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„Egy hazugság a fél világot bejárja, amíg az igazság felveszi a cipőjét.” 
(Mark Twain) 

� HAVI GONDOLAT 

MÁRCIUS 15. 
ÜNNEPI MŐSOR  

AZ 1848/49. FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 

TISZTELETÉRE 
  

Az ünnepi mősorban fellépnek: 
 

KISZELY ZOLTÁN SZÍNMŐVÉSZ 
A JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA DIÁKJAI  
  

Ünnepi köszöntıt mond: 
 

UNGI ANDREA 
A Jerney János Általános Iskola 8. 

osztályos tanulója 
 

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eszmeiségérıl 

emlékezünk a mővelıdési házban 
és a dísztéren a 48-as kopjafánál 

2 0 0 8 .  m á r c i u s  1 5 - é n  
s z o m b a t  9 . 3 0  ó r a k o r  

 
Tisztelettel és szeretettel várjuk a 
kedves érdeklıdıket! 

 
FÁBIÁN JÓZSEF 

önkormányzati képviselı 
TÓTH JÓZSEF önkormányzati képviselı 

a részönkormányzat soros elnöke 
RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 
mővelıdési ház igazgató 

„VALÓBAN? „VALÓBAN? „VALÓBAN? „VALÓBAN? VALÓBAN!!!”VALÓBAN!!!”VALÓBAN!!!”VALÓBAN!!!”    
Keleti szertartású (ortodox, pravoszláv, görög katolikus) keresztény testvéreink húsvét ünne-

pén így köszöntik egymást máskor nem tapasztalható ünnepi örömmel: „Feltámadt Krisztus!” Így 
válaszolnak rá: „Valóban feltámadt!” 

Most idős fejjel és talán nem egészen öreg szívvel gondolkodtam el először arról, hogy mit rejt 
ez a szó: VALÓBAN.  Mit ad hozzá a diadalmas tényt kifejező vallomáshoz: FELTÁMADT! 

Jézust, az Ember Fiát és Isten Fiát az Istentől és embertől elfordult önző világ megkísérelte 
kiiktatni a történelemből, elhallgattatni, agyonhallgatni, meghazudtolni, kivetni maga közül. Az 
apostolokra így parancsoltak rá: „Ne tanítsatok annak az Embernek nevében!” Akik vele jártak 
három évig, követték, hallgatták bíztak benne, azokat sokkolta, szinte megbénította a csalódás és 
tehetetlen szomorúság, most a feltámadás hírének hallatán felujjonganak: Ő az IGAZ,  igaz, amit 
előre megmondott, mégis győzött! VALÓBAN feltámadt! 

Akik az Őt hallgató tömeg láttán közelébe kerülve csak „belehallgattak” tanításába, azután 
továbbmentek, és mint egy újsághírt kétkedve adták tovább, most megdöbbenve hallják: VALÓBAN 
feltámadt! 

– Miért is nem maradtam ott?! De kár, hogy nem kerestem fel máskor is! Mennyi mindent 
hallhattam volna, láthattam volna tőle, mert itt volt közöttünk! – gondolhatták ezek. 

Mások, így a farizeusok, a nép hivatalos tanítói, Jézus népszerűsége miatt féltékenyen, gyanak-
vással hallgatták a róla szóló híreket. Amikor a közelébe kerültek, a „szaván akarták fogni”, „azért 
hallgatták, hogy aztán vádolhassák”. Ezek néma megdöbbenéssel hallgatták a felröppenő, futótűz-
ként terjedő hírt: VALÓBAN feltámadt, amint megmondotta! És hiába próbálták megfélemlíteni 
a hírvivőket: „mondjátok, hogy a tanítványai ellopták testét”, annál többen adták tovább lelkes 
örömmel. 

És azokhoz is eljutott a hír, akik Pilátus „besúgói” – mert biztosan voltak! – azután meg Júdás, 
az áruló, ha még akkor életben volt megrémülve hallgathatták, hogy él Jézus, pedig ők akarták 
hozzásegíteni ahhoz, hogy elítéljék, „méltó a halálra!” – „keresztre vele!” – kiabálták a tömeggel. 
Életében nem akarták igazán megérteni Jézust, nem vele gondolkodtak, hanem ellene, most hall-
ják a lelkes hírvivőktől, hogy él! Mégis Ő győzött! Minden tervük, törekvésük ellenére ő él! 
VALÓBAN feltámadt! Elveszítették életük célját, értelmét, amiért eddig küzdöttek és a kétség-
beesés örvénye fenyegeti őket. 

 
Te, Kedves Olvasó, melyik csapathoz állsz közel? Milyen érzülettel, hangsúllyal mondod: VA-

LÓBAN FELTÁMADT!? 
Mert hozzád is jött, érted is jött és feltámadt a te feltámadásodért is! Itt maradt, hogy alkal-

massá tegyen a Vele való feltámadásra! 
Áldott húsvétot minden dorozsmai testvérünknek! 

MÁDI GYÖRGY PLÉBÁNOS 

Minden kedves olvasónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánunk! 
Dorozsmai Napló 

2 0 0 8 . 
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KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80 555 111 (anonim). 
� Szolgálati időben hívható KMB számok: 
Gulyás Antal: 06 20 209 5333, 
Tóth Zoltán: 06 20 209 5306, 
Gyenes Béla: 06 20 209 5311. 
� A Polgárőrség telefonszáma: 
06 30 621 6254. 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Győry Jenő: 

Dorozsma régi életéről című kötete. Megrendel-
hető e-mail címünkön (dn@szelmalomktv.hu), 
illetve megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé 
ZRt. Ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben 
(telefon: 62 463-444). A kötet ára: 600 forint. 

Havi bűnügyi és bűnmegelőzési tájékoztatóHavi bűnügyi és bűnmegelőzési tájékoztatóHavi bűnügyi és bűnmegelőzési tájékoztatóHavi bűnügyi és bűnmegelőzési tájékoztató    
Közreadjuk okulás céljából az utóbbi három-

négy hónap kiskundorozsmai bűnügyi króniká-
ját. Reméljük, hogy mások hasonló helyzetbe 
nem kerülnek, ill. megelőzik azok előfordulását. 

 
– Öreghegyen gépkocsival járók lopják a fát, 

az élőfákat kivágják (a gépkocsi rendszáma: 
H…H–7…6, vigyázzanak a tolvajok, mert figye-
lik őket). 

– Öreghegyben egy értékes székely fakaput 
elloptak, vidéken eladták. 

– A szélmalom környékén, az új osztáson nap-
pal egy házat kiraboltak, ékszert, pénzt vittek el. 

Javaslat a hasonló esetek megelőzésére: szerel-
tessünk riasztóberendezést. 

– A Mester utcában éjszakára az utcán tárolt 
gépkocsikat feltörték, a rádiókat ellopták belőlük. 
Megelőzhető lett volna, ha beállnak az udvarba, 
vagy az utcán a lámpák alá parkolnak. 

– Egy vállalkozó házába nem költözött be, 
értékes dolgokat tárolt benne, és mivel nem lakott 
ott, nem szereltetett riasztó berendezést. Éjjel 
tolvajok gépkocsival beálltak az udvarba, és min-
den mozdítható értéket elloptak kb. 1,5 millió Ft 
értékben. A bűneset megbízható riasztó berende-
zés beszerelésével esetleg megelőzhető lett volna. 

– Mindenszentek és halottak napjának ünne-
pe alatt az orvosi rendelőkbe betörtek, onnan 
pénzt loptak el. A riasztóberendezés nem megfele-
lően működött, mert a telefonok vezetékeit elvág-
ták. A bűneset jól működő riasztó berendezéssel 
megelőzhető, vagy tetten érhető lett volna. 

– A dorozsmai húsfüstölőtől az éppen füstön 
lévő összes jelentős mennyiségű füstölt árut tulaj-
donították el. A káreset felvillanó lámpával, moz-
gásérzékelővel, riasztóval megelőzhető lett volna. 

– Egy idős lakos a kertben, hátul dolgozva a 
kaput nyitva hagyta, ismeretlenek meglopták. 
Megelőzésül a bejárati kapu vagy ajtó mindig 
legyen zárva, a kutya legyen szabadon. 

– Utazó házaló árusok, közöttük több bűnö-
ző, rendszeresen molesztálják a lakosságot és a 
boltosokat. A lakásunkba ne engedjük be őket! 

– Idős, egyedül élő asszonynál nyugdíjbiztosí-
tó megbízottjának adta ki magát február 12-én 
egy jólfésült ember, aki kézzel írt, Szabó névre 
szóló igazolványt mutatott. Személyi adatokat 
akart felvenni, de nem járt eredménnyel, viszont 
lehetséges, hogy terepszemlét is végzett. Idős em-
berek ne engedjenek be idegeneket házukba, laká-
sukba. Ablakon át tárgyaljanak, és indokolt eset-
ben hívják át vagy telefonon szóljanak a szomszé-
doknak. 

A boltosok fogjanak össze és értesítsék egy-
mást és a polgárőrséget a gyanús személyekről, és 

írják fel minden esetben az általuk használt gépko-
csi rendszámát. 

Bűncselekmény észlelése során, ill. azonnali 
intézkedést igénylő esetekben haladéktalanul a 
rendőrséget kell a 107-es számon értesíteni. 

 
A leghatékonyabb bűnmegelőzési módszer a 

Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM), mert 
a szomszéd mindig ott van, szeme, füle van, és ha 
jó a kapcsolat, van jóakarat és összetartás, akkor 
segíthetünk egymáson. 

Bűnmegelőzési javaslatunk, hogy ahol jelen-
tősebb értéket tartanak háznál, ne sajnáljanak 
korszerű riasztóberendezést szereltetni, mert betö-
rés után utólag már sajnálkozni drága megoldás. 

Felhívjuk figyelmüket azon ingatlan- és üzlet-
tulajdonosoknak, akiknél van szerelve riasztóbe-
rendezés, esetleg felügyeletre, kivonuló céghez is 
be van kötve, rendszeresen ellenőrizzék próbari-
asztással, vagy szakemberrel ellenőriztessék a mű-
ködés megbízhatóságát. 

Vonalas telefonon át felügyeletre bekötött, 
kivonuló szolgálathoz csatlakozó riasztóberendezé-
seknél – a telefonvonal esetleges meghibásodása, 
elvágása esetére – gondoskodjanak másodlagos 
riasztás átjelzésről, pl. rádió üzemmódban. 

A riasztóberendezések kódját rendszeres idő-
közökben meg kell változtatni. 

A polgárőrség rendelkezik a Dorozsmán elő-
fordult rendőrségre bejelentett összes bűncselek-
mény anonimizált, főbb adataival, információival. 
A megtörtént bűnesetek tanúságait szívesen meg-
osztjuk a lakossággal, adunk tanácsot, javasolunk 
szakembert a megfelelő védelem kialakítására. 

 
NE FELEDJÜK! Bűncselekmény esetén a 

rendőrség 107-es számát kell telefonon felhívni. 
Gyanúsan viselkedő idegenek gépkocsijának 

rendszámát is a rendőrség 107-es telefonszámra 
mondjuk be. 

Minden bűnesetről a rendőrség után azonnal 
vagy utólag is értesítsük a POLGÁRŐRSÉGET a 
06-30-621-6254-es telefonszámon. 

 
RENDŐRSÉGI KMB HÍVÓSZÁMAI 

(szolgálati idő alatt hívható): 
Gyenes Béla: 20-209 5311, 
Tóth Zoltán: 20-209-5306, 
Gulyás Antal: 20-209-5333. 
 
Fenti számokon bejelentkezve, időpont-

egyeztetés alapján a bejelentést, feljelentést Do-
rozsmán a KMB irodán is meg lehet tenni. 

 
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 

Rendkívüli részRendkívüli részRendkívüli részRendkívüli rész----
önkormányzati ülésönkormányzati ülésönkormányzati ülésönkormányzati ülés    
Mint azt előző számunkban közzétettük, a 

Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet beolvadni 
készül egy másik takarékszövetkezetbe. 

A január 29-i közgyűlésen a szövetkezeti ta-
gok hosszas vita után megszavazták az Igazgatóság 
előterjesztését, a Mórahalom és Vidéke Takarék-
szövetkezettel való egyesülést beolvadással. 

A rendkívüli részönkormányzati ülést, amely-
nek egyetlen napirendi pontja az egyesüléssel 
kapcsolatos információkérés volt, tagi indítványra 
hívták össze február 4-re. Mivel ekkorra már meg-
született a döntés, csupán utólagos tájékoztatás 
kérésére volt lehetőségük a részönkormányzati 
tagoknak. A takarékszövetkezetet Mucsi Péterné  
elnök asszony és Rigóné ügyvezető asszony képvi-
selte. 

Buszközlekedési fórumBuszközlekedési fórumBuszközlekedési fórumBuszközlekedési fórum    
Fábián József önkormányzati 

képviselı 2008. március 6-án, csü-
törtökön 17 órától a Dobos utcai 
buszközlekedés értékelésével 
kapcsolatban fórumot tart az Önkor-
mányzati Kirendeltség tanácstermé-
ben (Negyvennyolcas u. 12.). 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
Tóth József március 3-án 17 órakor a Bölcs 

utcai Családsegítő Házban, illetve március 17-én 
17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
tart fogadóórát. 

SzelektívenSzelektívenSzelektívenSzelektíven    
Kiskundorozsmán három helyen telepítenek 

2008. márciusáig szelektív hulladékgyűjtő konté-
nereket: 

1. Adél köz–Törő u. sarka; 
2. Málna utca (ABC mellett); 
3. Faragó tér–Trombita u. 

Szeretettel meghívjuk 
NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE 

 
a Petőfi Sándor Művelődési Házba 

2008. március 7-én, pénteken 17 órára 
 

A nőnapi ünnepségen közreműködnek a 
 

Szegedi Nemzeti Színház 
fiatal művészei 

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a kedves hölgyeket! 
 

 FÁBIÁN JÓZSEF TÓTH JÓZSEF 
 önkormányzati képviselő, önkormányzati képviselő 
  a részönkormányzat soros elnöke 

1% – Adója 1%-át kérjük a Polgárőrség számára felajánlani. Adószám: 18458556-1-06. 
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Az erkölcs forrása 
 
Régóta foglalkoztatott az a kérdés, miszerint honnan származnak erkölcsi törvényeink. Vajon 

készen kaptuk-e, és ha igen, kitől, illetve léteznek-e olyan szabályok a morális emberek számára, 
amelyek minden helyzetben egyértelműen kijelölik cselekvésük helyes útját. 

A 20. század gondolkodói beismerték, hogy az ember a maga tökéletlen voltával csupán tökélet-
len dolgokat képes megteremteni, ismeretei nem lehetnek tökéletesek és teljesek, az időbeli és törté-
neti sodrásba belemerülve nem merevedhet időtlenné: sohasem lehet objektív és végtelen. Az er-
kölcs maga egy olyan eszmény, amely sosem tapasztalható. Nem lehet rámutatni, nem lehet meg-
mutatni, csupán alkalmazni lehet a gyakorlatban. 

A zsidó-keresztény hagyomány minden etikai mércét Istentől eredeztet, vagyis egy olyan felettünk 
álló, abszolút és transzcendens hatalmat jelöl ki, aki megalkotott számunkra egy komplex rendszert, 
amelyet ha nem használunk, az Istennek nem tetsző cselekedet. A keresztény hit szerint Mózes 
megkapta a Tízparancsolatot a kőtáblákon. A rajtuk szereplő elvek (maximák) közül néhánynak a 
regulatív-tartalmi jellege a tiltás, vagyis azt mondja meg, mit tilos tennünk. Más maximák pedig 
köteleznek valamire. 

Mindig távol állt tőlem az a szemlélet, hogy az Istenben nem hívők, más vallást vallók és az 
ateisták nem lehetnek erkölcsösek, mert az erkölcs kizárólag maga Istentől származik. Azt sem tar-
tom elfogadhatónak, hogy a keresztény morál összes parancsa minden korra, minden társadalomra 
vonatkoztatható lenne. Nem tudom, mennyire tűnik humanistának egy olyan hit, amely az embe-
reket képtelennek tartja arra, hogy maguktól, közmegegyezés alapján állítsanak fel erkölcsi mércét, 
és ne kelljen bármiféle transzcendenciához segítségül fordulniuk. 

Azokat a nézeteket, amelyek „erkölcskódexeit” autoriter módon, dogmatikusan, univerzalizálva 
(így bármi más alternatívát kapásból elutasítóan) akarnak ráerőltetni az emberekre, kifejezetten 
ellenszenvesnek vélem. A több ezer éves vallásoknak, köztük a kereszténységnek normarendszere és 
módszere egyaránt elavulttá vált. A jelenkor filozófiája úgy véli, adva vannak társadalmak, világné-
zetek, párhuzamosan egymás mellett létező értelmezési keretek, amelyek által egy tett morális meg-
ítélése relatívvá válik, amennyiben válogatunk eme keretek preferenciái között. A nyugati demokrá-
ciák a maguk zsidó-keresztény világlátásukkal ki akarnak emelkedni a sorból a többi paradigma fölé, 
és önmagukhoz akarnak mindent mérni. Abszolutizálják erkölcsüket, abszolutizálják lényegében 
egész világlátásukat, amikor azt mondják, hogy az egyetlen igaz hit Isten hite és az egyetlen igazság 
Istené. A pragmatista szemlélet értelmében nem különböznek ebben a tekintetben attól az öngyil-
kos fundamentalista terroristától, aki ugyancsak kizárólag istene igazságát hajlandó elfogadni és 
terjeszteni. Egyáltalán nem biztos, hogy az egyik mérce jobb a többinél. Egész egyszerűen csak más. 

A kontinentális gondolkodók még úgy vélték, léteznek bizonyos tengelyek, amelyek mentén 
erkölcsünk szerveződik. Csakhogy nem találtunk eddig ilyen tengelyeket, mert valójában itt nincse-
nek. Az embereknek ahhoz nincs szükségük semmilyen istenre, hogy elfogadjanak bizonyos alapsza-
bályokat. Ezzel persze a vallásos emberek természetesen nem értenek egyet. Maradjunk annyiban, 
hogy nincs olyan civilizáció, amely el ne ítélné az emberölést, a tolvajlást vagy a hazugságot. Eme 
közös nevező az emberek józan eszére („common sense”) épít. Az eszetlenekkel meg nem lehet sok 
mindent kezdeni. Szókratész tétele, amely szerint az erény egyenlő a tudással, csupán idea, de abban 
talán egyetérthetünk, hogy a felelős életvitel a műveltség megszerzésével kezdődik. És talán nem kell 
állandóan Isten kezét fognunk, hogy felfedezzük magunkban az emberségességet, amely vezérelv-
ként szolidaritást követel meg tőlünk. 

SOMOGYI GÁBOR 

BúcsúzunkBúcsúzunkBúcsúzunkBúcsúzunk    
„A csillagok nem tartják számon az embe-

reket, és alig tartják számon az eseményeket. 
Az évek örömmel jönnek, ha jót hozhatnak, és 
mord kegyetlenséggel szórják el romlott terhü-
ket, ha az van rájuk bízva. Az évek utak, melye-
ket végig kell járni, az évek az életet hozzák, és 
az elmúlást viszik foszló tarisznyájuk-
ban.” (Fekete István) 

 
Szomorúan értesültünk arról, hogy Szabó 

Ferencné született Deák Ilona, óvodánk volt 
dajka nénije 2008. január 14-én csendben, 
türelemmel viselt betegség után elhunyt. 

Ezek a percek senkinek sem könnyűek! 
Drága Ica! 
Kívánjuk, nyugodj békében, s emlékedet 

megőrizzük. 
 

Volt kolléganőid a Bölcs utcai óvodából 

Dohogok, mert…Dohogok, mert…Dohogok, mert…Dohogok, mert…    
Itt élek Dorozsmán immáron 40 éve. Ez idő 

alatt e település volt község, nagyközség és 1973-
tól Szeged egy része. Nekem és sokaknak innentől 
van bajom Dorozsmával. 

Dohogok, mert a rendszerváltás óta minden 
olyan ember, aki önálló életre vágyik, el kénysze-
rül Dorozsmáról költözni, mert építésről, új tel-
kek osztásáról szó sem lehet. Szóval, nincs hol 
építkeznünk. Magam is nyugodtabb életre vágy-
tam, megmozgattam mindent, hogy kiderítsem, 
mit lehet kezdenie annak, aki mondjuk társashá-
zat kíván építeni. Felvettem a kapcsolatot egy 
tervező-kivitelezővel. Elmondta, nincs telek, ahol 
építkezni lehetne. Végül Szegeden kötöttem ki, 
ott aztán van választék. 

Dohogok, mert a csatornázás után nem lettek 
kijavítva a hibák. A járólapok lebukdostak, próbá-
lok egyet-egyet pótolni, de ez nem megoldás. A 
leszórt murvakő repül, ki tudja, hol áll meg, min-
den nap seperhetem össze. Jó lett volna oda bitu-
men is, csak azt felszedték, hogy murva legyen 
helyette. 

Dohogok, mert ugyan féléve már elindult a 
buszközlekedés a Dobos utcában, de az átadáskor 
beígért szemeteseket még mindig nem helyezték 
ki a megállókba. Minden reggel nekem kell össze-

szednem a szemetet, ha nem akarom, hogy ellep-
jék a kertem. 

Dohogok, mert sok házra nincsenek kirakva a 
házszámok. Teljesen tájékozatlanok vagyunk egyes 
településrészeknél, mert még az utcajelző tábla is 
hiányzik. 

Dohogok, mert tehetetlenek vagyunk a szaba-
don kódorgó kutyákkal szemben. Ha betartanák 
az állattartási szabályokat és büntetéseket fogana-
tosítanának, talán nem lennének idősek és gyere-
kek veszélyben az utcákon. 

Dohogok, mert ugyan Dorozsmán is létesítet-
tek szelektív hulladékgyűjtő konténereket (jut 
tudomásomra több hónap csúszással), de nem 
lehet használni, mert nincsenek átadva. A minap 
gondoltam, kiviszek néhány zsák hulladékot a 
közelben álló hulladékgyűjtőbe, de rám szóltak, 
hogy bele ne dobjam azokat, mert a gyűjtő nincs 
átadva. Mi kellene ahhoz, hogy végre használni 
lehessen? Papír, tollvonás, és persze akarat. 

Jó lenne, ha valaki üzenne a torony alatt levők-
nek, hogy legyenek kicsivel jobb gazdája Dorozs-
mának. Ne mostohagyerekként kezeljék e városrészt. 
Akkor talán nem lenne ennyi elégedetlen lakos, mert 
higgyék el, dohogásaimmal nem vagyok egyedül. 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

KiskundorozsmaiKiskundorozsmaiKiskundorozsmaiKiskundorozsmai    
TakarékszövetkezetTakarékszövetkezetTakarékszövetkezetTakarékszövetkezet    
Minden fájdalmunk és örömünk, minden 

boldogságunk és boldogtalanságunk abból az 
illúzióból táplálkozik, hogy amink van, az mind-
örökre megmarad. Tisztában vagyok vele, hogy 
ami megszületik, minden, ami létrejön, egyszer 
megszűnik, átalakul. De vannak dolgok, amelyek 
megszűnéséről, átalakulásáról el kell gondolkodni. 
Biztos van személy, vannak személyek, akik teljes 
egészében látják, ismerik az igazságot (a Takarék-
szövetkezet beolvadását, …-t). De én csak féliga-
zságot látok, vagy még azt sem, éppen ezért ural-
kodik el rajtam minduntalan a kétely. A féligazság 
számomra épp oly hihetetlen, mint a mellébeszé-
lés. A mai napig nem értem, mi indokolja a beol-
vadás gyorsaságát, erőltetését, az erőlködést. A 
legpesszimistább módon felvázolt (feltételes mód-
ban lévő) jövőképet. Mindent a feje tetejére állíta-
ni, lekicsinyíteni az állományt, ami eddig felső 
fokon teljesített. A tagok által összehozott va-
gyont, a helyi sajátosságokat stb. Nem valaki 
másnak kellene levonni a konzekvenciát? Tudom, 
olyan szép a magyar nyelv, a politikai tálalás, hogy 
mindent el lehet az emberekkel hitetni, és elbújni 
a hibák mögé. Jobb lenne elmondani az igazat 
kertelés nélkül. Nekem a féligazságokkal van 
bajom, számomra a féligazságok azok, amelyek 
nem igazak. 

Utószó: Közöltem a testületi ülésen, hogy 
véleményemet közlöm a közgyűlésen (meg-
történt). Közlöm a Dorozsmai Naplóban is. 
Időközben lemondtam igazgatósági tagságomról, 
valamint szövetkezeti tagságomat is megszüntet-
tem. 

 
OTTLIK SÁNDOR 
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A költő: Budai IstvánA költő: Budai IstvánA költő: Budai IstvánA költő: Budai István    
A Dorozsmai Kávéházi Estek vendége volt 

Budai István költő, akivel nemrég megjelent első 
verseskötetével kapcsolatban beszélgettem, s akit 
a szegedi Amatőr Alkotók táborából ismerek. 

 
– Milyen fogadtatást tapasztaltál a kötet megje-

lenése kapcsán? 
– Nagy várakozás előzte meg, mind volt mun-

katársaim, mind a baráti társaságomból is, s el-
mondhatom, hogy a könyv meglepően sikeresnek 
bizonyult. 

– A kötet sokat sejtető, információhordozó címé-
vel – „Fényben és homályban” – teljes, tetszetős 
összhangban van a borító címoldal. Mondhatjuk rá, 
külsőleg is igen szép könyv! Mondanál erről valamit? 

– Mint látjuk, a baloldalon egy szűk utcarész-
let képe tűnik fel, amely V. Szabó Erzsébet festő-
művész „Kotor-i utca” című csodás festményéről 
készült, akinek kitűnő munkái egyébként a köte-
tet végigkísérik. Alól árnyékban, majd felül a falra 
verődő fénysugár végighalad átlós irányban a 
borítólap alsó részéig, ahol fokozatosan elvéko-
nyodik. Nagyon szép, egy barátom, és a Bába 
Kiadó nagyszerű munkáját dicséri. 

– Hogyan kerültél szoros kapcsolatba az iroda-
lommal, a versírással? 

– Igen sokat olvastam, verseket is. Öt évig 
iskolai könyvtáros voltam Szegeden, közben az 
Irodalmi Önképzőkör munkájában is részt vet-
tem. Osztályelsőként álmom volt, hogy irodalmat 
tanítsak. 

– Fontosnak tartod, hogy leírd azt, amit látsz, 
az érzéseidet? 

– Igen, belső kényszert érzek erre. Önmagam-
ból szeretnék adni valamit, költő példaképeim is 
az egyéniségükkel hatottak reám. Képszerű, érthe-
tő, szép tiszta, egyszerű magyar nyelven írott 
„fogyasztható” verseket írok, amelyekre igény van, 
amint azt mutatja a könyv sikere is. 

– A leírt természeti megfigyeléseid visszavezet-
hetnek a gyerekkori dóci éveidre? 

– Igen, azokra is. Dóc legszélsőbb utcájában 
laktunk. Ez a természettel való szoros kapcsolatot 
jelentette. Amikor az ajtón kiléptem, kitárult a 
világ előttem, szárnyalhatott szabadon a tekinte-
tem... Miénk volt a határ! 

– Verseidből a szabadság szelleme, s csattanós 
mondataidból olykor valamiféle fegyelem sugárzik. A 

szülői házból, a neveltetésedből hoztad magaddal 
ezt, avagy a vasúton töltött munkád során sajátítot-
tad el? 

– Szüleim önállóságra neveltek, a régi világ-
ban a gyermek tudta a dolgát. Szelíd erejük hatott 
reám. Másrészt, harmincnyolc évet dolgoztam a 
vasútnál. Sohasem késtem egyetlen percet sem. 

– Az „Arc poetica helyett” című versedben emlí-
ted a fogva tartó köröket. Kifejtenéd ezt bővebben, 
még mire gondolsz? 

– A körök, amelyek a mai világban bekerítik 
az emberek többségét: igazságtalanság, tehetetlen-
ség, képmutatás, ködösítés... ezektől szabadulni 
vágyom, s lehetőségeim szerint távol tartom ma-
gamat. 

– Lesz-e folytatása lelked büszke szárnyalásai-
nak, röpteid útjairól olvashatunk-e ilyen nagyszerű, 
színes, olvasmányos verseket a közeljövőben? 

– Igen! 
– Köszönöm a beszélgetést és további sikereket 

kívánok! 
 
 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Fantáziavilág selyemből 

SelyemSelyemSelyemSelyem----párducpárducpárducpárduc    
A kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési 

Ház aktuális kiállításán, Györffy Orsolya képzőmű-
vész selyemképeiből látható kiállítás. 

A bejárat mellett, ha nem is selyem-párduc, 
de selyembe „öntött” hiúz fogadja a betérőket. 
Orsi szereti az állatokat és az embereket is. Nem 
csak úgy, de meg is ihletik ezek a témák. Ennek 
méltó bizonyítéka és színtere e kiállítás, ahol em-
beri portrék mellett csacsi és bika „arckép” is 
helyet kap művészeti alkotásként megjelenítve. 

A terem másik sarkában egy beesett, aszkéta 
arc a „Lelkiismeret-furdalás” című kép látható. 
Orsi szereti megengedni, hogy képeit szemlélve a 
néző-nézelődő gondolata, fantáziája szabadon 
szárnyaljon. Ezért, tudatosan nem tünteti fel a 
képek címeit a képek mellett a kiállításain. Még 
akkor sem, ha tényleg van címe egy-egy alkotás-
nak, mint például a „Lelkiismeret-furdalás”, vagy 
ha egyértelmű, mint például az állatábrázolások-
ban a fajták jellegzetességei. 

A harmadik kép, amely megkapott, egy figu-
rális kompozíció: egy barnás-arcú férfi feje tetején 
egy görnyedt tartású, ruha nélküli, sárgás (akt) 
torzó ül. Talán a nőuralomról szólhat. Erre utal a 
női alak elhelyezkedése (fent) és a férfi sötétebb 
arcszíne (ami mintegy cserzett), arckifejezése fizi-
kai és lelki súly ránehezedésére utal. 

Orsi azonban nem csak figurálisan gondolko-
dik: „úsztatott” képei is bizonyítják fantáziáját és 
technikai felkészültségét, amely alapos szakmai és 
életből merített tapasztalatokra támaszkodik. 
Szakmai szempontból azt is megtudtam, hogy 
kontúros „éles” kompozíciók más (vékonyabb) 
minőségű selyemre készülnek, míg egy másik faj-
tájú (vastagabb) anyagon a selyemfesték „kevésbé 
ismeri a határokat”, jobban szétfut, szétterül. 
Hiába a képzőművész felkészültsége! Ilyen az, 
amikor a festék és a selyem öntudatossága semmi-
be veszi, felülírja az ember elképzeléseit… 

Ja, hogy jön ide a selyem-párduc?! A címbeli 
párduc? 

Elfelejtettem leírni, de most pótolom mulasz-
tásomat, hogy Fehér Judit rajztanár nyitotta meg 
szakmailag a kiállítást, és pár szóval vázolta Orsi 
emberi arcát is. Majd további sikereket kívánva 
tartalmas alkotómunkára buzdította a művésznőt,  
miközben elmerengett a kiállítás KLASSZ képein. 
Rácz Gabriella pedig egy meglepetésverssel készült 
a képzőművész és a közönség számára. M. Rilke: 
A párduc. Nos, innen, ebből a versből vettem a 
„párducságot” és a bátorságot, hogy Györffy Or-
solya képzőművész és e nemes, szép vad között 
hasonlóságot vonjak. M. Rilke versében írja a 
párduc gondolatairól: „Ekkor egy kép beszökik, 
átvillan a feszült tagokon és a szívbe ér…” 

Orsit is így képzelem el alkotás közben…, 
hogy azután a szívéből a képződött és ott felragyo-
gó kompozíciókat selyemre öntse, ábrázolja. A 
sárga, a kék, a zöld és a bordó a kedvenc használa-
ti színei Orsinak, de ezek árnyalatait és különböző 
mélységeit, tónusait is (szívesen) variálja. 

A művésznő azt is megosztotta velem, hogy 
kiállított alkotásai megvásárolhatóak. A képek 
felől érdeklődni vagy a kiállítást megtekinteni 
Kiskundorozsmán a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban lehet annak nyitvatartási idejében 2008. 
március 31-ig. 

 
 

OLAJOS ÁGNES 

OLAJOS ÁGNES 

Téged szeretlekTéged szeretlekTéged szeretlekTéged szeretlek    
Vers bennem a fájdalom, 
s hidd el, annyira fájlalom, 
hogy bánatot okozok ezzel 
Neked. Mert írhatnék másról, 
mosolygásról 
szerelemről, szerencséről, 
mint erről az enyémről: 
mert Te az enyém vagy! 
Szeretetem nagyobb 
annál, hogy meg- 
írhatnám. De leg- 
alább kimutatnám! 
És én most ezúton 
e versben súgom: 
szeretlek 
Tégedet, 
Téged 
szer 
et 
l 
e 
k 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

A parkbanA parkbanA parkbanA parkban    
Csak álltam ott, 
jöttét nem vártam, 
Bár éreztem őt, 
arcát nem láttam. 
 

Mellém ért, s megragadott, 
igéző tekintete, 
emléke felragyogott, 
fénysugárként szívembe. 
 

Szerettem, mint év előtt, 
minden percben nélküle, 
mellém ért és megölelt, 
felejthetetlen szeme. 
 

Csak vártam ott, 
kövülten álltam, 
együttvénült fák közt, 
társtalan magam. 
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KATOLIKUS HÍRHOZÓ 
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenı idıszakos kiadványa. 
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A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

A DOROZSMAI TEMPLOM TETİZETE FELÚJÍTÁSRA VÁR! 

Ezelőtt több mint 10 évvel egy idős tetőfedő 
mester javította templomunk tetőhibáit. Ő figyel-
meztetett bennünket, hogy tíz éven belül komoly 
felújításra számoljunk, mert a cserép lécek elöre-
gedtek, a pala törékennyé vált és a beázás veszélye 
egyre növekedik. 

Három éve elkezdődtek ez előkészítő munká-
latok: a tető faszerkezetének vizsgálata, a tetőszer-
kezet műszaki rajzának és a felújítási kivitelezési 
tervnek elkészítése. A Műemléki Hatóság engedé-
lyét megkértük, közben a Szegedi Önkormányzat-
tól kapott támogatás összegéből megvásároltuk a 
szükséges tetőlécet és a pótláshoz szükséges geren-
dák egy részét. Ezekre az előkészítő munkálatokra 
eddig 1 800 000 forintot költöttünk. 

Decemberben a képviselőtestületi gyűlésen 
László püspök atyánk elé tártuk a felújítás ügyét, 
annak sürgető voltát, az esetleges keletkező tetőhi-
ba miatt a beázás veszélyét. Támogató készséggel 
foglalt állást a felújítás ügye mellett. Szükségesnek 
mondta, hogy kérjünk néhány kivitelezőtől árajánla-
tot, hogy lássuk pontosan, mennyibe kerül ma a 
felújítás, közben vegyük számba és mozgósítsuk az 

általunk biztosítható anyagi forrásokat, és akkor a 
Püspökség is hozzájárul a felújítás megvalósulásához. 

Az árajánlatokat megkértük négy tetőfedő 
cégtől. Ezek végösszege 25 és 30 millió forint 
között van. Egyházközségünk Képviselő-testülete 
véleményezése után a Püspökség szakembereinek 
ajánlása alapján a püspök úr dönti el, közülük 
melyikre bízzuk a munka elvégzését. Most azt kell 
számba venni, hogy mi mennyivel tudunk hozzá-
járulni a felújítás igen nagy összegéhez. 

Sajnos, a megélhetés költségei, az ismert ár-
emelkedések amúgy is megterhelik a családok 
anyagi helyzetét. Ezért némi aggodalommal, de 
mégis bízva Gondviselő Istenünkben és a hívek 
eddig is sokszor megtapasztalt nagylelkűségében 
terjesztjük a hívek és Dorozsma népe elé kérésün-
ket. Elődeink nagy anyagi áldozattal építették, 
újították meg és gondozták a Dél-alföld kiemelke-
dő helyen álló, egyik nagy és szép templomát. 
Most rajtunk a sor, hogy Istenünk dicsőségére, a 
magunk és az utódok örömére folytassuk ezt az 
értékmentő szolgálatot. 

Ha minden, egyházunkat eddig is anyagilag 

támogató család és minden jó szándékú dorozsmai 
testvérünk, aki Dorozsma ékességének számító a 
templomunk tetőfelújításának ügyét magáénak 
érzi, az év első felében minden hónapban lehetősé-
ge szerint 1 000 vagy 500 forintot félretesz, és 
majd befizet erre a célra, a felújítás költségeinek 
jelentős részét előteremthetjük. Természetesen, 
aki nagyobb adományt tud adni erre a célra, azt 
hálás köszönettel fogadjuk. Vagy ha valaki kisebb 
összeggel tud csak hozzájárulni, akkor ebben az 
első félévben minden hónap utolsó vasárnapján a 
szentmisék alatti perselyezéskor tegye a perselybe, 
és azt erre a célra fordítjuk. Ugyancsak ezt a célt 
szolgálja a templom utolsó padja mellett álló 
perselybe tett adomány is. 

A nagylelkű adakozás bátorítására úgynevezett 
„pala-jegyeket” bocsátunk ki 1 000, 2 000 és 5 
000 forintos címletekben emlékeztetőül és köszö-
netként a tetőfelújításra adott adományért. 

Mivel az Egyház közhasznú szervezet, az ado-
mányok után külön igazolás alapján adókedvez-
mény érvényesíthető.  

MÁDI GYÖRGY PLÉBÁNOS 

Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 

És ha minden álmod valósággá válik 
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig. 
 
 
Lovai István (Szélmalom u. 26B) 
január 18-án ünnepelte 75. születés-
napját, és ugyan ezen a napon 50 
évvel ezelőtt kötött házasságot fele-
ségével, Farkas Margittal. 
Köszönti őket sok szeretettel család-
ja: István, Berti, Fruzsika, Margó, 
Eszter, Árpi, Flórácska Zsófi, Bálint. 
 
 

Sok Boldogságot és hosszú 
egészséges életet kívánunk nekik! 

SZERTARTÁSOK, ESEMÉNYEK A 
DOROZSMAI TEMPLOMBAN 

– Március 7. péntek, 8. szombat 17.30, március 9. vasárnap 9 óra: húsvétra előkészítő nagyböjti 
lelkigyakorlat a Biblia évében. A szentbeszédeket mondja dr. Thorday Attila, a szentírástudomány taná-
ra, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársa, szeged-szentmihályi plébános. 

– Március 17. nagyhétfő, 18. nagykedd: betegek, idősek húsvéti szentgyónása-szentáldozása ottho-
nukban. Kérjük a hozzátartozókat, jelezzék a plébánián, kinél és mikor alkalmas a látogatásunk. 

– Március 20. Nagycsütörtök: reggel 7: Jeremiás siralmai. Gyónási lehetőség. Este 17.30: Az utol-
só vacsora emlékmiséje. Utána imádságos virrasztás a Gecsemáné kertben értünk szenvedő Jézussal. 

– Március 21. Nagypéntek: reggel 7: Jeremiás siralmai. Keresztúti ájtatosság. Gyóntatás. Este 
17.30: Urunk szenvedésének és halálának ünneplése. 

– Március 22. Nagyszombat: reggel 7: Jeremiás siralmai. Gyóntatás. 
Urunk sírban nyugvása. A templom egész nap nyitva áll az imádkozók részére. A gyermekeket 2 

órára várjuk a szentsírhoz. Este 20.00: A húsvéti virrasztás (vigília) szertartása. Szentmise. 
– Március 23. HÚSVÉTVASÁRNAP. Szentmisék: 7, 9 (ezután feltámadási körmenet), este 

17.30. 
– Március 24. Húsvéthétfő. Szentmisék: 7, 9 (este nincs szentmise). 
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A BabaA BabaA BabaA Baba----MamaMamaMamaMama    
Klubban decemberbenKlubban decemberbenKlubban decemberbenKlubban decemberben    

A karácsonyi készülődés kapcsán az anyukák 
már együtt készítettek adventi koszorút, kopogtatót. 
Néhány kisgyermek már a díszeket nézegette és 
közben fel-fel hangzott a mikulást csalogató dal. 

December 5-én az anyukák és gyermekeik 
hívogató énekére megérkezett a Klubba a várva 
várt Mikulás. Az apró ajándékokat pici mikulás 
sapkákban kapták meg a gyerekek, melyet a fejük-
re rakva hasonlítottak a Mikulásra. 

Az évzáró karácsonyi ünnepségen az anyukák 
süteményeikkel kínálták a klubtagokat és az apu-
kákat. A hatalmas gyerektársaság az egész klubhe-
lyiséget bezengve játszott. 

Ezentúl is várunk minden kedves jelenlegi és 
leendő klubtagjainkat minden szerdán 9-12 óra 
között a Plébánia Közösségi Termében. 

Köszönjük a klubot támogató cégek hozzájá-
rulását: COOP Szeged Zrt., Nemes Vegyes –
Nemes Judit. 

SZABÓNÉ OCSKÓ ZSUZSANNA 
ÉS KOVÁCS SZILVIA 

Köszönet 
A Kiskundorozsmáért Alapítvány Kuratóriu-

ma köszönetét fejezi ki valamennyi támogatónak, 
akik hozzájárultak a 2008. február 16-i jótékony-
sági rendezvény sikeréhez, nevezetesen: 

AVIVA Életbiztosító Rt., ARO Center Kft, 
Bányai Cukrászda, Farkas Trans, Fábián József, 
dr. Géczi József Alajos, Illés István, Kádár Mihály, 
Kádár Mihályné, Kiskundorozsmai Takarékszö-
vetkezet, Lázár Zoltán, Méry Vegyi Diszkont, 
Mózes Zsuzsanna, Mucsi Péterné, Nagy Attila, 
Nagymihály István, Németh Kálmánné, Szélma-
lom Kábeltévé Zrt., Szélmalom Virágüzlet, 
Tábithné Németh Orsolya, Tamás Sándor, Tor-
nádó International Kft., Tóth József, Ungi Bt., 
Újvári Mihály, dr. Ványai Éva, Vadliba Vendéglő, 
Várhidiné Szabó Erzsébet, Vincze Ferencné 

Köszönjük továbbá a jókedvű, táncos lábú 
vendégeknek a megtisztelő részvételt! 

OLVASÓI LEVÉL 
 

Nógrádi Zoltán képviselő úrnak szeretnénk 
megköszönni, hogy az ünnepek alkalmával gyü-
mölcs csomagot osztottak szét a rászoruló dorozs-
mai családoknak, de a külterületen élő rászoruló 
családoknak sajnos ezekből az adományokból nem 
jutott az ünnepi asztalra. 

Fábián József képviselő úrtól szeretném meg-
kérdezni, hogy a Sziksósfürdőt és a Kulipintyó 
Csárdát összekötő kerékpárutat a külterületeken 
élők mikortól tudják majd igénybe venni. Várha-
tó-e, hogy a közeljövőben elkészül? 

Más: a tanyán élő családoknak anyagi helyze-
tükből adódóan igényelhetnének szociális étkezte-
tést, de sajnos az elszállítást nem tudják megolda-
ni, és emiatt nem kérik. Lehetne-e biztosítani az 
ételkihordást a külterületeken élőknek, mert úgy 
tudom, a környező településeken (pl. Üllés, Mó-
ra-halom stb.) ez megoldható. 

„EGY RÁSZORULÓ CSALÁD” 

1%1%1%1%    
Kérjük, adója 1%-át a Tappancs Állatmen-

hely támogatására ajánlja fel. 
Adószám: 18469453-1-06. 

FARKAS GABRIELLA, A MENHELY VEZETŐJE 

„Egy pályázat margójára”…„Egy pályázat margójára”…„Egy pályázat margójára”…„Egy pályázat margójára”…    
Meghívást kaptam a Jerney János Általános 

Iskolába január 30-án egy konferenciára, amely 
címe: Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra, jó 
gyakorlatok bemutatása a régióban. A konferencia 
célja volt a regionális szakmai hálózat keretében a 
különböző kompetenciák fejlesztésére orientált és 
differenciált jó pedagógiai gyakorlatok bemutatása. 

A Jerney János Általános Iskola 2006-ban 
HEFOP 3.1.3 pályázaton komoly összeget nyert 
el, mely lehetőséget biztosított céljaik elérésére. 
Mire is fordították? Tárgyi eszközökre, SULI 
NOVA programokra, segédeszközökre, IKT szak-
értők tapasztalatára, irodaeszközökre. A tanárok 
továbbképzésén, amelyen az igazgató úr is részt 
vett, aki projekt menedzsere is egyben, 2x30 órá-
ban tanulhatták a kompetencia-alapú tanulás és 
tanítás lehetőségeit. A továbbképzésen túl regioná-
lis hálózatfejlesztést végeztek, mely nagyon fontos 
eleme a tapasztalatszerzésnek és -átadásnak. A hat 
tanárkollegán kívül további munkatársakat vontak 
be a projektbe. Az eszköztár kialakítása, ill. az 
adatbázis létrejötte is feladatuk volt, hiszen a meg-
szerzett tudásukat a régióban át kell adniuk, segít-
ve a többi iskolának a munkáját. 2013-ig tartják a 
programot, ezért az adaptációt kiterjesztik, új 
pályázaton vesznek részt. Kötelességüknek érzik a 
tapasztalatok átadását más iskoláknak – hangzott 
el Lázár Zoltán iskolaigazgató nyitó előadásán. 
Asbóth Ákos, a projekt pénzügyi vezetője számolt 
be a projekt pénzügyi helyzetéről. 

Hogy a projekt gyakorlatban mit jelent, ezt a 
bemutató órákon láthattuk meg: 

Kooperatív technikák alkalmazása (Lovai Ágo-
ta: szövegértés-szövegalkotás, 3. évfolyam); 

Az interaktív tábla nyújtotta lehetőségek (Vass 
Józsefné: vizuális kultúra, 5. évfolyam); 

Mesefeldolgozás angol órán (Story Time modul) 
(Raffai Erika, 6. évfolyam); 

Ingyenes szoftverek alkalmazásának lehetősége 
(Kohlmann Péter: matematika, 8. évfolyam); 

A bemutató órák után újabb előadások hang-
zottak el: 

A mentorálások tapasztalatai (Dr. Farkasné 
Juhász Krisztina, hálózatkoordinátor, Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Kht.); 

A kompetencia-alapú nevelés fejlődési folyama-
tai a Jerney János Általános Iskolában (Előadó: 
Sarusi Etelka, pedagógiai szakértő); 

A programadaptáció tapasztalatai (Műhely-
foglalkozások: szakmai eszmecsere a megvalósító 
pedagógusokkal és mentoraikkal). 

Vass Józsefné óráját látogattam meg, érdekelt az 
interaktív tábla nyújtotta lehetőségek korlátok nélküli 
használata. Fantasztikus élmény volt látni a gyerekek 
és tanáruk közös munkáját. Rengeteg információt 
adott, rögzített bennük. Azt tapasztaltam, hogy a 
gyerekek nagyon élvezték az órát, persze a tanárnő is 
fantasztikusan vezette az órát, no és az interaktív tábla 
működését is szakavatottan kezelte. Ez a tábla egy 
olyan vizuális eszköz, mely nagyban segíti munkáju-
kat, s csak egy sikeres pályázatból lehet megvásárolni. 
És a Jerney János Általás Iskolának éppen hat ilyen 
táblája és hozzátartozó szoftvere is van. 

A pályázat adta lehetőségek segítik a diákok 
tanulását, és mélységelvű tanítási lehetőséget a 
tanároknak. 

Egy idézet olvasható az iskola aulájában: 
„Szeretni a szépet, keresni az igazat, akarni a jót, 
ez az igazi életcél” (Beethoven). Ez ma érvényes, 
és ebben a szellemben foglalkoznak a tanárok 
diákjaikkal az iskolában. Csak így tovább! 

RÉVÉSZ FERENC ANDRÁSNÉ 

Karnyújtásnyira az NB 1Karnyújtásnyira az NB 1Karnyújtásnyira az NB 1Karnyújtásnyira az NB 1    

Ez a megállapítás Dankó Ervin szerint, aki a női 
csapat mestere, vicc és egyben óhaj. A karnyújtás oly 
módon történne, hogy 14-15 játékos kinyújtaná 
karját 14-15 olyan kézilabdát támogatni szándékozó 
felé, akik a szakosztály évi költségvetését 2-2 millió 
forinttal megterhelnék. Az óhaj az 5-6. hely meg-
szerzése, és 6-7 fiatal rutinos játékos igazolása. Jelen-
leg itt edz Sztyupanova balkezes átlövő, aki Vásár-
helyről jött. Az edzés végén beszélgettem Baunok 
Dettivel, egykori válogatott szélsővel, és Dobó Móni-
val, aki hétről-hétre parádésan védett és nagy szere-
pe van abban, hogy ilyen kiválóan szerepel a csapat. 
Mindketten korainak tartják még a feljutást. Tudo-
másuk szerint sok meghatározó játékos jönne 
Dorozsmára, ehhez viszont sok-sok pénz kellene. 
Dobó Móni még elárulta, hogy szerinte ez a csapat 
érdemes a harmadik helyre. 

A férficsapat mestere, Giricz Sándor egykori 
kiváló válogatott játékos már nem volt ilyen derű-
látó. Azzal kezdte, hogy az őszi mérkőzések még 
álmában se jöjjenek elő többet. A sok sérülés 
miatt volt, amikor cserejátékos nélkül álltak ki. 
Ezeken a mérkőzéseken az idősebb játékosok 40 
perc után elfáradtak. Jelenleg sereghajtók. Az 
elmúlt hetekben különböző felkészülési tornákon 
szerepeltek, sikerrel. Sok fiatal játékos (pl. Omár, 
Savanya, Csányi stb.) beépült az első csapatba, és 
ezzel felgyorsult a csapatjáték. Meghatározó játé-
kosok távoztak (Kiss, Lele stb.) külföldre vagy 
magasabb osztályba. A fiatalított csapatot az edző 
képesnek tartja a 8-9. hely megszerzésére. 

Közben megérkezett a „nagyfőnök”, ifj. Miksi 
István elnök úr. Egyik szeme sír, a másik nevet. A 

fiús szeme az, amelyik sír, a lányos pedig a nevető. 
Az öröm, hogy annyi pénz van, hogy a mérkőzéseket 
le tudják játszani. A női NB 1/B-ben a Csömör és a 
Gyula profi szinten készül az NB 1-re. Ehhez meg-
van a játékos kerete és az anyagi háttér. Dorozsmán 
jelenleg több mint 200 igazolt különböző korosztá-
lyú játékos van, 5 edző irányításával. Több mint 
százan közülük dorozsmaiak. Ebben nincs benne a 
felnőtt keret. Változások: a férficsapatba igazolnak 
egy irányítót a szerb Zoran Lukač személyében és 
tárgyalnak Fejes Endrével beálló posztra, aki egyéb-
ként élvonalbeli múlttal rendelkezik. 

Lenne egy kérés a szurkolókhoz, akik sport-
szerű buzdítással segítenék a csapatot. Példaként 
említeném a leányoknál a gyulai, a férfiaknál az 
orosházi dobos, dudás, kereplős, 4-5 fős B-közép 
szurkolókat, akik vidéki mérkőzésekre is elkísérné-
nek és szurkolnának. Dobot, dudát, kereplőt mi 
adunk. Jelentkezni lehet a 06 20/321-0445-ös és a 
460-811-es telefonszámokon. 

 
Lapzárta után érkezett a hír: Kozármislényben 

tornagyőztes lett a Dorozsma–Algyő női kézilab-
da-csapat. A sportmeccsek megnyerése után a 
döntőben az NB 1-es múlttal rendelkező Szek-
szárd csapatát győzték le. A győztes gólt Dobó 
Andi dobta (édesapja, Dobó Karcsi sokszoros 
válogatott, aki minden mérkőzésen szurkol a 
csapatnak a dorozsmai csarnokban). Gratulálunk! 

A torna legjobb kapusa Dobó Móni lett. Ezt 
már a torna előtt megtippeltük. Gratulálunk az 
egész csapatnak! Reszkess Csömör! 

MILITÁR MIKLÓS 
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A DOROZSMAI KENYÉRBOLT 
AJÁNLATA: 

 
Kiskundorozsma, Széchenyi u. 34. 
Nyitva tartás: H-Szo: 5:30-12:30 

 

DOROZSMAI HÁZI KENYÉR   219,- Ft/kg 
 

DOROZSMAI BÚZA KENYÉR   199,- Ft/kg 
 

MINDIG FRISS KENYÉRREL ÉS PÉKSÜTEMÉNYEKKEL 
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT A DOROZSMAI PÉKSÉG 

MELLETTI KENYÉRBOLTUNKBAN! 
 

JÓT JÓ ÁRON! 

1%1%1%1%    
Köszönjük, hogy gondoltak óvodásainkra! 
A 2006. évi SZJA 1%-os felajánlásából 

114 438,- Ft került átutalásra a Bölcs Utcai Óvo-
dás Gyermekekért Alapítvány javára. 

Az összeget játékok, vizuális eszközök, textília 
vásárlására fordítjuk. 

Alapítványunk adószáma: 18454868-1-06. 
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

Köszönjük, hogy gondolt ránk!Köszönjük, hogy gondolt ránk!Köszönjük, hogy gondolt ránk!Köszönjük, hogy gondolt ránk!    
A Negyvennyolcas utcai Óvoda Szemünk 

Fénye Alapítványa nevében ezúton mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik SZJÁ-juk 1%-val 
óvodánkat támogatták. 

A 2006. és 2007. évi felajánlás összege 190 
903,- Forint. A bevételből udvari játékokat vásá-
roltunk. 

Adószámunk: 18456482-1-06. 
SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE 

AjándékAjándékAjándékAjándék    
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két közismert dorozsmai zenész – 

Farkas Dezső és Lajkó Vilmos –, aki elhatározta, hogy hangulatos műsorral 
lepi meg a Negyvennyolcas utcai Óvoda gyermekközösségét. 

Így történt, hogy december 6-án, a várva várt napon kellemes zene és 
tánc közepette óvodánk kis lakói alig vették észre, hogy a Mikulás csengős-
botjára támaszkodva már az udvaron sétálgat. Bezzeg volt nagy öröm, ami-
kor betoppant a terembe, majd véget nem érő beszélgetés és nótázás közben 

minden kisgyermek gazdag ajándékcsomagot kapott. A Nagyszakállú köz-
ben elmesélte, hogy Drávai Bence, Lekes Dávid, Stumpf Brenda, Szabó Do-
minika, Rebeka, Roland anyukája segített neki a csomagok összeállításában. 
Majd felhívta a gyermekek figyelmét arra, hogy estére sem felejtsék el kiké-
szíteni a csizmájukat. 

Búcsúzóul az óvodások majdnem a kapuig kísérték a kedves vendéget, 
majd örülve az ajándékoknak, közösen tovább énekeltek a zenész bácsikkal. 

Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani a Mikulásnak – Bárkányi 
Mártonnak – és minden közreműködőnek és segítőnek. 

ÓVODÁNK DOLGOZÓI 
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HÓDI PÉTER 

* 35 és 35Y busz megállójánál. 

* 

Ingyenes számítógép és tanpálya használat! 

A Szegedi 7. számú Ügyvédi Iroda 
(6724 Szeged, Párizsi krt. 29/C fsz. 1.) 
dr. Bihari Lajos ügyvéd új szolgáltatása 
Dorozsmán, az Erzsébet utca 3. szám 

alatti alirodán minden hét csütörtökén 17 
órától és szombat 9 órától kihelyezett 

ügyfélfogadást tart helyi és 
környékbeli ügyfelek részére. 

 

Érdeklıdni a 30 647-7739, ill. a 
62 327-222 és a 62 462-589-es 

telefonszámokon lehet. 

Személyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadóSzemélyi jövedelemadó----pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, pótlást és javítást, 
adótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámlaadótanácsadást, folyószámla----egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, egyeztetést, 

ıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEHıstermelıi bevallások készítését és APEH----nél nél nél nél 
ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán aügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán a    

Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája Jerney utcában dr. Maróti Edit ügyvédi irodája 
mellett.mellett.mellett.mellett.    

 

Félfogadás: kedd és péntek 16-18 óráig, 
vagy elızetes idıpont-egyeztetéssel a 

20/986-3203, ill. 20/527-2958 számon. 
 

dr. Korsós Béla és dr. Korsós Béláné 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
Dorozsmai út 191. (a Takarékkal szemben) 

 

Alkalmi csokrok, cserepes virágok. 
Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok kiszállítás-
sal. Húsvéti asztali és ajtódíszek, kiegé-

szítık nagy választékban. 
  

Nyitva: H-P: 8-16, Szo.: 8-12, V: 7-10. 
Tel.: 06 20 369-1190, 06 20 231-3670 

Eszékiné Gyöngyi 

Szeged, Széksósi út 7. 
Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Gipszkarton csavarok, önmetszı csavarok, reizer csavarok, kötıelemek nagy választékban 
Tőzifa akác 2400 Ft/mázsa, válaszfaltégla (30x23,5 x 10) 

Mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építı anyagok kiszállítása igény szerint! 

Figyelem! 
 

Mindenfajta ócskavasat, háztartási gépet, 
roncsautót, lemezt, akkumulátorokat, 
villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 

be idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

A U T Ó S Z E R V I Z 
 

– Személy– és tehergépjármővek 
javítása; 
– karosszéria-javítás; 
– mőszaki vizsgára felkészítés. 

Fémforgácsolás. 
Könyvelés, adótanácsadás. 

 

K Ö K A R   K f t. 
Szeged–Kiskundorozsma, Tóth János dőlı 1. 

Telefon: 30/488-0251 

ÚJ ÁLLATORVOSI RENDELİ 
NYÍLT KISKUNDOROZSMÁN! 

 

Dr. Farkas Attila állatorvos 
2008. február 1-jétıl új helyen, teljesen 
felújított rendelıben folytatja rendelését a 

Negyvennyolcas u. 11. alatt 
(Papírbolt mellett). 

 

Rendelési idı: hétfı, szerda, csütörtök: 8.15–
9.30, kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30 
Telefon: 314-662 (rendelési idıben). 

Kibıvített szolgáltatások, 
állatgyógyszerek, vitaminok, állateledelek 

forgalmazása. 
 

2008. február 25-március 25-ig 
dr. Herczeg István helyettesít. 

Telefon: 06 30/458-1273 
Rendelés a fentiek szerint. 

POLAROID napszemüvegek nagy 

választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

RÓZSARÓZSARÓZSARÓZSA----MEATMEATMEATMEAT    
Szülinapi akció március 1-tıl 

15-ig, ill. a készlet erejéig! 
Rövid karaj���������������  899,- 
Hosszú karaj�������������  899,- 
Sertés comb ��������������  899,- 
Sertés lapocka �����������  899,- 
Sertés dagadó������������  899,- 
Sertés tarja����������������  899,- 
Sertés csülök�������������  599,- 

Húsvétra széles választékban 

füstölt áruk kaphatók! 

Telefon: 06 30 488-0254 



10. oldal 2008. február 29. 

Szabó István 
Autóvillamossági mőszerész 

 

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

VÁSÁRTÉRI OLCSÓ 
PALACKOZOTT ITALOK BOLTJA 
(Szeszfızde épületében 48-as u. 94.) 

 

0,5 l Prince üveges sör......... 89,- + ü. 
0,5 l Kronbourg üveges sör.... 85,- + ü. 
0,5 l Karpackie 9% dobozos ....... 199,- 
2 l Coca-Cola........................ 279,- 
0,25 l Maxx energiaital ............. 80,- 
Alkalomra feliratos borok ......... 876,- 
Folyamatos pezsgı akció! 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves vásárlónknak! 

 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-18, szombat: 7-17., 

vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélni valója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
GépjármőGépjármőGépjármőGépjármő----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelı mőhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjármőtechnikus 
 - mőszaki vizsgára való felkészítését autószerelı mester 
 - mőszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Felszabadulás u. 21. 
 - környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H-P 7.30-17 óráig. MobilMobilMobilMobil: 06 20/347-3470 

   KOVÁCS HŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉSHŐTİGÉP ÉS    

  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA  KLÍMA   SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hőtıgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hőtıkamrák – 
egyedi hőtıgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    Z S I T E XZ S I T E XZ S I T E XZ S I T E X    

Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és Munkaruha gyártás és ----kereskedelemkereskedelemkereskedelemkereskedelem    

Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.Cégeknek és magánszemélyeknek is.    
Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk.Géppel nadrágfelvarrást vállalunk. 

 

Kiskundorozsma, Kubikos u. 2. 
(Bejárat a Vadliba utca felől) 

 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: H-P: 12-17 óráig 
Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06-20-346-8176 

KÉZ– ÉS LÁBÁPOLÁS, 
MŐKÖRÖMÉPÍTÉS 
SPA Detox méregtelenítı 

kezelés 
 

BejelentkezésBejelentkezésBejelentkezésBejelentkezés: 
06 20/580-8517 

 

Gyuris Mariann 

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS 
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

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

GÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉKGÁZKÉSZÜLÉK----JAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁSJAVÍTÁS    
Pontos, precíz, megbízható 

Gázkazánok, FÉG falikazánok, vízmelegítık, 
konvektorok javítása. 

Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461Tel.: 461----594, 30/358594, 30/358594, 30/358594, 30/358----3082308230823082    

Hirdessen újságunkban, és 
kérje „4-et fizet, 5-öt kap” 
akciónkat! 

06 20 470-6587 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

HETENTE ÚJ TAVASZI ÁRUK! HÚSVÉTI 
TERÍTİK ÉRKEZTEK! AVON tanácsadás. 

Telefon: 06 30 254-1440 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD” 

 
Minden kedden 20% kedvezmény 

a la carte ételeinkbıl! 
 

Vasárnaponként svédasztalos 
ebéd 

1390,- Forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 

5-féle fıételbıl falatozhat kedvére. 
 

Vadliba Vendéglı 
62/460-337 

UPC Direct Alapcsomag 
2700 Ft/hó 

2010. április 4-ig érvényes 
hőségnyilatkozattal 

Havi plusz 1000 Ft-ért 3 tévén nézhet 
különbözı mősort egyidejőleg. 
További információért keresse 

üzletkötınket: 
 

Illés Tibor 
antennaszerelı kisiparos 

06 30 943 9200 
06 20 387 0090 

Autókárpit tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 

Kézi autómosó 

Immunrendszerének 
állapotára kíváncsi? 

Hívja a 
06 20/440-2667-es számot. 
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OPEL, 
VOLKSWAGEN, 

SUZUKI ÉS 
KELETI AUTÓ-
ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BESZERZÉSSEL.  
 
 

Szeged, Dorozsmai út 152. 
Tel.: 62 / 462-180 

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

 

Dorozsma, Széksósi út 6. 
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381 
Rúzsai: 06 30 565-8378 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig. 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

Bartha László 
Motortekercselı és 
villanyszerelı mester 

Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 
�: 62/463-614 ATi Császárné Bt. 

Szeged, Berlini krt. 16-18. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 

(20/9431-444; 62/422-240) 
Moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 

könnyőgép—targonca—nehézgép 
autógáz-biztonsági—ADR 

indulnak szaktanfolyamok. 
Motor-szimulátor képzés. Automata váltós kocsival 
való oktatás. Mozgássérült oktatás. Érintıképernyıs 

számítógépen való gyakorlási lehetıség. 
OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 

 

 

Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

HP, Canon, Lexmark Epson utántöltı 
készletek és kompatibilis tintapatronok. 

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltı porok.  

 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban) 

 

Nyitva tartás: H-P: 13-17-ig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.inkmate.hu; 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Mőszaki kereskedés 

 

Villanyszerelési anyag. 
Villanyszerelést vállalunk. 

 

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

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belsı lépcsık 

Ingyenes helyszíni felmérés 
 

Szeged, Balabás u. 51. 
� 20 9493-408 

 Számítógépek, perifériák 
Számítástechnikai üzletünk 

címe: 
 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

A BABABAZÁRBAN megtalál 
mindent, amire Önnek és 
gyermekének szüksége 
lehet. Pelenkától a 

kismamaruháig! Tavaszi-
nyári ruhákat átveszünk! 
Kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

FOGTECHNIKA 
 

Mindenfajta fogtechnikai 
szolgáltatás! 

 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 
461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség-javítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Fék futómő-javítás 
→ Klímafertıtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

Szeged, Szél u. 55. Tel.: 442-221 
Mobil: 70/234-2113, 20/464-7948 

Nyugati autóalkat-

részek kedvezı áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben 
részesül. 

Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,Családi házak, társasházak,    
melléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésénekmelléképületek építésének    

valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős valamint bővítések, átalakítások felelős 
műszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőriműszaki vezetését, műszaki ellenőri    

tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.tevékenységét vállalom.    
Tel.: 30/683-6137, 70/373-8184 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– Iskola– és irodaszerek 
– Számlatömbök, 
nyomtatványok 

– Húsvéti képeslapok, 
ajándéktárgyak. 

 

Parkolószelvény és buszjegy-értékesítés. 
Délmagyarország és Déli apró kapható. 

Fénymásolás, bélyegzıkészítés. 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Cím: Szeged–Dorozsma, 48-as u. 11. 

Tel: 62/460-306 
Minden kedves vásárlónknak kellemes 

húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Magánszemélyek és vállalkozások 

részére – sokoldalú szakmai 

gyakorlattal – kiskundorozsmai 

lakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállaloklakásomon gépírást vállalok. 

Ugyanitt dr. Bihari Lajos ügyvéd 

teljes körő jogi ügyintézést 

nyújt. 

Bejelentkezés a reggeli 

és esti órákban 

a 462462462462----839839839839-es telefonszámon. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifőtés-, klíma és szellızı-

berendezés-szerelı és -javító mester. 
Gázkészülékek javítása! 

 

Vállalom: 
 

– fürdıszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 

festéssel az átadásig; 
– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csıtörések javítása. 
 

Biztosító ügyintézéssel. 
Tel.: 62/462-005; Mobil: 20/9533-440 
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PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

1 palack esetén is! 
NYITVA: H-P: 7-19, Szo.: 8-12, 

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

Tel.: (62) 461-126 
Mobil: 06 70-2856437 

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

H i rde t é s fe l vé t e l :  06  20  470 -6587 ;  06  30  469 -2694 .  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Gázkészülék szerviz! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

 

SPLIT klímák telepítése, szerelése, 
karbantartása 

 

Mobil: 20/9858-029 
Azt is megjavítom, amit a férje megjavított! 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTİ ÉS ÉRTÉKBECSLİ IRODA 

FÖLDHITEL ÉS JELZÁLOG KER. BANK ZRT. ÉS 

RAIFFEISEN BANK ZRT. HITELÜGYINTÉZÉS 
 

V É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N AV É C S I N É  T Ó T H  A N N A     
INGATL ANKÖ Z VETÍTŐ ,  ÉR TÉKBEC SLŐ ,  HITEL ÜGY INTÉZŐ  
Keresek lakásokat, házakat, üdülőket, zárt kerteket közvetítésre 

 

KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 1. 
(a templom mellett az ABC áruház mögött) 

 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17 
E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

Államilag támogatott és szabadfelhasználású jelzáloghitelek ügyintézése 

HATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXIHATOS TAXI    
SzegedSzegedSzegedSzeged    

    

Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666Tel.: 666----666666666666    

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körő ügyintézéssel, idıponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékrıl is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetıben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körő 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temetı 
bejáratánál lévı gondnokságon. 

Nyitva: Hétfıtıl péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:Ker Bt. DOROZSMA HÚSBOLT:    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Húsvétra házias jellegő sonka, kolbász kapható! 
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!    
Nyitva tartás: hétfı: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00 

Várjuk üzleteinkben! 
 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 
Gumigyár üzemi konyha: Szeged, Budapesti út 10. Tel.: 62/ 566-979 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

461-067 

MENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAMENÜ A HÉT MINDEN NAPJÁNPJÁNPJÁNPJÁN    
 

LEVES – A, B, C ILL. FITTNESS HÁZIAS 
MENÜVEL, TÖBBFÉLE PIZZAVÁLASZTÉKKAL 

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 
 

TOVÁBBRA IS INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! 
 

SZÉLMALOM VENDÉGLŐ 
Tel.: 461-363 

 
A március 9-i jelmezbál nyertesei: 

I. Somodi László 
II. Szılısi Huba, aki betegség miatt átadta a 

III. Helyezettnek, Faragó Mihálynak. 
Gratulálunk, Szılısi Hubának pedig 

mielıbbi gyógyulást kívánunk! 


