. Az érkezők lassan, mindegyik stációnál meg-
állva, elismerően bólintva gyönyörködtek Barta András szobrászművész 
alkotásaiban.

Igen. Elkészült a gyönyörűen felújított Kálvária. Az emberek a Kálvária 
felszentelésére, az Ünnepi Szentmisére érkeztek. A Szentmisét dr. Kovács 
József, a szeminárium rektora, kanonok, általános helynök celebrálta, és 
Dorozsma népéért – az itt jelen lévőkért, az otthon maradottakért, élőkért 
és holtakért, mindazokért, akik a kápolnát és a stációkat a múltban építet-
ték, vagy most a jelenben megújították, azokért a hősökért, akik életüket 
áldozták magyar hazánkért – ajánlotta fel.

A szentbeszédében fontos kérdést tett fel: Van-e az emberi életnek 
értelme, ha nem az Isten felé vezet, ha nincs kijelölt célja? Ez a Keresztút 
jelzi az egyes emberi életet, azt az utat, amelyen mindegyikőnknek végig 
kell menni, kivétel nélkül. Isten nem a szenvedésre teremtett bennünket 
ebbe a világba, hanem éppen ellenkezőleg az örömre, boldogságra. Azon-
ban tapasztaljuk, napról napra, hogy az életben nem minden boldogság, 
nem minden öröm, hanem, bizony ott van a szenvedés, és a végén pedig 
ott van a halál is. Az Isten ezt nagyon jól tudja. Ebből a pesszimizmusból, 
ebből a borúlátásból akar átbillenteni bennünket a jónak, szépnek, a lelki 

gazdagságnak – nem beszélve a végső célról, a Vele való találkozásnak – az 
örömére. A keresztény ember élete, Krisztus feltámadása óta már nem a 
semmibe hullás, a megsemmisülés, hanem találkozás azzal a személlyel, 
aki meghívott bennünket, aki végig járta az emberi életnek az útját a világ-
ba lépéstől a kereszthalálig.

A Szentmise végén megáldotta a Kálvária stációit, s kérte, hogy akik a 
stációknál – Urunk iránti szeretetből – imádkozva leborulnak, testi-lelki 
javakat nyerjenek Krisztus a mi urunk által.

A szertartást a Hozsanna kórus zárta J. S. Bach egyik motettájával. Majd 
Rátfai Emese Judit emlékezett a Hazáért hősi halált halt katonahősökre, 
amikor mély átéléssel mondta el Tóth Árpád: Katonasír című versét.

Ezután dr. Holló József altábornagy, a Hadtörténelmi Intézet és Múze-
um nyugalmazott főigazgatója lépett a mikrofonhoz. Beszédében többek 
közt ezt mondta: korunk egyik sajnálatos vonása, hogy földi pályánk során 
kétféle életet élünk. Egy Jánusz arcút és egy eszményit. Ebben a kettősség-
ben rejlik az önös érzület, az erkölcsi jóság és minden etikai rend alapja. 
A Jánusz életű oly zaklatott, annyira tele van feszültséggel, rohanással és 
félelemmel, hogy az eszményi élet valóságával és példájával csak az emlé-
kezés, az önvizsgálat kivételes pillanataiban tud találkozni.

Felemelő volt hallgatni Erkel Ferenc Bánk bán című operájából a Ha-
zám, hazám… kezdetű áriát, melyet Szélpál Szilveszter operaénekes, a Sze-
gedi Nemzeti Színház tagja adott elő.

Ekkor lépett a mikrofonhoz Hajdú Géza, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház igazgatója, aki a Kálvária felújításának történetét ismertette. Elmond-
ta, hogy amikor másfél évvel ezelőtt fölvetődött Újvári Miska bácsi ötleté-

nek köszönhetően a stációk felújítása, sokan csak legyintettek, úgysem va-
lósul meg. Nagy nekibuzdulás után nem történik semmi. A tények azonban 
nem ezt mutatták. A közel 13 millió forintos bekerülési összeg nagy része 
közadakozásból történt és ez önöknek köszönhető – mondta. Dorozsma 
ismét megmutatta, mire képes. Össze tud fogni egy nemes ügyért. Beszé-
dét ezzel zárta: Az én köszönetem az önöké!

Az ünnepség hivatalos része a pápai himnusz és a magyar himnusz elének-
lésével zárult. Ekkor kezdődött a plébánia ajándéka az agapé, a szeretetven-
dégség. Ami ezután történt, olyat régen láttak a liget fái: mindenfelé vidáman 
beszélgető párokat, csoportokat lehetett látni. Régi ismerősök elegyedtek be-
szélgetésbe egymással. A stációk előtt kisebb-nagyobb csoportok mondták el 
gondolataikat a műalkotásokról. A Kápolnánál sorba álltak az emberek, hogy 
egy pillantást vethessenek a fájdalmas Szűzanya 155 éve Pesten faragott szob-
rára, majd a frissen elhelyezett emléktáblára, amelyen a támogatók neveit ol-
vashatták. Reménykedjünk, hogy a hétköznapokban sem árválkodnak a stáci-
ók, s egy-egy szál virág tanúskodik majd az előttük elsuttogott fohászról.

maróti LáSzLó
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Kirándulás Kiskundorozsmáról Kisboldogasszony ünnepén
Szeptember 8-án a kiskundorozsmai plébánia szervezésével autó-

buszos zarándokút keretében Mátraverebély-Szentkúton vettünk részt 
Kisboldogasszony ünnepén. Ez egy katolikus egyházi ünnep, melyet min-
den év szeptember 8-án vagy valamelyik hozzá közel eső vasárnapon tar-
tanak. Kisboldogasszony ünnepe egyben Szűz Mária születésének ünnepe 
is. A Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely a szlovák határ közelében, 
többnemzetiségű területen található. A hagyomány szerint Szent László 
király ellenségei elől menekült e tájon, és egy szakadék fölé ért. Innen 
reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet, s lovának pat-
kónyomából fakadt a Szentkút forrása. A forrásnál megjelent a Szűzanya, 
s ettől kezdve a forrás vizétől többen meggyógyultak. Balogh Antal reme-
te templomépítésbe kezdett a forrásnál. Az alapozás elkezdése után az 
Almásy család támogatásával épült fel a templom 1758-63 között. VI. Pál 
pápa Bazilika Minor rangot adott a templomnak 1970-ben. 2006-ban Erdő 
Péter bíboros Nemzeti Kegyhelynek nyilvánította.

A mintegy 4 órás út jókedvűen telt, rövid séta után érkeztünk a kegy-
helyre, ahol egy ferences atya fogadott bennünket. Megkérdezték, honnan 
és hányan érkeztünk. Büszkén mondtuk: Kiskundorozsmáról. Sajnos ér-
tetlen arccal fogadták, ezért hozzátettük, Szeged mellől. A templom előtt 
zarándokcsoportok, köztük mi, várták a bejutást a templomba, ahol tiszte-
letünket tettük a Mária kegyszobor előtt.

Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődött, előtte negyed 11-től Bar-
si Balázs ferences atya tartott katekézist a szent liturgiáról. Bosák Nán-
dor Debrecen-nyíregyházi megyés püspök mutatta be a szentmisét 20 
koncelebráló pap, és ezernél is több hívő jelenlétében. A szentmise kör-
menettel zárult, életem leghosszabb körmenet volt, és ezt nem panaszként 
írom, mert egy élmény volt. A körmenet alatt végig Mária énekeket énekel-
tünk. Az idő csodálatos volt, ettől szebbet kívánni sem lehetett.

A szentmisét követően visszasétáltunk a buszhoz, és mindenki elfo-
gyaszthatta elemózsiáját, amit otthonról hozott. Volt lehetőség végigsétál-
ni az kirakodó árusoknál is. Sajnos nem ált módunkba a borsos árak miatt 
mátrai bort venni, így helyette maradt az elmaradhatatlan selyemcukorka. 
Volt, aki energiától duzzadtan nekivágott, és felment a remete barlanghoz, 
mely a kegytemplom felett a hegyoldalban található barlanglakás. A reme-
ték főleg a XVIII. században tartózkodtak a barlangban, de egyes közlések 
szerint még az 1930-as években is lakták.

A nap végeztével ismét a kegytemplomhoz mentünk, ahol Máriához 

imádkoztunk országunkért, népünkért, és Mária énekeket énekelve bú-
csúztunk a Szűzanyától.

Este 8 órára szerencsésen, lelkiekben feltöltődve értünk haza kísé-
rőnkkel, Gordos Ferdinánd atyával, akinek a zarándokút szervezését, és 
vezetését ezúton is köszönjük.

nyári Bettina

Fájdalmas Anya ünnepe
Szeptember 15.

Szűzanyánk Fia életét kezdettől fogva kísérte. Mi sem természetesebb, 
mint hogy a kereszt alatt is ott találjuk. Fájdalma határtalan, de az igent, 
amelyet az angyalnak kimondott, és azóta újra és újra kimondta, itt újra 
kimondja. A fájdalmas anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy 
minden fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő fáj-
dalmas édesanyjánál.

Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul 
„Transfixio”-t. (Lk 2, 34-35) A művészek ábrázolásain gyakori a szenve-
dő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával szerepel (Pieta). 
Az Egyház megemlékezik Mária életének, a vértanúk királynéjának többi 
szenvedésére is.

Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése 
előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária 
szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszte-
letének ápolását és terjesztését. 1304-ben XI. Benedek pápa jóváhagyta 
a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a „hét alapítót” szentté avatta és ezt az 
ünnepet február 11-ére tette.

1423. Kölni zsinat az ünneplést elrendelte ennek az ünnepnek a beik-
tatását, Húsvét utáni 3. vasárnapjára. XIII. Benedek pápa az ünnepet pén-
tekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII. Piusz 
pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember har-
madik vasárnapjára tette. Most szeptember 15-én ünnepeljük.

Gondolat: „Ki az, aki meg nem indul / Krisztus anyján, s könnye nem 
hull, / Látván őt keseregni?”

PócSai györgy

Osztálytalálkozó
Egyik volt osztálytársam, Csonka Mari és 

Perecz Ica megkeresett, osztálytalálkozót kelle-
ne szervezni. Egyszer volt már egy 5 éves, nem 
sok sikerrel, gondoltam, most már elég érettek 
az emberek erre, próbáljuk meg. Már előre iz-
gultam, ugyan mennyi osztálytársat sikerül meg-
keresni. Facebook-on és Iwiw-en próbáltam elő-
ször, majd a Dorozsmai Naplóban. Legnagyobb 
megdöbbenésemre nem is egy volt osztálytárs 
teljesen elzárkózott, nem kívánt részt venni a ta-

lálkozón, amit nyíltan meg is mondott, Ők élik a 
maguk kis életét, és nem kíváncsiak senkire.

Az időpont megjelölésével adtunk fel hir-
detést, aki akar, eljön, aki nem, hát az maradjon 
otthon. Elérkezett a megjelölt az augusztus 25-i 
időpont. Izgulva vártam az Orczy Általános Isko-
la előtt, végük is ki jön el, hányan leszünk, vajon 
megismerem-e ennyi év után volt osztálytársai-
mat, akikkel már oly régen nem találkoztam.

Végül heten voltunk csak, körülnéztünk az is-
kolában, ahol nyolc évet 
tanultunk, majd a Vadli-
ba Vendéglőbe mentünk, 
egy kis beszélgetésre. 

Ott egy apró megle-
petés várt minket, mert 
egy előttünk 4–6 évvel 
korábban végzetteknek 
is volt osztálytalálkozójuk 
és ők is a Vadliba Ven-
déglőbe mentek. Sokáig 
beszélgettünk, előkerül-
tek a családi fényképek 
is…

ocSKóné rózSiKa

A képen az álló sorban balról Szabó Margit, Balog László, Sziveri Éva, az ülők balról 
Juhász Károly, Perenc Ica, Ézsiás Rozália, Szabó Julianna

Kitüntetés
Tapodi Endréné nyugdíjas tanítónőt a Szege-

di Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kara 2012. szeptember 1-jén gyémántok-
levélben részesítette közmegbecsülésre méltó 
munkája elismeréséül. Az ünnepélyes átadóra a 
kar Dísztermében került sor. Gratulálunk!
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HáZtóL-HáZIg SZáLLítáSSAL ÉS 
A HELySZíNEN IS váLLALoM A KutyuSoK 

NyíRáSát.

guLyáS PARty
2012. október 13.

Szabadszedéses gulyásleves és tanyasi 
csülkös bableves

Desszert: kakaós és diós csiga + 1 pohár Arany Ászok sör
950 Ft

Asztalfoglalás szükséges!
Tel.: 62-460-337

MÁRTON NAPI MULATSÁG: NOVEMBER 10!

Ön szerint élhető település Dorozsma?
 a NéP szája

zelei gaBriella (32) 
kereskedő: A bizton-
ságérzetem nem erős, ja-
vítani kellene Dorozsma 
közbiztonságán. A több 
betörés híre nem nyug-
tat meg. Szeretnék több 
rendőrt látni a közte-
rületen. Ritka vendégek 

ők nálunk. Szeretnék már végre zebrát látni a 
Széksósi úti óvodánál, meg ha az Orczy-iskolá-
nál lenne megállási, vagy parkolási lehetőség. 
Nem tetszik a banki ügyintézés. Miért kell ne-
kem mindenféle ügyfél-kötések idejét végigvár-
nom, ha csak pl. befizetni jöttem? Ez nem csak 
az én problémám, örökös gondja ez az ügyfelek-
nek. Nyithatna az OTP egy pénztárablakot végre. 
Hiányolok még testedzési lehetőséget, mondjuk 
kondi-, vagy fitnesztermet. Ugyancsak hiányzik 
a beépítetlen tereken, vagy a Ligetben játszótér. 
Ami van, az messze esik a Széksósi út táján élők-
nek. Ami jó, hogy sok minden elintézhető, az 
üzletekkel való ellátottság kielégítő. Egyébként 
szeretek itt élni, nem tapasztalható az a rohanó 
tempó, mint bent, Szegeden. Nyugodtabbak az 
emberek. Mielőtt ideköltöztünk, végignéztem, 
de nem tetszettek Szeged többi városrészei – 
Mihálytelek, Tápé, Szőreg. Itt szimpatikus élni.

erdődI Tímea (33) gye-
den lévő anyuka: 
Korábban volt szó egy na-
gyobb, több mindent kíná-
ló áruházról, ezért az jó 
volna, na nem egy multi 
nagyságú. Bár kisebb 
boltokban sok minden kap-
ható, de a központban 
levő áruház, amely szin-

te monopolhelyzetben van – nem mondom a 
nevét – elég drága és nem hajlandó áraiból en-
gedni. Ezért be kell járnom bevásárolni a pesti 
út menti áruházakba. A lakossággal, bár meg 
vagyok elégedve, nincs bajom senkivel, de ko-
rábban itt az emberek sokkal összetartóbbak 
voltak, elhidegültek egymástól. Nincs meg az a 
közvetlenség, segítőkészség, mint valaha volt 
itt. Több közösségi rendezvény kellene, hiányo-

lom pl. ami fiatalkoromban volt – a néptáncot, 
a táncos helyeket, népdalkórust. Szétesett a 
cserkészmozgalom, amikor még Farkas Dezső 
bácsi vitte, 50–60-an voltunk, sokkal szebb, jobb 
volt, egyáltalán: volt. Ma nincs semmi, ami a gyere-
keket, fiatalokat kimozdítaná a számítógép mellől. 
Emellett jó ez a közeg, amelyben itt élek, látni, hogy 
vannak, akik gondot fordítanak a közterületekre, 
baj, hogy nem teremtenek helyben munkahelyeket, 
s ezt a munkát közmunkásokkal végeztetik.

deme Béla (70) Bm. 
nyugdíjas: Kényelmesen 
élhető, nyugodt település 
Dorozsma. Ami az ellátá-
somhoz kell, azt a helybeli 
boltok, a kiskertem, vagy 
a Nagybani Piac kielégíti. 
Vagy van időm, naponta 
3-4 órát elkerékpározga-
tok, a közelebbi multikat 
végigjárom, kimazsolázom 

az akciókat. A közbiztonságról, annak kezelé-
séről tudok, amit tudok, ismerem a lehetősége-
inket és a korlátainkat. Tudom, mit kapunk mi 
ezen a téren a „nagy kosárból”, s mi az, ami irre-
ális kívánság. Nem vagyunk mi „Szeged gettója”, 
mint írtátok nemrég, semmivel sincs Dorozsma 
rosszabb helyzetben Szeged más kerületeinél. A 
politikával nem foglalkozom, azzal, hogy melyik 
párt képviselője tett többet, vagy kevesebbet a 
másiknál. De látom, mind hozott, teremtett ide 
apránként valamit, ami Dorozsmát előrébb vit-
te. Alakulgatunk mi szépen, fokozatosan. A stá-
ció újjáépítés, a dísztér, az aszfaltozott utcák, a 
csatornázás, a körforgalom, a közlekedési lám-
pa – mind előbbre vittek minket. Szeretek itt él-
ni. Csak amit látok, az emberek elszegényedése, 
a munkahelyek hiánya, a bizonytalan jövő… A 
megélhetés. Ettől Dorozsma nem lesz élhetetle-
nebb, nem az a kérdés, jó-e itt élni, hanem lassan 
az, hogy hogyan?

pocsaI lajosné nyugdíjas: Szegedről 
költöztünk ide 1997-ben. Fiam, Lajos már akkor 
itt lakott, ő nagyon szeret itt élni, kisállat ham-
vasztója van és hogy idejöttünk, segíthettünk neki 
a vállalkozásában. Nyugodt volt a környezet, az 

emberek közvetlenebbek, 
mint a városban, meg-
szerettek, gyorsan fel is 
kértek közös képviselőnek 
itt, a Barátság utcában. Az 
akkor és az azóta között 
azért van kis különbség. 
Mára teljesen leamortizáló-
dott az utca, az aszfalto-
zott úton egy tenyérnyi 
ép szakasz nincs már, itt bukdácsol gyerek-fel-
nőtt. Csalók járják a házakat, újsághordás ürü-
gyével csöngetnek be, hogy valaki a bejárati ajtóra 
rányisson, aztán a lépcsőházban sorra próbál-
gatják, melyik ajtó nincs zárva, hogy oda besur-
ranhassanak. Éjszakánként robogós suhancok, 
a közeli kocsmából hazatántorgó részegek za-
jonganak, akiktől nem aludhatunk nyugodtan. 
Foglalkoztat az is, hogyan tudott az a kocsma itt 
a Jerney–Kubikos utca sarkán fennmaradási en-
gedélyt kapni? Oda nem érvényes a törvényes tá-
volság iskolától-óvodától? Kicsoda-micsoda „nagy-
befolyású” ember annak a tulajdonosa? Azért 
érdekelne, megérne egy misét… Az árkok rend-
betétele is jórészt ránk, lakosokra hárul, igen 
idős férjem mászik bele az árokba, ha már nem 
bírjuk a combig érő gaz látványát, hát mi vágjuk 
le. Múltkor – bár jöttek a közmunkások, csak a 
lábukat lógatták az árokparton, aztán elballag-
tak. Talán nekik kellene gyakrabban járőrözni, 
hogyan áll a helyzet, kellene-e már vágni a gazt, 
nem? A közlekedéssel, buszjárással nekem sem-
mi bajom. A bolti ellátottság is jó és szépen, fo-
kozatosan épül-szépül Dorozsma. Egyszer tán 
ideér hozzánk is, csak győzzük kivárni…
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Gránit, műkő és 

síremlékek 

készítése, Betűvésés, 

sírkövek tisztítása

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
Gondoljon a TAVASZRA, megérkeztek ŐSZI ÜLTETÉSŰ 

VIRÁGHAGYMÁINK!!!
Tulipánok, nárciszok, jácintok, krókuszok, hóvirág, medvehagyma
Új termékeink: ZOMÁNCOZOTT EDÉNYÁRÚK

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

Szombat és vasárnap 12-től 3 óráig 
élőzenével várjuk vendégeinket!

PURINA TAKARMÁNYBOLT (Adél köz 1.)
A második szülinapra való tekintettel a pontok duplán járnak!

Kérjen törzsvásárlói kártyát!
Tel.: 30/445-71-25

Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS
BÍRÓ ATTILÁNÉ

Regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
Telefon: 06/20-599-6797 
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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, igényfelmérés, 
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

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

Szobafestést, mázolást vállal

MoLNÁR ANTAL
Tel.: 30/751-5064
Cím: Vadliba u. 14.

Földtulajdonosok figyelem!
Szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

 olvasói leveleK

Tisztelt Dorozsmai Napló!
Elnézést kérek, amiért levelemmel zavarom önöket. 

Teszem ezt, az augusztusi lapban megjelent „Oly távol 
vagy tőlem” címmel megjelent cikkükre reagálva. A cikk 
igazságát nem vitatom, de itt és ezzel ki is merül minden. 
Az „átkosban” mindenhol hatalmas plakátok jelezték az 
ünnepek közeledtét, színes programokkal, közös főzéssel, 
zenével és tánccal. A hangszórós kocsi reggeli ébresztő-
jével. Most jó, ha 1-2 helyre ki van téve egy-egy A/4-es 
lapon bármilyen programfelhívás. Sajnos mi, szülők is 
hibásak vagyunk abban, hogy a gyerekek elmaradnak a 
programokról, hisz mi is begubózva ülünk otthon. Tesszük 
ezt azért, mert a napi gondok és bajok útvesztőjéből nem 
látunk kiutat. Nincs vezető, aki megmutatná az alagút 
végét. Pedagógusaink leterheltek, túlhajszoltak, a lexikális 
tudás közepette elsikkad a lényeg. Történelmünket, 
múltunkat hamisság és álság jellemzi. Akadémikusok 
vitatkoznak az igazságon. Szinte alig tanítanak valamit. 
Persze, a rendszerváltás politikusai nagyobb figyelmet 
követelnek maguknak, mint Szent István. Hogy az embe-
rek elmaradnak? Persze, hisz ebben az országban szinte 
minden média csak a marakodással, a gyűlöletkeltéssel 
foglalkozik, és itt csak csendben jegyzem meg. Volt egy 
népréteg ebben az országban, akik a legpiszkosabb mun-
kát is elvégezték és boldogan dolgoztak az átkosban. S 
valljuk be őszintén, a rendszerváltás legnagyobb vesztesei 
lettek ők, hisz elsőként bocsájtották el őket a munkahe-
lyekről. Azóta felnőtt egy generáció úgy, hogy gyűlölik 
és köpködik őket, mert nem tudnak a politikusaink mit 
kezdeni velük, és nincs olyan vezetőjük, aki törődne 

velük. Persze, nem csak velük, hanem velünk, egyszerű 
munkavállalókkal is. Ötletek vannak, voltak és lesznek 
is mindenhez, csak széttárt vezetői karból van túl sok. 
Képviselőink és a kirendeltségen dolgozó munkatársak 
tudnának csak segíteni az akadályok leküzdésében.

Üdvözlettel: 
Bakó Sándorné Edit
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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

Téli 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!

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 10 mázsa felett, méretre vágva.

Szépségszalon a Szent Jánor tér 3. alatt

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

árakkal!
Fodrászok:
 Kálmán Anita 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 62/460-471

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 17.15–18.45

Csütörtök: 8.30–10.00
(minimum 5 fő esetén indul)

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 

és személyiségelemzés, tarot...
VIRÁGOS LILLA

06 20/509–1792      viragoslilla.5mp.eu

Személyi kölcsön ügyintézése
75 éves korig

azonnali hitelbírálattal!
30/482-2546

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSoK ELKÉSZÍTÉSE

Lukovicsné Nagy Ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350
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Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
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

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

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

SZÉpSÉgSZALoN AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– Energetikai kezelés

Emi: 06 20 923 9793 
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

BEKE ÉPÜLEtgÉPÉSZEt
- Víz-, gáz- és fűtésszerelés
- Konvektorok, kazánok, gáztűzhelyek javítása
- Csőtörések elhárítása
- Öntözőrendszerek, úszómedencék téliesítése,
   karbantartása, kiépítése

Tel.: 06 20/9333-289
Széksósi út 72.
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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:   m a r o T i e d i T@f r e e m a i l . h u

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!

Iskolakezdési akció!
(szeptember 30-ig!)

Törés- és ütésálló HOYA szemüveglencsék 
20% kedvezménnyel!

Ahány éves, annyi százalék kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

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

Nyisson számlát a
PILLÉR Takarékszövetkezetben!

Ha október 31-ig megnyitja 
lakossági vagy vállalkozói 

forint számláját, 
havi zárlati költsége 

2012. december 31-ig 0 FT!
Egyéb kedvezményeket is 

kínálunk! Kérjük tájékozódjon!

PILLÉR Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai kirendeltsége

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

Generációk óta biztos támasz. §
KÍNAI BOLT
(az orvosi rendelő mellett)

VÉGKIÁRUSÍTÁS
–20% –30% –40%
Itt a vége, fuss el véle...

oKtóBER 1-tŐL


