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HAVI GONDOLAT

„És új hatalom nőtt, rothadó gyökere / butaság, hitványság ősi szövevénye / a nép nevében szól, csak 
magára gondol / nincs hová bujdosnánk e megromlott honból.”       (JÁGER LÁSZLÓ: A LYUKAS ZÁSZLÓ, RÉSZLET)

Elsöprő baloldali választási győzelem Szegeden

Kiskundorozsma is Botkát választotta
Az október 12-i önkormányzati választás 

eredménye alapján, mint az a legtöbb dorozsmai 
előtt is ismeretes, dr. Botka László maradhat újabb 

I. vk. II. vk.

öt évig a polgármesteri székben (a leadott érvényes 
szavazatok 58,2%-át szerezte meg, míg kihívója, 
Kothencz János a szavazatok 36,8%-át zsebelte 
be). Kiskundorozsmán az I. választókerületben a 
legtöbb szavazatot Mihálffy Béla (51,7%), míg a II. 
választókerületben Lauer István (48,8%) szerezte 
meg. Két önkormányzati képviselőinkkel készített 
rövid, értékelő interjúnk a 3. oldalon olvasható. A 
hagyományosan dorozsmai szavazókörök eredmé-
nyei az alábbi grafikonokról olvashatók le.

„’56 forradalma megmaradt a maga tiszta, gyermeki ártatlanságában, s úgy is gyilkolták meg...”

Az önkény ellen, a demokráciáért
Magyarország népének a sztálinista dikta-

túra elleni forradalmának és a szovjet megszál-
lók ellen folytatott szabadságharcának emlék-
ünnepe Dorozsmán a művelődési házban, bő 
félházas nézőközönség előtt kezdődött október 
23-án délelőtt 10 órakor.

Tóth György, a dorozsmai versmondók köré-
nek tagja Jáger László A lyukas zászló című versét 
szavalta el. Lázár Zoltán iskolaigazgató ünnepi be-
szédében kifejtette, hihetetlen bátorság kellett az 
utcára vonuláshoz egy olyan korban, amikor 
szólni nem volt szabad, gondolkodni sem volt 
szabad, gyülekezni sem volt szabad, egyesülni 
sem volt szabad, amikor tombolt a diktatúra: 
zsúfolásig voltak tele a börtönök, a csengőfrászos 
éjszakákon pedig bármikor bárkiért jöhetett a nagy 
fekete autó.

Még ha a szabadságharc el is bukott, hiszen 
bukásra ítéltetett, az idők során „hozzájárult az 

elnyomás enyhítéséhez, erőt adott az alávetettség 
elviseléséhez, és olyan nemzetközi elismerést 
szerzett a magyarság számára, amilyenben 
az 1848-as forradalom óta nem volt része. A 
forradalom leverése a kommunista ideológia erköl-
csi hitelvesztését és befolyásának meggyengülését 
eredményezte az egész világon. 1956 után nem 
lehetett többé nem tudomásul venni, hogy 
a Szovjetunióban és a fennhatósága alatt álló 
országokban a fennálló rendszerek való-
jában népellenes, korrupt és életképtelen 
totalitarista rezsimek.”

Ilyen történelmi múlttal jöhetett el számunk-
ra 1989. október 23.-a – folytatta Lázár –, amikor 
a Kossuth téren összegyűlt több százezer ember 
előtt a déli harangszó után a parlament akkori 
elnöke az országház ablakából kikiálthatta az új 
Magyar Köztársaságot. E 25 éve történt esemény-
nek meghatározó szerepe volt a rendszerváltásban.

FOLYTATÁS A 2. OLDALONLÁZÁR ZOLTÁN ÜNNEPI BESZÉDET MONDOTT.

Az új szegedi közgyűlés lapzártánk után, októ-
ber 27-én alakul meg, a baloldali összefogás 17, az 
LMP és a Jobbik 1-1 képviselője mellett 9 fidesz–
kdnp-s képviselő kerül be a testületbe, ám hogy 
utóbbi képviselők milyen és hány fős frakciókat 
hoznak létre, a cikk megírásakor nem lehetett tel-
jes bizonyossággal tudni.

Még egy említésre méltó adat: a szavazásra jo-
gosult 137 ezer szegedi szavazó közül 64,3 ezren 
(46,7%) mentek el szavazni.
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

Nyitás hétfőn 5:00 órakor, 
zárás szombaton 20:00 órakor. 

Vasárnap szünnap!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
17–19-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

A DOROZSMAI NAPLÓ 
KÖVETKEZŐ SZERKESZTŐSÉ-
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Az önkény ellen, a demokráciáért

FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL

Nyomában létrejöhettek azok a po-
litikai és közjogi feltételek, amelyek 
lehetőséget adtak az ország függet-
lenségének helyreállításához, egy 
szabad országban szabad polgárok 
államát célozva meg.

Az azóta eltelt 25 év Lázár sze-
rint megmutatta, ha megszűnne a 
széthúzás, az egymás elleni örökös 
perlekedés, ha egyszer felül tudnánk 
emelkedni vélt vagy valós sérelmein-
ken, ha energiánkat és tehetségünket 

az önös érdekek helyett a közös helyi 
és össznemzeti minimum megte-
remtésére fordítanánk, elérhető len-
ne az a nemzeti felemelkedés, ame-
lyért 1956 mártírjai is küzdöttek.

Lázár megható szavai után a Jerney 
János Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulóinak előadása következett. Az 
ünnepség hagyományosan a dísztéren 
folytatódott, ahol civil szervezetek, 
magánemberek, politikai pártok és 
az önkormányzat képviselői helyez-
hették el az emlékezés koszorúit.

SOMOGYI GÁBOR

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN LAUER ISTVÁN, MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES 

KOSZORÚZOTT.

Újjáalakul 
a Vöröskeresztes Klub

Tisztelt dorozsmaiak!
Turcsányi Imréné Pannika néni sú-

lyos betegsége és halála miatt a Vörös-
keresztes Klub hosszú hónapok óta 
nem működik. Sok tag megkeresett, 
hogy szeretnék, ha újraindulhatna a 
klub. Ez a kezdeményezést felvállalva, 
2014. november 17-én 15 órára egy 
alakuló ülésre hívom a Petőfi Sándor 
Művelődési Házba a klub régi tagjait 

és mindazokat, akik szeretnének a 
klub munkájában részt venni. Úgy 
gondolom, először a működés feltét-
eleit tisztáznánk, majd a vezetőség 
választására is sor kerülne.

Remélem, elfogadja meghívásun-
kat, és részt vesz az alakuló ülésen.

HAJDÚ GÉZA
igazgató
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Dorozsma őket választotta

Kiskundorozsma két megválasztott képviselője Lauer István és Mihálffy Béla. Ez alkalomból 
intéztünk hozzájuk három kérdést, amelyekben az önkormányzati választás eredményével és a 
jövőbeli együttműködéssel kapcsolatos véleményükre voltunk kíváncsiak.

Lauer István
– Ön hogyan értékeli összességében az október 

12-i választások eredményeit Szegeden, és azon belül 
itt, Dorozsmán?

– Az elejétől fogva Botka László polgármester 
győzelmére számítottunk, illetve úgy véltük, legalább 
14 körzetből a mi képviselőnk jut majd be a köz-
gyűlésbe. Ehhez képest az eredmények felülmúlták 
az elvárásainkat, már 12-én délelőtt tudni lehetett, 
Botka nagy fölényre tett szert. Persze, nem lehet 
egy kampányt úgy lejátszani, hogy ne higgyen az 
ember abban, hogy győzni fog. Legesélyesebb ki-
hívóm, Alpár Tibor korrekt választási kampányt 
folytatott, és mindkét részről megtettünk mindent 
azért, hogy a legtöbb választót el tudjuk érni. Nekem 
leginkább a dorozsmai területeken kellett keményen 
dolgoznom, kampányolnom, mert az előző ciklusok-
ból a választókerületem belvárosi részeiben már 
ismertek engem. Ami Dorozsma másik választó-
kerületét illeti: természetes, hogy helyzeti előnyből 
indul az, aki már letett valamit az asztalra: így lett 
Mihálffy Béla ismét Dorozsma önkormányzati kép-
viselője, de így lett a polgármester is újabb öt évre 
a város első embere; eddigi munkája elfogadásra ta-
lált Dorozsmán is, a szavazatokból ez olvasható ki.

– Mit üzen a dorozsmai választóknak és azoknak, 
akik nem mentek el szavazni?

– Mindenek előtt köszönöm a dorozsmaiak tá-
mogatását, köszönöm a rám adott megtisztelő szava-
zatokat! Tudom, nagyon sokan nem voltak szavaz-
ni. El kell, hogy meséljem, amióta betöltöttem a 
18-at, vagyis jogosulttá váltam, minden választás 
során elmentem szavazni. Úgy vélem, a jogokkal 
élni kell, ha már megadatott a lehetőség rá, akkor 
el kell mondanunk a véleményünket. A szavazás 
véleménynyilvánítás. 2002-ben pont azért kezdtem 
el politizálni, mert úgy éreztem, az a demokratikus 
értékrend, amelyet én képviselek, sérült, csorbát 
szenvedett, és azóta is támadásoknak van kitéve. 
Akik nem mentek el szavazni, nem egyszerűen nem 
nyilvánítottak véleményt: nem hiszem azt, hogy 
ezzel bármit is ki lehet fejezni. Lehet, hogy inkább 
szavaztak volna érvénytelenül, dobtak volna be 
kitöltetlen szavazólapokat az urnába, mintsem, 
hogy otthon maradjanak. Állampolgári jogok gyakor-
lásának pedig nem lehet akadálya az, hogy rossz az 
idő, esik az eső.

– Hogyan látja Ön: mennyire lehet gyümölcsöző 
az együttműködés a többi önkormányzati képviselővel?

– Innentől kezdve – ahogy ezt többi képvise-
lőtársamnak is kifejtettem – nincs olyan, hogy 
jobboldali és baloldali utca: Dorozsma van. Ter-
mészetes, hogy együtt kell dolgoznunk a másik 
két dorozsmai közgyűlési képviselővel. Mihálffy 
Bélával már leültünk átbeszélni a legfontosabb és 
legsürgetőbb teendőinket, egyébként korábbról 
már ismerjük egymást. Ha mindkettőnknek fon-
tos a közösség ügye, akkor persze gyümölcsöző 
együttműködés születhet. Nyilvánvalóan vannak 
gondolkodásbeli különbségek köztünk, ezért fon-
tos párbeszédet kezdeményezni egymással, hogy 
a közösség nyertesen kerüljön ki belőle. Egymás 
nélkül nem leszünk eredményesek, sikeresek. Ami-
kor megalakul majd a részönkormányzat a törvény 
adta kereteken belül, az a párbeszéd egyik fontos 
színtere lehet. Nagyon sok terv és teendő fogal-
mazódott meg: kéthetenkénti fogadóóra tartása, 
az a számos megoldandó kérdés, beruházási terv, 
javítás, lakossági panasz (példának okáért a Törő 
utcai autósforgalom kérdése), amelyekkel már fog-
lalkozom. Bélával közösen veszünk részt a dorozs-
mai programokon, például az október 23-i ünnep-
ségen. Az iskolaigazgatókkal, a művelődési ház 
igazgatójával, olyan emberekkel, akikkel szintén 
nem vagyunk már ismeretlenek egymás számára, 
kiépítettem már a kapcsolatokat, tehát összességében 
úgy látom, nincs akadálya a konstruktív együttmű-
ködésnek.

Mihálffy Béla
Az I. választókerület régi-új képviselőjének vé-

leményét is szerettük volna ismertetni az olvasók-
kal, de mindössze egy rövid nyilatkozatot küldött 
szerkesztőségünk részére: „Köszönöm Szeged I. sz. 
választókörzetében élő kiskundorozsmai lakosok-
nak a támogatást és bizalmat. Köszönöm, hogy sokan 
részt vettek az önkormányzati választáson, szava-
zataikkal elismerték eddigi munkámat és biztatást 
adtak terveim megvalósítására azzal, hogy újabb 5 
évre a szegedi közgyűlés tagjává választottak. Ter-
mészetesen mint eddig, ezután is együttműködök 
mindazokkal, akik Kiskundorozsma fejlődését és a 
Kiskundorozsmán élő emberek érdekeit szolgáják. 
Csak Dorozsma számít!”                      SOMOGYI GÁBOR

Régi a 
gázkészüléke?

Különböző hírportálok adták közre nemrég, 
hogy 2012. szeptembere óta hatályos az a törvény, 
amely szerint  az 1981 előtt és ismeretlen időpon-
tokban szerelt gázkészülékeket kötelezően műsza-
ki biztonsági felülvizsgálat alá kell venni. Ennek 
első határideje 2013. december 31-volt.

Megszaporodtak a gázrobbanások és szénmon-
oxid-mérgezések. A vizsgálatok megállapították, 
hogy az érintett lakásokban, házakban, üzemi épüle-
tekben engedély nélküli átépítések (jól légzáró ablak, 
ajtó), légelszívó berendezés beépítései történtek, 
ezért megváltoztak a szellőzési, huzati viszonyok. 
Ezek okozták a gázrobbanásokat vagy a fulladásos 
eseteket.

Időközben a rendeletet módosították: ezentúl 
az üzemelő készülékeknél 5 évente, a csatlakozó 
vezetékeknél 10 évente kell ellenőrző felülvizs-
gálatot végezni a gázszolgáltató cégeknek, saját 
költségükre. Tehát ehhez nem kell külön gázszere-
lő, csak a bejelentést kell időben megtenni. A fo-
gyasztóknak, ingatlantulajdonosoknak kötelező 
a bejelentést megtenni, az ehhez szükséges doku-
mentumokat a www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu 
honlapról lehet letölteni, illetve a szolgáltató in-
formációs vonalán lehet a teendőkről érdeklődni.

Az 1993 előtti üzembe helyezett készülékeknél 
a határidő 2014. szeptember 30. volt. Az észlelt 
hibákat 2015. szeptember 30-ig kell kijavítani. A 
1994 és 2003 között beszerelteknél a határidő 
2015. A még később beszerelt készülékeken 2016-
ig kell ellenőrzést a szolgáltatóknak elvégezni.

TÍMÁR L.

A gázüzemű készülékeket üzemeltető 
helyiségekben gyanú esetén, vagy gázszagot, 
szivárgást észlelve szén-monoxid mérő vagy 
riasztó berendezés alkalmazása, felszerelése 
ajánlott! Laboratóriumi tesztek szerint sajnos 
ezeknek csak kb. 20%-a használható bizton-
sággal. Ilyen készüléket szakember javaslata 
alapján, szakboltokban, minőségtanúsítással 
és garanciával vásároljunk! Ezek ára 10 ezer 
Forinttól kezdődik. Sokkal olcsóbbat ne 
vegyünk, mert az gagyi, megbízhatatlan, és 
főleg ne házalóktól vásároljunk, mert azok 
még be is csaphatnak bennünket!
A mérést a gázkészüléktől, kazántól 1,5 
méter magasságban és 1,5 méter távolságról 
végezzük el, hogy megbízható mérési értéket 
kapjunk!
Ne várjuk meg, hogy a baj bekövetkezzen!

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik már 
önerejükből nem képesen talpra állni.

Térségünkben a foglalkoztatottság az országos 
átlaghoz viszonyítva mélyponton van, a kereset 
pedig a minimálbér szintjén, nagy a munkanélkü-
liség, és sok a különféle betegségben szenvedő em-
ber. Az elmúlt évtizedben nem kellő átgondoltság-
gal felvett kölcsönöket a futamidő közben növelt 
banki kamatokkal sokan nem tudták törleszteni, 
ebből adódóan gyakori a családok szétesése, a vá-
lás, a kilakoltatás, a családi tragédiák.

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYOZÁSRA:
Női és férfi kerékpárokat, kétszemélyes rekami-

ét, íróasztalt, komódot, szekrényt, paplant, párnát, 
kerekes tolószéket, vegyes tüzelésű kályhát.

INGYEN ELVIHETŐ:
Automata mosógép, egyszemélyes heverő, 2 

db 3x3 m-es szőnyeg, 2 lángú gáztűzhely, siesta 
gázmelegítő, szobavécé, íróasztal, hagyományos 
mosógép.

Felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

Köszönet!
Szeretném mindenkinek megköszönni a segít-

séget, amelyet 2014. szeptember 6-án nyújtottak 
a Bölcs utca és a Faragó tér sarkán történt rosszul-
lét során.

K.-NÉ
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PROGRAMAJÁNLÓ

Novemberi programok a művelődési házban
November 3. hétfő, 16 óra

ALKONY NYUGDÍJAS KLUB: ERZSÉBET – KA-
TALIN BÁL

November 7. péntek 18 óra
„KÉT KARODBAN”
Radnóti emlékest a költő halálának 70. évfor-

dulójára
Közreműködik a Dorozsmai Versmondók Köre.
A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

November 14. péntek 17 óra
LÁSZLÓ ANNA GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Simon Ferenc festőművész

November 14. péntek 17 óra
NŐK KLUBJA: ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

November 15. szombat 21 óra
RETRO DISCO 
Dj:Reiner Péter

November 17. hétfő 15 óra
A VÖRÖSKERESZTES KLUB ÚJJÁALAKÍTÓ 

TALÁLKOZÓJA

November 30. vasárnap 17 óra
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A művelődési ház előtt advent első gyertyáját 

gyújtjuk meg. Műsort ad a Széksósi úti óvoda. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szívet 
melengető kis ünnepségre.

VÁSÁROK:
November 4., kedd, 9–12 óráig;
12., szerda, 9–16 óráig;
20., csütörtök, 9–13 óráig;
26., szerda, 9–11 óráig;
28., péntek, 9–15 óráig.

Állandó csoportjaink:
JÓGA: 
keddenként 17.15-től
Vezeti: Virágos Lilla
Természetgyógyász, pedagógus
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta

JÓGA:
Szerdánként 18.30-tól
Vezeti: Vesmás Andrea

AEROBIC
Kedden és csütörtökön 18 órától
Vezeti: Miklós Rita

GERINCTORNA
Szerdánként 17.30-tól

NŐI ALAKFORMÁLÓ TORNA
Szerdánként 18.30-tól
Vezeti: Juhász Szélpál Rita

ZUMBA
Keddenként 19 órától
Csütörtökönként 18.30-tól
Vezeti: hajnal Krisztina

RADNÓTI MIKLÓS 1909. május 5-én szüle-
tett Budapesten. Itt tett kereskedelmi iskolai, 
majd gimnáziumi érettségit. 1930 tavaszán 
Budapesten jelent meg első kötete, a Pogány 
köszöntő, a Kortárs kiadásában.
1930 őszén beiratkozott a szegedi egyetem 
bölcsészeti karára, magyar-francia szakra. 
Második verseskötete verseinek több mint a 
fele Szegeden keletkezett. 1930 őszén nyom-
ban kapcsolódott az akkoriban kibontakozó 
értelmiségi mozgalomhoz, a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumának tagjaihoz. 1934-
ben bölcsészdoktorrá avatták.
1935-ben házasságot kötött a szerelmes 
verseit már kora ifjúságától ihlető Gyarmati 
Fannival.
Zsidó származása miatt 1940-ben munka-
szolgálatos volt, majd 1944-ben a szerbiai 
Bor közelében felállított táborba, Lager 
Heidenauba hurcolták. 1944. szeptember 
17-én innen indították el utolsó útjára. 
Erőltetett menetben nyugat felé hajtották a 
beteg, kimerült, elkínzott munkaszolgálato-
sokat. Radnótit a Győr megyei Abda község 
határában 21 társával együtt 1944. november 
9-én agyonlőtték.
Utolsó versei (Bori notesz) viharkabátjának 
zsebében a tömegsírba kerültek.

Radnóti-emlékest
November 4-én emlékezünk Radnóti Miklós 

tragikus halálának 70. évfordulójára. Ez alkalom-
ból a Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Köre 
emlékestet tart a Kiskundorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Házban, november 7-én, pénteken 18.00 
órai kezdettel. Szereplők: Vass József, Vass Józsefné, 
Szentes Bíró Ferenc, Szentes Bíró Ferencné, Máté 
Mária, Ungi Zoltán, Kalmár Ági, Mihálffy Béla, Őrhalmi 
Sándor, Tóth György. Ének: Bindics Blanka, illetve a 
Kör tagjai. Technika: Ungi Tamás (hang, film-kép, 
világosítás).

A műsor Radnóti Miklós életének főbb állomásait 
és hitvesével való kapcsolatát eleveníti fel, prózával, 
szavalatokkal, a költő megzenésített dalaival. A 
versmondók nem profi színészek, szavalataikat 
inkább a költészet iránti szeretet, mint a szakmai 
profizmus hatja át, de jó néhány előadáson már 
bemutatták, színvonalas produkciók bemutatására 
is képesek.

Eddigi programjaik mindegyike térítésmentes 
belépéssel volt megtekinthető, nem lesz ez más-
ként ezúttal sem, bár egy dorozsmai közéleti in-
ternetes portálon többen úgy nyilatkoztak, azért 
nem látogatták az előadásokat, mert „azt hitték”, 
fizetős a belépés. Ezúton is meg kell említenünk 
azt a tényt, hogy Kiskundorozsma „szellemi elitjé-
nek” minimális hányadát (max. 10-25 fő) érdeklik 
az effajta kulturális programok, rajtuk kívül alig 
néhányan jelennek meg az ilyen műsorok (emlék-
estek, tárlatok, kiállítások stb.) alkalmával. Igen 
sokan kibúvókat keresnek, vagy egyszerűen nem 
is érdekli őket. Szeged környéki kisebb (1500-2000 
lélekszámú) településeken sokkal pezsgőbb a kul-
turális élet és a lakossági affinitás, sőt részvétel a 
programok megszervezésében. Dorozsma e tekin-
tetben eléggé hátul kullog tizenegyezres lakossági 
létszámával…

TGY

„S ha megkérdeznék tőlem,
mit is jelentesz nekem,
lehajtott fővel azt felelném,
semmit, csupán az életet.”

Ocskó Jánost és Csongrádi Margit Katalint 55. házassági évfordulójuk 
alkalmából sok szeretettel köszönti Margitka, Mártika, vejeik, 6 unokája 
és 3 dédunokája!

Röviden
A DOROZSMAI ÍJÁSZOK KÖRE folytatja tag-

toborzását. Örömmel tudatjuk, hogy a szeptemberi 
hirdetésre közel húszan – nem csak kezdők – je-
lentkeztek. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az 
edzések novembertől minden pénteken 16–18 
óráig a Jerney János Általános Iskolában lesznek.

A jelentkezéseket fogadja: Szunyog Mihály a 
30/535–9084-es és Turner Tibor a 70/417–1091-
es telefonszámon.

A POLGÁRŐRSÉG TAGTOBORZÓJA
Továbbiakban is várjuk a Kiskundorozsmai 

Önvédelmi Csoport polgárőr egyesületi tagok sorába 
a közéleti és a közbiztonságunk ügyében elkötele-
zett 18 év feletti, büntetlen, feddhetetlen előéletű 
kiskundorozsmai, magyar állampolgárságú férfi 
és női lakosokat.

A jelentkezéseket fogadja: Tímár Lajos titkár a 
30/621–6254-es és Szemesi Szilveszter egyesületi 
elnök a 30/621–6885-ös telefonszámon.

FELHÍVJUK A KÖZÚTI KÖZLEKEDŐK FIGYEL-
MÉT a KRESZ betartására az újonnan kialakított 
30-as övezetbe tartozó utcákban! A Kálmán köz, a 
Brassói utca, a Kőbárány utca térségében nem csak 
tábla, hanem útfelfestés is jelzi a közlekedési rend 
megváltozását, amely viszont számos közlekedő 
fejében mindezek ellenére még nem tudatosult.

ÉRTESÜLÉSEINK SZERINT új vezetőség áll no-
vembertől a dorozsmai labdarúgó pályát üzemel-
tető intézmény élén. Az eddigi vezetést leváltók 
számára legsürgetőbb feladatként bizonyosan a 
hepe-hupás, egyenetlen, mérkőzések lejátszására 
már-már alkalmatlan gyeppálya rendbetétele fog 
szerepelni.

Összeállította:
SG
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Álmodtam egy világot magamnak

Hogy nem ismeretlen ember V. Szabó Erzsé-
bet a dorozsmaiak előtt, bizonyítja az a több 
tucat, pontosan 75-80 látogató, aki október 
17-én megjelent a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban, hogy megtekintse azt a gyönyörű kép-
kiállítást, amelyet a festő rendezett.

Most szándékosan festőt, s nem művészt jelöl-
tem. A 75. születésnapját is ünneplő Erzsike önma-
gát jellemzi e mondattal: „A nézők – ha akarják 

– festményeimet minősítsék művészinek, vagy 
sem, ne engem”. Igen. A festő szerényen húzódik 
meg képei mögött, és valóban, a képek mutatják 
meg igazán, az ő belső énjében mi lakozik. Húsz 
éve fogott ecsetet kezébe, s a húsz év fejlődése 
itt megmutatkozott. Volt szerencsém sok évvel 
ezelőtti munkáit is látni egy tárlaton, még a régi 
művelődési házban, ahol kicsiny, alig egy-két 
tenyérnyi képecskéin virító virágcsokrok színesítet-
ték a falat. A pozitív változás, tanulás és gyakorlat 
azonban mára kibontakoztatta, mivé alakult. A kicsike 
kis virágok kiterebélyesedtek, művein a világ ki-
szélesedett a természet centiméternyi közelségéből, 
erdővé, mezővé, tájjá, házakká, emberekké változott 
annak megannyi árnyalatával. De a színek megma-
radtak, a változatosság, a szemet gyönyörködtető 
pompázatos szín kavalkád, ami élettel telivé, idil-
livé változtatja a hatást, olyanná, amiben az em-
ber – magát odaképzelve a helyszínekre – mindig 
is élni szeretne, ahová el tudná képzelni önmaga 
mindennapjait. E képek odavarázsolják a látogatót. 
Erzsike a családja, és társa, Várhídi Laci bácsi 
mellett megtalálta saját lelki békéjét, inspirációját 
ahhoz, hogy boldogan élhesse mindennapjait, és 
alkothasson önmaga és környezete örömére.

A kiállítás nagy örömet szerzett a látogatóknak. 
Hajdú Géza igazgató a bevezető konferálása után 
teret engedett az Erzsikét megtisztelő kis műsor-
nak, melynek a családtagok hegedű- és zongora-
játéka, a Dorozsmai Versmondók Körének tagjai 
szavalatai és Bozsó Antal népzenész muzsikája 
teremtett jó bevezető hangulatot. A kiállítás meg-

nyitójában Maróti Antalné Link Anna méltatta V. 
Szabó Erzsébet munkásságát, fejlődését, művészi 
útját egyengető barátai, ismerősei igyekezetét.

A kettős – a születésnap és a művésznő mun-
kássága – kerek évfordulójára a művelődési ház és 
a támogatók: Pillér Takarékszövetkezet, a Kiskun-
dorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete, a Sztriha 
Kálmán Közhasznú Alapítvány, a Nemzetközi 
Együttműködési Alap és a Szélmalom Kábeltévé 
Zrt. gyűjteményes képalbumot jelentetett meg. Ez 
a kis könyvecske, Márta Zoltán művészi fotóival, 
Trabek Róbert a Kép-Szín-Art Studió szerkesztői 
és Bezdány Márta kiadványgondozó munkájával 
hűen tükrözi V. Szabó Erzsébet húsz éves igyeke-
zetét.

Erzsike a kiállításnak az Edda zenekar híres 
számának címével – „Álmodtam egy világot magam-
nak” – nevezte meg kiállítását. E világ megmutat-
kozott. Kívánjuk, élje még nagyon sokáig e világot, 
valósítsa meg álmait s töltse meg lelkével, munkáival!

TÓTH GYÖRGY

Jó hír a szegedi 
kiskerteseknek

Még idén megoldás születhet a szegedi kisker-
tekben álló, az előírásoknál nagyobb alapterületű 
ingatlanok többségének ügyében. Az MSZP–DK–
EGYÜTT–PM, a Fidesz–KDNP, a Jobbik és az LMP 
is támogatja, hogy az önkormányzati választások 
után a jelenlegi 3-ról 5 százalékra emelje az érin-
tett területeken a beépíthetőség felső határát.

Botka László legutóbbi sajtótájékoztatóján arról 
is beszélt, hogy idén 10 millió forintot különítettek el 
a költségvetésből arra a célra, hogy a város mind a 
13 kiskertes övezetében tanulmánytervek készül-
jenek, hogy ismert legyen, a területek az OTÉK 21 
pontos feltételrendszeréből minek felelnek meg. A 
polgármester szerint ennek teljesítése szükséges 
ahhoz, hogy felmentést kérhessen az önkormány-
zat a 3%-os beépítettségi arány alól.

Az embereknek azt kell megérteni, hogy a je-
lenlegi szabályozások szerint a beépíthetőség 3%. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudják változtatni, a építési 
szabályokat kell módosítani, ami nem megy egyik 
napról a másikra. Nem kell ígérgetni, egymásra mu-
togatni, az eddigi építési szabályokat felül vizsgálják, 
és mindent megtesznek módosítások megvalósí-
tása érdekében.

Sándor János, a Családok a Kiskertekért Egyesü-
let elnöke mintegy ötven érdeklődő előtt elmondta, 
Szeged különböző városrészeiben mintegy 5 ezer 
ember él kiskertekben épült házban, üdülőben, kö-
zülük sokan az elszegényedés, a családi, gazdasági 
problémák miatt szorultak ki a városból.

Az elmúlt évtizedekben kényszerűségből, sok 
ingatlan épült, a beépíthetőségre vonatkozó előírá-
sokat figyelmen kívül hagyva, az engedélyezettnél 
nagyobb alapterülettel. Több ház esetében építés-
hatósági eljárás indult, bizonyos ingatlanoknál már 
bontási határozat is született - közölte az elnök.

Fontos lenne azonban a fennmaradási enge-
délyt kapó házak esetében az építésügyi bírság 
elengedése is. Ez a nehéz szociális helyzetben lévő 
embereken segítene.
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Szeretett osztályfőnökünk 90 éves lett!
Nem mindennapos az évforduló, aminek kap-

csán meglátogattuk Oláh Albertné Barna Julianna 
nyugdíjas tanárnőt. 90. születésnapján köszöntöt-
tük kedves volt osztályfőnökünket, aki 5. osztály-
tól a 8. osztályos ballagásunkig tanította nekünk 
a magyar nyelvet és irodalmat. Nem csak tanított, 
de nevelt is bennünket, terelgetett a helyes visel-
kedés elsajátításának útvesztőiben, próbálta féken 
tartani a 36 lány viháncoló jókedvét. Mindezt nem 
összevont szemöldökű szigorral, hanem szelíden, 
hihetetlen türelemmel, kedvesen.

Mivel nem Dorozsmán lakott, családi életéről 
szinte semmit nem tudtunk mindaddig, míg egy-
szer úgy megbetegedett, hogy hosszabb ideig nem 
bírt tanítani. Akkor összefogtunk néhányan és el-
mentünk meglátogatni őt Szegeden a Lugas utcá-
ban, ahol akkor még nem lakótelepi magasházak 
voltak, hanem tekervényes utcácskák magánházakkal. 
Anyukája nyitott ajtót, és ott találtuk Juci nénit, 
lábadozva operáció után. Örvendezve fogadott 
bennünket és mi elfogódottan ültünk le nála. 
Meggyőződtünk róla, hogy vissza fog jönni taníta-
ni, nem hagy el minket, bízhatunk benne...

Ezeket a régesrégi emlékeket idézgetve kérdez-
zük most őt azokról az évekről, amelyeknek nem 
voltunk tanúi. Mi 1961-ben fejeztük be az általá-
nos iskolát, elballagtunk, Juci néni maradt, és ke-
ze alatt még nagyon sok diák megismerkedhetett 
a magyar nyelv szépségeivel.

De hogyan is került Juci néni Dorozsmára?
– Tősgyökeres szegedi vagyok, édesapám klinikai 

gépész volt azon a klinikán, ahol én is születtem, 
ott volt szolgálati lakása a szüleimnek. Iskoláim 
elvégzése után a tanári pályámat Szentetornyán 
kezdtem 1948-ban. Onnan Pusztamérgesre kerül-
tem és 1952-56-ig ott tanítottam. Az akkoriban 
Dorozsmára kinevezett igazgató úr, Link Mihály 
hívott a dorozsmai iskolába, ahol aztán nyugdíja-

zásomig, 1980-ig folyamatosan dolgoztam. Miután 
felépült a Jerney János Általános Iskola, az igaz-
gatómat követve oda mentem tanítani, de Dorozs-
mát nem hagytam el. Nagyon szép éveket töltöttem 
Dorozsmán, szívesen gondolok vissza rátok, akik 
az első osztályom voltatok. Előttem vannak a fecse-
gő, kacarászó, a hajukban nagy masnikat viselő 
lányok, akik közül nagyon sokan végezték el a kö-
zépiskolát, főiskolát, egyetemet, a 36 lányból sen-
ki nem kallódott el, megállták helyüket az életben. 
Úgy érzem, nem éltem hiába.

Igen, drága Juci néni, mi is így érezzük, és to-
vábbi derűs életet, jó egészséget kívánunk! 

Az 1961-ben végzett 8.b osztály nevében:
SISÁKNÉ LŐRINCZ ETELKA ÉS MARÓTINÉ LINK ÉVA

OLVASÓI LEVELEK

Árva cicák
Szerettem volna három kismacskát leadni a 

Tappancs Alapítványnak. Írtam is ezügyben nekik. Az 
utcában, ahol lakom, az egyik házból az ottlakók 
néhány éve kihaltak, azóta nem lakik ott senki 
sem. Otthagyott valaki 3 nőstény és egy kan macs-
kát. Kicsik, és éheznek. Egyszer csak a garázsom-
ban vettem észre hármat közülük. Két hónapon 
át etettem őket, de árulom a házam, nem hagyha-
tom másra a macskákat, el pedig nem tudom vinni 
őket. Ezért akartam leadni a Tappancsnak.

Kb. 7 éve fizetek az alapítványnak támogatás 
gyanánt annyit, amennyit bírok a nyugdíjamból. 
Régebben sem tudtam náluk kóbor kutyát leadni, 
most pedig arra hivatkoztak, hogy „macskastop” 
van náluk, az állatorvos megtiltotta, hogy átve-
gyék őket.

Megnézhetik, hogy mikor kapnak tőlem ezek 
után pénzt. Mi legyen akkor a kiscicákkal: dobjam 
az utcára őket?

FRANK ANTALNÉ

Megtévesztő 
táblák

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a buszmegállókba kifüggesztett információs táb-
lák elavultak, még mindig a múlt évi menetrend 
található rajtuk, pedig azóta volt néhány változás, 
jellemzően ritkultak a járatok. Nem egyszer pórul 
is járt már emiatt, az adott időpontban nem is in-
dult járat Dorozsmára a Mars térről. A busztársa-
ságnak elég sok ideje lett volna tavaly óta lecserél-
ni a táblákat, nem érti, ez miért nem történt még 
meg. Emellett azt is megjegyzi, elfogadhatatlan, 
hogy a Mars téren, ahol nem csupán a távolsági, 
hanem egy rakás helyijáratú busz is indul, nincs 
egy információs ablak, ahol az effajta kérdéseket, 
problémákat jelezni lehetne.

A bejelentés után értesítettük a problémáról 
a Tisza Volán Zrt. ügyfélszolgálatát, de csak arra 
kaptunk ígéretet, hogy továbbítják az észrevételt.

Ingyen fagyi
Olvasónk informálta szerkesztőségünket 

arról, hogy az október közepi jégrémosztáson 
olyanok is sorbaálltak, akiknek nem szánták. Mint 
írja, elvileg csak bizonyos csoportoknak járt, akik-
nek úgy lett szólva külön-külön. Mivel azonban az 
esemény ki lett plakátolva, beindult a „riadólánc”, 
és jött boldog-boldogtalan az ingyenfagyiért.

A témával megkerestük Hajdú Géza művelő-
désiház-igazgatót, aki elmondta, a jégrémosztás 
nyilvános volt, mindenki kaphatott belőle, aki sorbaállt. 
Nem volt semmiféle lista arról, ki kaphat és ki nem, 
egyszerűen csak felírták azoknak a nevét és címét, 
akik kértek a fagyiból, pénzügyi elszámolás céljá-
ból. Hozzátette, 14 ezer darab pálcikás fagyit osz-
tottak két napon keresztül.

Összeállította:
SG
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A magyar felsőoktatás nagy változásainak hátrányai
A humboldti modell szerint, noha az jelentős 

változásokon ment keresztül a gazdasági illetve 
társadalmi változásoknak megfelelően, alapjaiban 
véve az egyetem az alábbiakat lenne hivatott szol-
gáltatni: tudomány, kulturális színvonal, közéleti 
aktivitás, társadalmi mobilitás. Sajnos jogosan me-
rül fel a kérdés, hogy valóban szükség van-e ezek 
mindegyikére a mai hazai körülmények között, a 
jelenlegi gazdasági-politikai helyzetben a magam 
részéről hithű idealizmusom ellenére sem merném 
megkockáztatni.

A magyar felsőoktatási rendszer helyzetét alap-
vetően az lehetetlenítette el, hogy túlságosan is 
gyors ütemben igyekezett alkalmazkodni a nem-
zetközi változásokhoz, illetve mintákhoz. Az első 
jelentős változás akkor következett be, amikor a 
rendszerváltás után az egyetemek szélesre tárták 
kapuikat, és megkezdődött a felsőoktatás kvázi 
tömegesedése annak ellenére, hogy annak beren-
dezkedése még teljes mértékben alkalmatlan volt 
a tömegoktatásra való átállására. A statisztikákat 
évtizedek távlatából érdemes megnézni, ugyanis 
a számok igazán drámai változást akkor mutatnak, 
hogyha a 80-as évek felméréseit a maiakkal vetjük 
össze. Csak hogy hazai pályán maradjak: a bölcsész-
hallgatók száma a 1980-as évek tízszeresét érte el.

A tömegoktatás kapcsán azonban mégsem 
a számokkal foglalkoznék ezúttal, hanem ennek a 
tendenciának hosszú távú következményével, az 
intellektuális színvonal változásaival. Az előbbiekből 
tulajdonképpen már sejteni lehet, hogy a szellemi 
nívó a hallgatók számának növekedésével fordí-
tottan arányos. A legválogatottabb gyűlölködő ér-

dekvédelmi üzenetek elkerülése végett le kell szö-
geznem, hogy az elitoktatás hírnöke sem vagyok; 
az alábbiakban inkább arra szeretném felhívni 
a figyelmet, mennyire következetlenül, a fejkvó-
tát kivéve egyszerűen mindent figyelmen kívül 
hagyva ment végbe ez a fajta változás. Továbbá, 
hogy személyes és némileg biztató példával éljek, 
sok lelkes, tehetséges, ambiciózus hallgatótársra 
leltem eddigi tanulmányaim folyamán, azonban 
a „sok” még mindig nem egyenlő a nagy többséggel. 
Most, hogy az általánosítást, mint olyat minden for-
májában sikerült elkerülnöm, már joggal mond-
hatom, hogy hihetetlen nagy mértékű a lemorzso-
lódás, a motiváció hiánya, illetve egyes hallgatók 
azon életvitele, hogy, teszem azt, előbbre helyezik 
a közösségi életet saját tanulmányaiknál – amely-
nek elhúzására egyébként a kreditrendszer kitűnő 
eszközként szolgál. Arról már ne is beszéljünk, hogy 
sokan nem látnak túl azon a bizonyos papírnak 
a megszerzésén, de talán ezt lehet a legkevésbé 
felróni önmaguknak a hallgatóknak; ez a jelenség, 
amit definiálhatnánk kiábrándulásként is, bizony 
megérne egy külön cikket. Egyes szakokon a töme-
gesedés továbbá pedig azt eredményezte, hogy a 
követelményrendszert, az elvárásokat is hihetetle-
nül lejjebb helyezték, a felvételi eljárás során és az 
egyetemi kurzusokon belül egyaránt.

A tömegesedés megjelenésén túl az oktatási rend-
szer szignifikáns változásait tekintve beszélnünk 
kell még az itthon 2006 óta létező, a bolognai min-
ta alapján életbelépő 3+2 éves képzésről, amelyről 
hallgatótársaim egy része illetve az oktatók is egy-
re inkább egyöntetűen negatív véleményt fogal-

maznak meg. Egyrészt nem hogy tágítja, de szűkí-
ti a hallgató látókörét – én a választás szabadsága 
helyett sokkal inkább érzem úgy, mintha kihúznák 
a lábunk alól a talajt –, másrészről az oktatást ma-
gát is módfelett megnehezíti. Sokan az alapszak-
juk elvégzése után nem nagyon óhajtanak mester-
képzésre jelentkezni annak ellenére, hogy adott 
esetben a bolognai rendszer bevezetése utáni 
akkreditációk nehézségeiből kifolyólag a három év 
csak amolyan félkész képzettséget kínál nekik, el-
méleti és gyakorlati tudást egyaránt illetően.

A fent említett változások diszfunkcióival ter-
mészetesen nem vagyunk egyedül a volt szocialista 
országok között, amennyiben ez a tény bármiféle 
felüdülésre adna okot, ám természetesen ennek 
fényében további vizsgálatot igényelne a téma. 
Kérdés, hogy jelenleg a rendszerváltás óta számolt 
25. évben sikeresen vesszük-e a felmerült akadá-
lyokat. Jómagam az egyetemi tudományos élet 
aktivitását és produktivitását illetően pozitív be-
nyomásokkal rendelkezem, így abszolút kiállok a 
felsőoktatás értékteremtő mivolta mellett, amely 
a jelen körülmények között talán idealizmus, azonban 
ha így van, és az egyetemek valóban nem töltenék 
be ezt a funkciót, sajnos kétségbe kéne vonni létezésük 
jogát is. Személy szerint remélem, hogy itt még 
nem tartunk, annyi azonban nyilvánvaló, hogy sem 
a jelenlegi politikai és gazdasági helyzet, sem az 
oktatás ún. reformálására vonatkozó kezdeménye-
zések nem teremtik meg a légkört a pozitív irányú 
fejlődésre.

MOLNÁR BALÁZS

Még egyszer a trükkös lopásokról
Napjainkban az országban és megyénkben 

is egyre jellemzőbb bűnelkövetési forma a 
„trükkös” lopás, csalás. Ezekre szeretnénk felhív-
ni a figyelmet.

Jellemzően az elkövetők sokszor a nyitva ha-
gyott lakásajtón keresztül jutottak be a sértett udva-
rára, lakásába, vagy pedig valamilyen kitalált tör-
ténettel elérték, hogy beengedjék őket. Elérték azt is, 
hogy jelenlétükben elővegyék a pénzüket az em-
berek, felfedve ezzel az otthon tárolt pénz helyét 
(rejtekhelyét), majd elterelve figyelmüket, közben el-
lopták a pénzt és egyéb értékeket (ékszer, óra, mo-
biltelefon stb.). Nagyon sok esetben előfordult 
egy 20 ezer Ft-os bankjegy felváltásának igénye. A 
gyanútlan és segítőkész emberek felváltották ezt 
a „pénzt”, és 18–19 ezer Ft-ot kellett belőle visz-
szaadni, mert csak 1000–2000 Ft-ot hoztak pl. a 

„nyugdíjintézettől”. Az átvett húszezres később, a 
boltban vásárláskor, postai csekk befizetésekor ha-
misnak bizonyult. Ekkor derült ki, hogy a hivatal 
küldötte csaló volt.

Az alkalmazott legendák rendkívül változatosak:
• krumplit, hagymát hoztak és 20 ezer Ft-osból 

kellene visszaadni;
• közszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat 

túlfizetésre hivatkozva pénzt akartak visszafizet-

ni, de csak 20 ezer Ft-osuk volt;
• a sértett fiának hozták meg a tartozást, de 

pénzt kellene váltani;
• a lehullott faleveleket (!) akarták felvásárolni, 

pénzváltást kezdeményeztek;
• vashulladék felvásárlása indokkal érkeztek;
• tűzifát hoztak es pénzváltást kezdeményeztek;
• ékszergravírozás, késélezés, papír gyűjtés ürü-

gyével érkeztek;
• segélyt hoztak az önkormányzattól;
• régi televízió, az udvaron levő cserép megvá-

sárlása;
• gyapjútakarót, ágyneműt kínáltak;
• vizet kértek, mert gyógyszert kell bevenni, wc-

re szerettek volna elmenni;
• nyugdíjfolyósító intézet munkatársaként ke-

resték fel a sértettet;
• albérletet keresnek a házban, papírt, tollat kér-

tek, mert üzenetet akarnak írni;
• útbaigazítást kértek, eladó telek után érdek-

lődnek;
• gyógyszertámogatást hoztak, kórházba men-

nek, útbaigazítást kértek;
• pénzintézet, rendőrség munkatársainak adták 

ki magukat, 20 ezer forintost kellett ellenőrizniük.

Az ősz közeledtével ismételten várható, hogy 
a szezonnak megfelelően krumplit, hagymát és 

támogatást hoznak, vagy fát árulnak, esetleg más 
trükkökkel is próbálkoznak. Ne engedjék, hogy a 
váratlanul megjelenő idegenek megfosszák Önöket 
a hosszú évek során, kemény munkával megtakarí-
tott pénzüktől, értékeiktől!

Ha házaló faárustól vásárolnak, vagy olyantól, 
aki nem házaló, de házhoz szállít: a megrendelés-
kor előre egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, 
és lehetőség szerint kérjenek segítséget egy ta-
pasztaltabb, hozzáértő ismerőstől, szomszédtól 
a vásárlás lebonyolításához! Fontolják meg a kivá-
lónak tűnő, piaci árnál jóval kedvezőbb ajánlatot, 
őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az 
árusokkal szemben! Lehetőség szerint még a 
megrendelés előtt szerezzenek be minden olyan 
fontos információt, ami számít a tűzifa értékének 
kiszámításakor (pl. milyen mértékegységben számol-
nak, mi a fa fajtája, mikor lett kivágva stb.)!

Írják fel a gépkocsi rendszámát, színét, típusát, 
amivel a fát szállították! Lehetőség szerint kérje-
nek mérlegelést valamelyik közeli Tüzép-telepen 
és csak azután fizessenek, amikor mindent rendben 
találtak! A fizetéskor lehetőség szerint ne egyedül 
tartózkodjanak otthon, legyen ott Önökkel valaki, 
akiben megbíznak! Ha mégis megtörténne a baj, 
azonnal értesítse a Rendőrséget az ingyenesen 
hívható segélyszámon: 112!

RENDŐRSÉGI FIGYELEMFELHÍVÁS
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Ragyogó időTÖK 2014
AZ V. DOROZSMAI TÖKFESZTIVÁLRÓL

Már megszokhattuk közel hat éve, hogy a 
művelődési ház és csapata mindig előrukkol 
valami újdonsággal. Így történt ez az idei tök-
fesztiválon is.

Október 10-én pénteken délelőtt már elkez-
dődtek a programok. A dorozsmai óvodásoknak 
és iskolásoknak meghirdetett rajzversenyre több 
mint 250 alkotás érkezett, amelyet a nagyteremben 
állítottak ki. Ugyan itt volt látható a közel száz da-
rabból álló tárgy-gyűjtemény, amely témája szintén 
a tök. Az udvaron több tökkompozíció készült, melyet 
Tóth György, a Baba-mama Klub és a rendezvény-
szervezős főiskolások készítettek. Ne felejtkezzünk 
el a templom melletti körforgalomba kihelyezett 
tökről sem, mely invitálta az érdeklődőket a ren-
dezvényre.

Szép számmal érkeztek nagy tökök is a meg-
hirdetett versenyre. Tavaly 92 kg-os volt a legna-
gyobb tök, viszont az idén már 135 kg-os volt, amely 
köszönhető a csapadékos nyárnak és a gondos 
kezeknek. Nehéz lesz túlszárnyalni ezt a teljesít-
ményt. A legnagyobb tököt termelő, Provics Lajos 
elmondta, hogy nagyon fontos a jó mag és az ál-
landó nedvesség. Ez a titka az óriás tököknek.

Péntek délután a gyermekműsorok mellett kü-
lönböző játékos programok várták az érdeklődőket. 
Volt tök totó, tök szlalom, gesztenyedobálás tökbe, 
darts dobás léggömbre, tökkel egyensúlyozás, tök 

gurítás karikába stb. Ha valaki végig teljesítette a 
feladatokat, akkor nyereményként kapott egy cso-
koládét. A dorozsmai bölcsőde családi napját is ide 
hozta.

Az óvodások és az általános iskolások által ké-
szített tökkompozíciókat is igen sokan megnézték. 
Ezután még lehetett ugráló várazni és kisvonatozni 
is. Este 6 órakor kezdődött a jelmezverseny, mely-
nek eredménye a következő: 1. hely: Árendás Noé-
mi és Árendás Sára, 2. hely: Csábi András és Csábi 
Barbara, 3. hely: Cselédes Horváth Sarolta, 4. hely: 
Mezei Noémi. Ezután a tökfaragó verseny ered-
ményeit hirdettük ki. 1. helyezett lett a Jerney Ált. 
Iskola 2. oszt. tanulója Barják Edina, 2. helyezést 
ért el az Orczy Ált. Iskola 5/b osztályából Bagoly 
fantázianévvel egy tanuló és 3. helyezést a Jerney 
Ált. Iskola 6/b osztályából Turczó Gábor.

Ezután kezdődött a töklámpás felvonulás, amely 
már hagyományosnak mondható. Nagyon sokan 
készültek rá, így évről évre egyre többen jönnek el 
a felvonulásra.  Az idén számszerűen közel négy-
százan! Volt ott ijesztő nagy tök, volt kis üveges 
mécses, de már megjelentek az elektromos (ledes) 
világító tökök is!

Szombaton a felnőtteké volt a főszerep. Kora 
reggel nagy sürgés forgás kezdődött. Mindenki készítet-
te a halat. A színpadon először a Desszert együttes 
műsorát láthatták, amely régi Illés számokat adott 
elő. Ezután a kiváló dorozsmai népzenész, Bozsó 

Antal vezetésével a Kokojsza népzenei együttes 
mutatkozott be. Kora délután Márta Károly zenélt. 
Gyűltek a tökös ételek és italok, melyet zsűrizés-
re hoztak, ezen kívül a felnőttek tök totóval is 
ismerkedhettek. A tökfaragás mellett lehetett 
agyagképeket készíteni, megcsodálhatták Táncos 
Sándor zöldségfaragó és Tamás Gábor olimpiai 
bronzérmes ételszobrász tökfaragásait. A kemen-
cében Vőneki Attila jóvoltából állandóan sült a tök, 
mely igen gyorsan gazdára is talált. A most alakult 
Dorozsmai Íjászok Baráti Köre tartott egész napos 
bemutatót, hogy megszerettesse ezt a sportágat is. 
Délutánra zsúfolásig telt a művelődési ház udvara, 
melyet Botka László, Szeged város polgármestere 
is meglátogatott. A várt sztárvendég Postás Józsi 
nagysikerű koncertet adott. Ide tartozik még a 
halléfőző verseny, a sörivó verseny, a tökös ételek 
és a legnagyobb tök eredményhirdetése is. 

A halléfőző verseny 1. helyezettje Kiss Ottó, a 
Környezetgazdálkodási Kft. csapatából. 2. helyezést 
Sávai Csaba és csapata, míg a 3. helyezést Kasza 
Péter és csapata érte el. A sörivó bajnok Guzsik Já-
nos, a legnagyobb tök 1. helyezettje Provics Lajos, 
2. helyezettje Segesvári Mihály, míg a 3. helyezést 
Géczi Tibor érte el. A tökös ételek versenyét pedig 
a Baba-mama Klub által készített sütemények nyer-
ték el. Gratulálunk nekik! 

Köszönet illeti a dorozsmai óvodákat, iskolákat 
és a támogatókat: a Kiskundorozsmai Részönkor-
mányzatot, a Nagybani Piac Kft.-t, a Vásár és Piac 
Kft.-t, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesü-
letét, a Szeged Fish Kft.-t, Gyuris Istvánt, Bányai 
Attilát, Miklós Zsoltot, Tapody Zoltánt, Miksi 
Istvánt, Gyuris Gábornét, Újvári Mihályt és Ungi 
Zoltánt.
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Novemberi ünnepeink

MINDENSZENTEK NAPJA (NOVEMBER 1.): 
a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. 
A katolikus egyházban az összes üdvözültek közös 
emléknapja, akiket nem avattak szentté, azokról a 
kalendárium név szerint nem emlékezik meg. Az 
ortodox egyházban egy héttel később ünneplik. 
Az ünnep kezdetei a IV. századra nyúlnak vissza. 
Szent Efrém szíriai egyházatya (373) és Aranyszá-
jú Szent János már 407-ben tud a Mindenszentek 
ünnepéről, amelyet május 13-án, illetve pünkösd 
utáni első vasárnap ültek meg. A Marcus Agrippa 
által Krisztus előtt 27-ben épített Pantheont, Ró-
mában 609. május 13-án keresztény templommá 
alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezeté-
sére. Ezen a napon IV. Bonifác pápa „Szűz Mária, 
Vértanúk Boldog Asszonya és minden vértanúk” 
tiszteletére szentelte fel a Római Pantheont. Nov-
ember első napja megemlékezése napjaként a VIII. 
században 741-ben Gergely pápa idején jelent meg. 
Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben.

HALOTTAK NAPJA (NOVEMBER 2.): jóval ké-
sőbbi eredetű, mint a mindenszentek ünnepe. A 
holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezdődött 
Franciaországban, és XIV. században vált általános-
sá. A november 2-i halottak napja a Sz .Odilo clunyi 
apáttól (962–1048) ered. Ő ezt az emléknapot a 
clunyi anyagegyház alá tartozó minden bencés ház-
ban bevezette. Ez a rendelete mindmáig fennma-
radt. A XIV. századtól Róma is átvette.

A mindenszentek ünnepe előtt, de a halottak 
napjára az emberek szeretteik, hőseik, sírjait ápol-
ják, rendbe teszik, virágot, koszorúkat, mécseseket 
helyeznek el raktuk. A néphit szerint azért kell 

megszépíteni a sírokat, hogy a halottak szívesen 
maradjanak lakhelyükön. Sokáig úgy tartották, hogy 
ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért étellel 
terített asztalt készítettek számukra, vagy a teme-
tőbe vittek ki ételeket, a maradékot pedig koldu-
soknak adták. Szeged környékén „mindönszentek 
kalácsa”, „kolduskalács” néven üres kalácsot aján-
dékoztak a szegényeknek. Erre a hétre munkatilalom 
is vonatkozott.

A halottak napján mondott imádság a halottak 
olvasója, amely öt tizedből áll, Jézus öt sebének emlé-
kezetére. Az elhunyt szeretteinkről való megemlé-
kezés az értük való közbenjárás, purgatóriumbeli 
(tisztítótűz) szenvedéseik enyhítésére katolikus 
hittételen alapul. Egész évben a katolikus keresztény 
hívek emlékmiséket rendelnek templomainkban 
elhunyt szeretteikért, azoknak, akik Isten kegyelméből 
hunytak el, de törlesztendő bűn és büntetésteher 
van még lelkükön. Isten színe előtt meg kell tisz-
tulniuk. Vigasztalást nyújt a hátramaradottaknak, 
hogy így tehetnek valamit elköltözött szeretteikért 
imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak napi 
gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.

A halottak emlékezetét a többi keresztény, evan-
gélikusok és az unitáriusok is hivatalosan elismer-
ték, bár nem tartozik fő ünnepeik közé.

A mindenszenteket megelőző naphoz kapcso-
lódik az angolszász eredetű Halloween is, ennek 
elnevezése az angol All Hallows Eve kifejezésből 
származik, amely magyarul annyit tesz: minden-
szentek éjszakája. Ez a kóbor lelkek a kelták halot-
ti istenének éjszakája.

Összeállította:
TÍMÁR L.

KÖNYVEK KÖZT

Poklaink
„Extra Ecclesiam nulla salus”, vagyis: „az egy-

házon kívül nincs üdvözülés” – e többszáz éves 
pályafutásra visszatekintő dogma értelmében a ka-
tolikus Egyház abszolút módon szükséges az üd-
vözülés bekövetkezéséhez, vagyis minden egyes 
ember üdvözülésénél közvetlen szerepet játszik. 
A vallástalanok, a kiátkozottak, az Egyház keblét 
elhagyók és a „pogányok” lelke a fizikai test halá-
la után nem a mennyei csodában, hanem az örök 
kárhozatban részesül. Eme örök kárhozat helyszí-
ne: a Pokol.

Georges Minois, az életfájdalom történetének 
elbeszélője most nem kisebb feladatra vállalkozott, 
mint hogy megírja e rendkívül fantáziadús meta-
fizikai találmány, a pokol eszmetörténetét, amely 
lényegében transzcendens kínok és borzalmak, a 
véget nem érő szenvedések helye. Tulajdonképpen 

nem Pokolról, hanem poklokról kell beszélnünk, 
hiszen az emberi történelem során minden egyes 
kultúra, minden egyes civilizáció rendelkezett egy 
olyan metafizikai világképpel, amelynek szerves 
részét képezte az a hely, ahová az evilági lét után 
az emberi szubsztancia kerül. A poklok mindenütt 
rossz helyek, de szadisztikus kínzókamrákká csak 
azután válnak, hogy a kárhozat színhelyeivé, a 
rossz és gonosz emberek túlvilági büntetőhelyeivé 
redukálódnak. Minois számos szépirodalmi alko-
tást idéz annak érzékeltetésére, hogy az emberek 
számára a pokol a terror, a kín és az emberfelet-
ti szörnyűségek első számú megtestesülése volt. 
Dante mérnöki pontossággal kivitelezett pokol-
rendszere például csak egy próbálkozás volt a sok 
közül, hogy feltérképezzék és részletes leírásokkal 
szolgáljanak az istenfélő embereknek mindama 
következményekről, amelyek akkor érhetik őket 
haláluk után, ha nem Istennek tetsző evilági életet 
élnek.

A pokol racionalizálásának megtörténtével a 
félelempasztoráció során a szószékről szónokló 
papok egymásra licitáltak a kárhozat minél színe-
sebb és vizuálisabb leírásában. Ezen erkölcsneme-
sítő beszédek hallatán az embereket elemi rettegés 
és félelem fogta el, de mint kiderült, a beszédek 
után, az istentiszteletek látogatásának befejeztével 
gondolataik ismét a hétköznapi dolgok körül forog-
tak. A pokol banalizálásához a szkepticizmus és 
a szabadgondolkodók térnyerése is hozzájárult. 
Minois könyvének legérdekesebb részeit azok a 
passzusok teszik ki, amelyekben a pokol egyes 
aspektusaival kapcsolatos problematikákat elem-
zi. Nagyon súlyos teológiai kérdésfelvetések ezek. 
Ugyanis már a középkori gondolkodók körében is 
sok fejtörést okozott az, hogy elvileg nem csupán 
a gonosz emberek vettetnek az örök kárhozat tü-
zére, hanem – a cikk elején idézett dogma szerint – 
például a halva született csecsemők is, akik igazán 
nem felelősek azért, mert nem keresztelték meg 
őket. Ugyanez vonatkozik azokra az emberekre, akik 
még a kereszténység megjelenése előtt éltek, illet-
ve azokra a népekre, akikhez a hittérítők még el 
sem jutottak. E „lelki genocídium” felett érzett ag-
godalom sarkallt számos egyházatyát arra, hogy 
megvitassa a dogma átértelmezésének a lehetőségét, 
hiszen az lehetetlen, érveltek, hogy Isten ezeket 
a szerencsétleneket ne szeresse: kell, hogy legyen 
mód arra, hogy az önhibájukon kívül meg nem tér-
tek üdvözülhessenek haláluk után. Más gondolko-
dók viszont úgy látták, gyakorlatilag nagyon ke-
vés ember lehet részese az üdvözülésnek – a pokol 
tehát igen zsúfolt hellyé változott.

Minois 600 oldalas ismeretterjesztő műve arra 
konkludál, hogy mára a Földön túli igazságszolgálta-
tás kilátása, mint számottevő társadalmi hatóerő, 
a judeo-keresztény kultúrában megszűnt. Pedig „a 
keresztény pokol kétségkívül az abszolút pokol, a 
valaha feltalált legrettenetesebb emberőrlő gépe-
zet”, és „a legváltozatosabb kínok érzékeltetésére 
tett… erőfeszítések mögött felsejlik a tiszta szen-
vedés totalitárius világának létrehozására irányu-
ló akarat”. Csakhogy ez nem valósult-e már meg 
itt „fent”, a Földön? Mennyire volt igaza azoknak, 
akik szerint a pokol az evilági lét, esetleg a többi 
ember? Révész Sándor Minois-kritikájának végén 
felteszi a kérdést: „…el tudjuk-e viselni a pokol 
hiányát? Tudunk-e annak földi rekonstrukciója 
nélkül élni?”

SOMOGYI GÁBOR

Georges Minois: A pokol története. Atlantisz 
Könyvkiadó, Budapest.

FONTOS TUDNI, hogy a dorozsmai villamo-
sítások zöme 30-80 éves. A létesítések óta 
eltelt időközbeni szabványbéli és fogyasz-
tási szokások, terhelések változásai miatt 
balesetveszélyek és tűzveszélyes helyzetek 
alakulhattak ki. Problémát jelent a beépült 
alumínium vezetékek vékony keresztmet-
szete: nem bírják a megnövekedett terhelést, 
izzanak és  füstölnek a sodrott kötések a 
dobozokban. Üzemzavarok esetén ne olcsó 
kontárral javíttassunk, mert könnyen az 
életünkbe vagy értékeinkbe kerülhet. Hívjunk 
ismert jó szakembert, és kérjük ki véleményét 
arra vonatkozóan, hogy esedékes-e a teljes 
elektromos hálózat érintés és tűzvédelmi 
biztonságtechnikai átvizsgálása, mérése, 
esetleges korszerűsítése. A 30 évnél idősebb 
hálózatok esetében, még ha nincs is üzem-
zavar, akkor is kérjünk meg egy megbízható 
szerelőt, hogy nézze át, vizsgálja meg 
hálózatunkat!
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LILLA JÓGA–TORNA 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00

(bejelentkezés szükséges)

ÖNISMERETI TANFOLYAM INDUL
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE CÍMMEL.

Bővebben a honlapon, e-mailben vagy telefonon.
EGYÉNI TERÁPIA

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák 
gyötörnek és nem látod a kiutat? Úgy érzed, 

egyedül maradtál a problémáddal?
Elakadtál élethelyzetedben? Hívj, érdeklődj!

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

Bányai Cukrászda és Pizzéria
PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.
Minden pizza mellé ajándékba palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros 
fűtés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor 

fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.500 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

Idén is lesz karácsonyi sorsolás! 
Aki 2014 Ft felett vásárol,
sorsjegyet kap ajándékba!
Sorsolás: december 22. 

(hétfő) 15 órakor
Készüljünk együtt a karácsonyra!

Kelet Varázsa Ajándéküzle

Idén is lesz karácsonyi sorsolás! 
Aki 2014 Ft felett vásárol,
sorsjegyet kap ajándékba!

Sorsolás: december 22. (hétfő)
15 órakor

Készüljünk együtt a karácsonyra!

Méry Vegyi Diszkont

Az idősekért
Az idősek világnapját Dorozsmán is megtartot-

ták a művelődési ház szervezésében az Ács Géza 
Sportcsarnokban szeptember 30-án. A mintegy 
300 fő előtt fellépett Gyuris Imre nyugdíjas ének-
tanár, Oswald Marika érdemes művész, az Ope-
rettszínház tagja. A közöséget ezen felül a Forma 
TSE moderntánc-előadása szórakoztatta, illetve a 
Dorozsmai Versmondók Köréből Szentes Bíró Fe-
rencné mondott verset. Az előadás végén az idősek 
virágot és kitűzőt kaptak képviselőinktől.

6200,- 70/323-5035

SZENTES BÍRÓ FERENCNÉ ELŐADÁSA OSWALD MARIKA ÉNEKEL
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, 
esőcsatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! Számla biztosító felé is!

Hívja Batát!

06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023, 06 20 9752 926

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

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

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, MinDigTV, 

egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Széksósi út 40.              06 20/567-9889

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt
+36 20/2166-099

www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

TündérKerT nATúr KOZmeTiKA
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mOSó-GyuriS STefÁniA: 70-620-6867

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

TEL.: 06 30/439-3522. 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!

FAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL
Vállaljuk:

veszélyes fák kivágását
gallyazást
faápolást

LAJKÓ BENDEGÚZ
okleveles alpinista, erdész, arborista

Tel.: 70/6722-246

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak kedvezmény!

Költő József
70/503–9709

ELADÓ öregház, részben 
felújított, lakható, 

összkomfortos
Irányár: 5,8 mFt.

Telefon: 06 62/460-143
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Mardel Market

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

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:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 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

Nyitva: H-P: 8-16.30, Szo.: 8-12

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

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

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

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

Mobil: 06 70/234-2113

ÉPÜLETEK KÜLSŐ-BELSŐ RENOVÁLÁSÁT 
VÁLLALJUK: KŐMŰVESMUNKÁK, HIDEG- 

BURKOLÁS, HÁZFESTÉS, TETŐJAVÍTÁS STB.
FORDULJON BIZALOMMAL HOZZÁNK, 
MINDENRE TALÁLUNK MEGOLDÁST!

BATA ZSOLT – 70/426–7198 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.

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 Szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

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.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

Tel.: 06 20/33-79-102
Építési törmelékszállítás

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

E-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513

Építési és felújítási munkákat 
vállalok

Műszaki vezetéssel
POLYÁK ZOLTÁN

Nagy tapasztalat, magas minőség
Hívjon a 70/417-3721-es mobilon!
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: 

+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
 hétfőn és szerdán   de. 9-11 óra között
 kedden és csütörtökön   du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

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

AKCIÓ!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

minden fémkeret árából!
Diákigazolványra a keret árából 

50% kedvezmény!
Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön 

üzletünkben!
Kontaktlencse ápoló folyadék kapható.

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

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

Ajánlatunk:
– VIRÁGHAGYMÁK: crocusok, tulipánok, jácintok...
– borászati eszközök
– befőttes és díszüvegek, boros, pálinkás kínálók
– műanyag hordók, ballonok
– őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
– festékek, festőszerszámok
– gyümölcsfák, rózsatövek

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

Purina Takarmánybolt (Dorozsma, Adél köz 1.)
Szemes takarmányok, apró magvak

Purina tápok teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Kiszállítás igény szerint. 

Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12
Cím: Szeged, Adél köz 1.

A Kreatív Família Papír-Írószer-
Nyomtatvány Bolt

továbbra is várja minden kedves régi és új 
vásárlóját kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, FÉNYMÁSOLÁS, 
NYOMTATÁS ÉS HELYI BUSZJEGY, BÉRLET 

ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA
A templom mellett a buszmegállóval szemben 

a Szent János tér 3. alatt.
Nyitva tartás:

H-P: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

Sertészsír 20 kg-os 8000 Ft/db
zsír, sült 500 Ft/kg

Bőrös, félsertés 649 Ft/kg


