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„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkám-
ban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek 
játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét 
szegik, megszűnjenek."               (József Attila) 

� HAVI GONDOLAT 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! 

SzámlaSzámlaSzámlaSzámla    
Amikor az Édesanya egy este a vacsorát 

főzte családjának, a nagyobbik fia megjelent a 
konyhában, kezében egy cédulával. Furcsa arcki-
fejezéssel nyújtotta át a cetlit anyjának. Anya 
megtörölte a kezét és elkezdte olvasni: 

 
– a szobám rendberakásáért  1000 Ft 
– a virágágyás kigyomlálásáért  500 Ft 
– mert elmentem tejért  100 Ft 
– mert három délután is vigyáztam a testvé-

remre  1500 Ft 
– mert kétszer is ötöst kaptam az iskolában 

 1000 Ft 
– mert minden nap kiviszem a szemetet 
 700 Ft 
 Összesen: 4800 Ft 
 
Anyja kedvesen ráemelte a tekintetét. Ren-

geteg emlék tolult fel benne néhány pillanat 
alatt. Gyorsan az asztalhoz ült, fogott egy tollat, 
és a papíros másik oldalára ezeket írta: 

 
– kilenc hónapig hordtalak a szívem alatt 
 0 Ft 
– az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a 

betegágyad mellett töltöttem  0 Ft 
– a sok-sok ringatásért, vigasztalásért  0 Ft 
– mindenért, amit nap mint nap tanítottam 

neked  0 Ft 
– minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, 

sonkás szendvicsért, amit neked készítettem 0 Ft 
– az életemért, amit minden nap neked 

adok  0 Ft 
 Összesen: 0 Ft 
 
Amikor befejezte az Édesanya az írást, mo-

solyogva nyújtotta át a papírlapot kisfiának. A 
pöttömnyi ember elolvasta Édesanyja gyöngybe-
tűkkel írt sorait, és két nagy könnycsepp gördült 
ki a szeméből. Szívére szorította a papírost, majd 
saját számlája alá ezt írta a könnyekkel eláztatott 
papírlapra, girbe-gurba betűkkel: 

 
 

FIZETVE! 
 
 
Egy ismeretlen szerzőtől e-mail-en kapott 

szívhez szóló üzenetet átdolgozva lejegyezte: 
 

SZENTES BÍRÓ FERENC 

Majális a Sári tanyánMajális a Sári tanyánMajális a Sári tanyánMajális a Sári tanyán    
Hosszú idő után először nem Kiskundorozsma központjában lesz a majális. A tavalyi nyárbúcsúzta-

tó sikerén felbuzdulva, hagyományteremtő céllal ezúttal Sári Attila és Sári Éva birtokán rendezzük meg 
a politikamentes majálist. Április 30-ig lehet jelentkezni, aki hozott nyersanyagból készíti az ételt, akár 
bográcsban, grillen stb. Műsort az Aranypódium által felfedezett énekesek, táncosok fognak prezentál-
ni. A nap folyamán lesz kutyás bemutató, íjászat, kocsikázás, lovaglás, malacfogó verseny, kispályás 
foci, kötélhúzás, de örömmel veszünk minden javaslatot, ami a majális területén megvalósítható. A 
fellépők díjazását Tóth József és Fábián József önkormányzati képviselők vállalták, akik magánember-
ként vesznek részt a majálison. 

Fellépnek: 
TÜCI AND TIMI MÉZY 
(Szikula Tünde, Horváth Tímea) (Kmetovics Anna) 

PLESI 
(Pleskonics András) 

Az egész napos zenéről Balázsfi Lajos gondoskodik. 
Buszjárat: 7F indul a Mars térről minden óra 05 perckor, Sziksósfürdőtől minden óra 30 perckor 
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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. 

Közbiztonsági tájékoztató – A Polgárőrség hírei 

Éjjel dolgoznak az iparosokÉjjel dolgoznak az iparosokÉjjel dolgoznak az iparosokÉjjel dolgoznak az iparosok    

Szegeden és Dorozsmán is megszaporodtak az 
éjszakai besurranásos, kerítésen át való beugrással 
végrehajtott lopások. Ezen alkalmak során az 
udvaron, melléképületekből elemelhető tárgyakat 
lopják el. Megelőzésül tartsunk kutyákat, mozgás-
érzékelővel felvillanó lámpát, szereljünk fel és 
tartsuk zárva éjszakára az épületek ajtajait. 

Előfordult, hogy zárt kapun, de nyitott házaj-
tó esetén, miközben a ház lakói a szobában beszél-
gettek, az előszobából a kézitáskát elemelték, és 
futva távoztak. Elvitték az igazolványokat, bank-
kártyát, pénzt. Szerencsére az igazolványokat 
később eldobva a szomszédok megtalálták. Nap-
közben és főleg éjjel, ha otthon is vagyunk, tart-
suk zárva a kaput és a ház, lakás ajtaját. Hagyjuk 
belül a zárban a kulcsot, mert akkor kívülről nem 
tudják álkulccsal kinyitni. 

Ne engedjük be a házalókat, mert alkalmi vétel 
kapcsán meglophatják az idős embereket és felmé-
rik a házat egy későbbi betöréses lopás esetére. 
Gyakori eset, hogy a közüzemi szolgáltató emberé-
nek (víz-, gáz-, villany-leolvasó) vagy díjbeszedők-
nek adják ki magukat. Ezektől kérjünk fényképes 
igazolványt, és ne engedjük be a lakásba őket. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a leolvasók, 
szolgáltatás-ellenőrök (mérőcserét, óracserét vég-
zők) nem jogosultak pénz, díjhátralék beszedésére, 
átvételére. 

Szolgáltatási díj térítése, beszedése történhet 
csekken, vagy lakossági számláról való átutalással, 
csoportos beszedési megbízással. 

Ahol jelentősebb értékeket tartanak, szereltes-
senek riasztó-berendezést, tartsanak tiszteletet 
parancsoló kutyákat. 

Mindig tartsuk szem előtt, hogy a leghatéko-
nyabb biztonságot a figyelő szomszéd adja, a 
SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalmat) 
szervezzük meg utcánkban, lakókörnyezetünkben. 

Házalókat, idegeneket szólítsuk meg az utcán, 
hogy kit keres, miben segíthetünk, írjuk fel a 
gépkocsi rendszámát. Az a lényeg, hogy vegye 
észre, hogy figyelik, észlelték, jelenléte gyanúkeltő. 

Minden betörést, besurranást, lopási esetet 
jelentsünk be a rendőrség 107 számú telefonjára, 
és indokolt esetben tegyünk feljelentést, bejelen-
tést. 

 
POLGÁRŐRSÉG 

Kötelező eboltásKötelező eboltásKötelező eboltásKötelező eboltás    
Tisztelt Ebtartók! 
 
A 41/1999(V.28.) FVM sz. rendelet és a 

81/2002(IX.4.) FVM sz. rendelet 8§(2) értelmé-
ben kötelező minden 3 hónapot betöltött ebet 30 
napon belül veszettség ellen beoltatni, majd ezt az 
oltást 6 hónapon belül megismételni. A 81/2002 
(IX.4.) FVM sz. rendelet 8§(2) értelmében az 
oltással egyidőben a kutyát széles spektrumú fé-
reghajtó szerrel is kezelni kell. 

Ezt követően az idősebb kutyákat évente 
egyszer kötelező veszettség ellen beoltatni és egyi-
dejűleg féreghajtó szerrel kezelni.  

A 2008. év tavaszán a Magyar Állatorvosi 
Kamara szegedi szervezetének, illetve a Csongrád 
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóságának – sokak által megkérdőjelezett –
döntése értelmében Szeged város közigazgatási 
területén összevezetéses utcai eboltás nem szervez-
hető.  

Ennek oka – hivatalosan – az összevezetéses 
eboltásnál felmerült állategészségügyi, állatvédelmi 
és köztisztasági problémák, továbbá az, hogy ezek-
re a szervezett utcai oltásokra az elvárhatónál 
lényegesen kevesebb ebet vezettek fel. Így a ku-
tyák jelentős része beoltatlan maradt. 

Mivel a hatályos rendeletek 
értelmében a veszettség elleni oltás 
kötelező, várhatóan az idei évben 
az Önkormányzat illetve az 
MGSZH a kutyák oltottságát 
fokozottan ellenőrizni fogja. A 
beoltatlan kutyák tulajdonosai 
bírságolásra számíthatnak. 

Szeged város területén két 
lehetőség kínálkozik a kötelező 
védőoltás beadatására. 

 
1. A kutyát tulajdonosa köte-

les elvezetni valamely állatorvosi 
rendelőbe és a kötelező oltást ott 
beadatni. 

2. A kutya tartási helyére állat-

orvost köteles kihívni, és ott elvégeztetni a szükséges 
oltás beadását. 

Az oltás a fenti két módon egész évben bármi-
kor beadatható, de a tulajdonos a tavalyi oltás 
időpontjához viszonyított legkésőbb egy év eltelté-
vel köteles azt elvégeztetni. 

 
Az ebtartók érdekeit figyelembe véve 2008. 

május 5-én, 6-án, 7-én 8-án, 9-én, 20-án , 23-án, 
27-én és 30-án rendelőmben akciós eboltást vég-
zek délelőtt 9.30-tól 10.30-ig, illetve délután 
17.30-tól 18.30-ig. Ezen időpontokban a tavalyi 
árhoz hasonlóan az eboltás díja 2500 Ft + féreg-
hajtó tabletta 100 Ft/10 testtömeg-kilogramm. 
Más időben Szeged–Kiskundorozsma belterületén 
az eboltás ára 3000 Ft + féreghajtó tabletta 100 
Ft/10 testtömeg-kilogramm. 

Szeged–Kiskundorozsmán kívül az oltás árá-
hoz kiszállási díj is társul. A külterületen élő 
ebtartók részére Szeged közigazgatási határán 
kívül a bordányi úti Kulipintyó Csárda mellett 
összevezetéses eboltást szervezek 2008. május 15-
én csütörtökön 17.30-tól 19.00-ig. Az oltás ára itt 
is 2500 Ft + féreghajtó tabletta 100 Ft/10 testtö-
meg-kilogramm. 

 
DR. FARKAS ATTILA 

FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    
Fábián József fogadóórái: május 28-án 16 

órakor az Önkormányzati Kirendeltségen és 
17.30-kor a Jerney János Általános Iskolában. 

Tóth József fogadóórái: május 12-én 17 óra-
kor a Családsegítő Házban, május 26-án a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 

Köszönet, és mégKöszönet, és mégKöszönet, és mégKöszönet, és még    
valami másvalami másvalami másvalami más    

Mi csak reménykedünk, hogy hazánkban 
lakóhelyünkön úgy kezeljék a sportot, ezen belül a 
labdarúgást, mint a fejlett és a fejlődő országokban. 
Náluk ugyanis a labdarúgás a jó befektetés mellett a 
kultúrának is szerves része. A befektetést nem csak 
anyagi dolgokra kell érteni. A sportegyesületekben 
a gyerekek megtanulják a közösségi élet kötelmeit, 
egészségre való nevelés, rendben való hitet, és lehet-
ne még sorolni, mi mindent. A mai világban so-
kunk számára ez az igazi befektetés. Sajnos orszá-
gunkban nincs hét, hónap, hogy ne szűnne meg 
ilyen vagy olyan formában, kisebb vagy nagyobb 
egyesület. Szinte mindegyik anyagi okok miatt. A 
dorozsmai egyesület vezetősége is hétről-hétre 
szembesül ezekkel a problémákkal. Van felnőtt, 
ifjúsági, serdülő, előkészítő csapatunk, 109 igazolt 
labdarúgónk, de két hónap múlva mi lesz – az 
rejtély. Egyik szemünk sír, a másik meg nevet. 
Miért sírunk? A szezon kezdetekor az ígéretek után 
azt gondoltuk, szerényen, de végig tudjuk csinálni a 
szezont, de sajnos az ígéretek ígéretek maradtak. 
Így megint maradt a koldulás. Miért „nevetünk”? 
Mert állandó segítőink mellett pl.: Nagybani Piac 
Kft., Tóth József képviselő (képviselő beosztásán 
felül). Felsorakozva többen is önzetlen segítséget 
nyújtottak. Papp László Italnagykereskedés, Rabi 
István növényvédőszer kereskedő, Németh István 
autóalkatrész kereskedő, Dorozsmán üzemelő 
Félegyházi kenyérbolt, Prágai László kötözés és 
csomagolástechnika üzlet, Dorozsmai Napló, Szél-
malom Kábeltévé, Hajas András, Patyik Lajos, Pesti 
Ferenc, Fábián József, Dobó Ferenc, Peták Ferenc. 

Nagy segítség lenne, ha dorozsmai lakosok 
bérletvásárlás formájában segítenék a labdarúgó 
sportkört. A bérlet ára egy évre tízezer forint. 

Sportolóink, sportszerető lakosaink és a veze-
tőség nevében köszönjük a támogatást. 

Kívánunk segítőinknek erőt, egészséget, mun-
kájukhoz sok sikert. 

KISS ANTAL 
sportkör elnök 
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Régi mesterségek: a szövésRégi mesterségek: a szövésRégi mesterségek: a szövésRégi mesterségek: a szövés    
Kiss Károlyné Margitkával beszélgetünk 

otthonában, a Vajk utcában, ahol csinos kis 
udvari épületben csattogtatja szövőszékét. Ott 
faggatom, miként sajátította el azokat az ismere-
teket, amivel ezt a boszorkányos szerkentyűt 
működésbe lehet hozni. 

 
– Ma már nagyon kevés háznál van olyan 

asszony, lány, aki szőni, fonni tudna. Hej, 
pedig, valamikor a háznál az eladó lányokat 
csak akkor kérték meg, ha szőni, fonni tudtak. 
Ma már csak az ország egyes tájain néhányan 
művelik a kézi szövés mesterségét. Az volt ám a 

szép, micsoda dolgokat tudtak csinálni, ezeket 
már múzeumban mutogatják. Nálunk, 
Dorozsmán senkit sem tudok, aki ezt csinálná, 
tudná, értené. Én sem tudtam. Én már a mes-
terséget csak a dorozsmai üzemben tanultam, 
de az persze nem ilyen volt… 

– Ez nem is zajos, hallottad volna, mikor az 
üzemben a rengeteg gép ment egyszerre. Aki ott 
volt, mindenki összeszedett valami halláskároso-
dást. Meg a lábaik is tönkrementek, mindig csak 
menni, menni egyvégtében a 8 óra alatt. Édes-
anyámtól hallottam, hogy Dorozsmán egy ember 
összefogta az asszonyokat, hogy munkát adjon 

nekik. Először ugyanilyen szövőszékeket szerzett 
be, ezen akkoriban torontáli szőnyegeket szőttek. 
Ketten dolgoztak egy széken, egy szövő, egy fonal-
adogató. Amikor ez kinőtte magát, létrehozták a 
helyi szövőgyárat a volt tüdőgondozó helyén, 
nagy, utcára néző ablakokkal. Apám kazánfűtő 
volt ott, az öreg Varga. Anyám, nagynéném is ott 
dolgozott. Ők dicsérgettek engem addig, míg fel 
nem vettek oda. Akkoriban nem lehetett ám csak 
úgy bejutni. Amikor a gyár már gyár lett, a Szege-
di Textilművekhez csatlakozott. Én 1963-ban 
kerültem oda. Akkor már Kínából hoztak gépeket. 
Még kiskorú voltam, nem dolgozhattam nyolc 
órát, anyaghordó, meg darableszedő voltam. Majd 
tártöltő a vetélőkhöz. Az orvosi rendelő mögött 
volt a tanműhely, 20 géppel, ott tanultam be a 
szakmát. A gépsoron fokozatosan terheltek min-
ket, előbb 4, majd 8, de 12 gépet is el kellett 
lássak. 1968-ban 1500 forint körüli volt a fizeté-
sem, egy brigádvezetőnek akkor 4.70 volt az óra-
bére. 30 évet talpaltam le ott. A mai fiatalok el 
sem tudják azt képzelni. Azután rokkantnyugdíjas 
lettem. Szív, cukorbetegség, az idegeim egy családi 
tragédia következtében tönkrementek. Otthonülő 
lettem, közben a régi szövőgyárnak is vége lett. 
Valamivel el kellett magam foglalni. A saját örö-
mömre, meg a szűkebb család ellátására gondol-
tunk párommal egyet. Megvettük ezt a kis gépet. 
Nézd csak meg, ennyiből áll a szövőszék: két 
henger (a hátsóra tekerik fel a hosszanti, ún. felve-
tő szálakat, ezen itt 168 szál. Az elsőre tekeredik 
föl a kész, szőtt anyag, aztán a nyüst, két nyüstso-
ron, amely a lábítóval történő felemeléskor a 
felvető szálakat szétválasztja. Jobb lábbal szabályo-
zod a nyílást, bal lábbal pedig emeled vagy leenge-
ded. Az így keletkezett nyíláson jobb kézzel kell 
átvetni a vetélőt, vagy csónakot, amely a kereszt-
irányú szálat viszi. A vetélő átdobásával betöltött 
fonalat bal kézzel kell a bordával szorosan az előző 
sorokra ütögetni, hogy az anyag szövése sűrű 
legyen. A lábbal az egyik lábítóról, vagy 
„sámláról” a másikra kell lépni ahhoz, hogy a 
szövés létre jöjjön. Aztán egy kis nyugdíj-
kiegészítésnek is jó ez. Ahogy látod, nem szőttese-
ket szövök, szövünk, – mert hát férjem, Karcsi-
kám is érti – hanem csak rongyszőnyegeket. Erre 
van némi kis kereslet. Nem valami haladós mun-
ka, ha igyekszem, 1 óra alatt szövök le 1 métert. 
Sajnos, megszűntek a varrodák, ahonnan a mara-
dék anyagot alapanyagnak be lehetett szerezni. 
Szinte senki nem foglalkozik ennek az előállításá-
val. Ha kapunk is, nagyon drága. Nem egy megél-
hetési munka ez. Korábban volt itt egy kereskedő, 
akinek rendelésre lehetett dolgozni, az is abbama-
radt. Maradt a család ellátása, az is csak akkor, ha 
szereznek anyagot hozzá. Ennyi. Mit mondhatok 
még. Kihal ez is, mint annyi minden más, ami 
egykor jó volt. 

 
TÓTH GYÖRGY 

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS    
Felnőttképzés a „Lépj egyet előre!” program keretében! 

Most hét hónap alatt elvégezheti a 7-8. osztályt ingyen, akinek eddig erre nem volt lehetősége, a 9-10. osztályt, aki az 1998-99. tanévet követően fejezte be 
az általános iskolát. Ezt követően piacképes szakmát tanulhat. A bejárók 90%-os útiköltség-térítést kapnak. A képzés ideje alatt 150 óránként képzési támo-

gatást kap (bruttó 69 000 Ft)! 50 év felettieknek bruttó 86 250 Ft! 
A jelentkezés feltétele: 

– 18 és 62 év közötti életkor 
– bizonyítvány a már elvégzett osztályokról. 

 
Érdeklődni lehet: 30/505-1406 telefonszámon napközben Nagyné Csatlós Irén mentornál, vagy a Családsegítő Házban: Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. 

Várjuk a hamarosan induló szegedi csoportunkba. Kérjük, hogy értesítse rokonait, ismerőseit is erről a lehetőségről! 
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ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Akit a szakma krémje tanítottAkit a szakma krémje tanítottAkit a szakma krémje tanítottAkit a szakma krémje tanított    
Kiss Péter öntőmester neve határon túl is 

ismert név. Ennek bizonyítéka, hogy a megren-
delések főleg Németországból érkeznek. No ne 
szaladjunk annyira előre, kezdjük a beszélgetést a 
tanoncképzésnél. 

 
– Úgy lettem öntő, hogy akkoriban, aki ta-

noncnak jelentkezett, annak megmondták, hogy ő 
most milyen szakmát fog tanulni. Nekem az ak-
kori MTK-ban – így hívták az iskolát – azt mond-
ták, hogy öntő leszek. Vácra kerültem, ahol na-
gyon jó mesterek tanítottak, itt volt a szakma 
krémje. Tíz tanulóra egy mester jutott. A kétéves 
képzés első évét tanműhelyben töltöttem, ahol a 
szakmai fogásokat kellett elsajátítani. A második 
évben bedobtak a mélyvízbe, ahol egy termelő-
üzemben kellett dolgozni, és közben megtanulni a 
munkaszervezés folyamatát. Sikeres szakvizsgát 
tettem, majd Szegedre kerültem a Bárkányi-féle 
vasöntödébe, a jelenlegi Kálvária sugárútra. 

– Akkor tessék egy nagy levegőt venni, mert 
itt már azok a történetek következnek, amikor az 
Ön megbecsült, sikeres élete elkezdődött. 

– 17 éves voltam ekkor, kezemben a szakmun-
kás bizonyítvánnyal. Azt hittem, hogy én fogom 
megváltani a világot, tele önbizalommal. Végigjár-
tam a ranglétrát, először formázó voltam, majd 
letöltve a két év katonaidőt, visszatértem az öntödé-
be. Igyekeztem bizonyítani, sokat tanultam, s ennek 
meglett az eredménye, bekerültem a technológiára 
minőségi ellenőrként. A kórház mögött volt a Vasi-
pari KTSZ, ahol öntő részleg működött. Megkeres-
tek, és felajánlottak részlegvezetői megbízást, amit 
elfogadtam. Ezt az öntödét azonban rövid időn 
belül bezárták. Ezután 1967-68 körül engedélyt 
kaptam maszek öntőműhely beindítására. Szépen 
felfejlesztettük a műhelyt, és jelenleg négy fő dolgo-
zik, ők univerzális szakemberek, az öntészet minden 
formáját el tudják végezni. Öntöttünk köztéri szob-
rokat, pl. Aba-sáron az Aba Sámuel szobrát mi 

készítettük. Öntünk kisplasztikákat is, kokilba, 
homokformázást alumíniumból, bronzból. 

– Jelenleg a jól megérdemelt nyugdíját tölti, 
és közben irányítja az öntödét. Mikor jött nyug-
díjba? 

– Először korkedvezménnyel jöttem nyugdíj-
ba. Az öntészetben dolgozóknak minden öt év 
után jár egy év korkedvezmény. Nyugdíj mellett 
üzemeltettem az öntödét. Majd elértem a rendes 
nyugdíjkorhatárt. 

– Hogyan telnek a napjai? 
– Van egy kertem, ahol sokat tartózkodom. 

Nagyon szeretek ott kinn a jó levegőn vetemé-
nyezni, kertészkedni. 

– Örömmel tapasztalom, hogy Kiskundorozs-
ma egyik legrégebbi szakembere, 71 éves korában 
szellemileg és fizikailag is friss, bízván abban, hogy 
sokáig ilyen marad, kívánok jó egészséget és békés, 
nyugdíjas éveket. 

MILITÁR MIKLÓS 

A vizitdíj után isA vizitdíj után isA vizitdíj után isA vizitdíj után is    
Még mindig nagy érdeklődésre tart számot 

Dorozsmán a kihelyezett vérvétel sokak megelége-
désére. A vizitdíj eltörlése után is mennek a bete-
gek minden hétfőn 6.30-tól 8 óráig. Előnye nem 
vitatott. Helyben van. Beutaló ellenében elvégzi 
az asszisztens a kért vérvételt, és másnap itt van az 
eredmény a háziorvosnál. 

Andracekné Paksi Ibolya szakápoló elvégzi a 
vérvételt „megrendelés” szerint. Vállalkozásban 
teszi. Fizetni ugyan kell érte 1300 forintot, de 
mint a betegek mondják, tesz is érte valamit. 
Leveszi, beviszi a laborba, és másnap itt van. 
Ottjártamkor is előttem vagy 20 ember várako-
zott. 

Bejutásom után Andracekné elmondja: igaz, 
megemeltük a díjat, de sajnos minden drágább 
lett. A kellékek is. Amellett igyekszünk betegeink 
kedvébe járni. Üdítővel, némi édességgel próbá-
lunk kedveskedni. Igyekszünk gyorsak lenni. 
Ezért a váróba sorszámot helyeztünk ki a vita 
elkerülése érdekében. Így gördülékenyebben megy 
a munka. Egyetlen kitételünk van: Ha valaki 
cukorterhelés miatt jön (időre), azt be kell enged-

nünk. Kérem ezért a betegeket, ne nehezteljenek 
arra, aki ilyen céllal jön be soron kívül. 

– Mit szólnak a betegek a megemelt díjhoz? 
– Semmit. Ahhoz képest, hogy már vizitdíj 

nincs, azt hiszem ez az összeg nem lehet gond. 
Ezért csak egyszer kell eljönniük érte. Úgy érzem, 
emberibb környezetben és rövidebb ideig kell 
várakozniuk alkalmanként. Úgy látom, betegeink 
ezt elfogadják, mert jönnek, ha kell. 

Változatlan a telefonszámom: 06-70-338-
3934. Ha valaki nem tudná, mikor vagyok 
Dorozsmán, hívjon. Egyébként minden héten 
hétfőn 6.30-tól 8-ig. Másnap a háziorvosánál 
jelentkezhet az eredményért. 

Kérdésére elmondom még, a vizitdíj után sem 
kevesebb a nálam jelentkező beteg, mert azt látják, 
amit el is várnak. Pontosság, udvariasság, előzé-
kenység. Igyekszünk ezt megtenni a betegeink 
megelégedésére – fejezi be Andracekné a mondan-
dóját. 

– Köszönöm az interjút. 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Kiskundorozsmai ÁltalánosKiskundorozsmai ÁltalánosKiskundorozsmai ÁltalánosKiskundorozsmai Általános    
Iskola 1966Iskola 1966Iskola 1966Iskola 1966----ban végzettban végzettban végzettban végzett    

8/c osztály tanulói8/c osztály tanulói8/c osztály tanulói8/c osztály tanulói    
Márta Tibor, Faragó Dezső, Lukács Francis-

ka, Nemes Mária, (Busa István +), Lajkó Margit, 
Hegedűs György, Farkas Mária, Bálint János, 
Balogh Marianna, Szabó Mária, Szabó Anna, 
Fodor Gizella, Pölös József, (Németh Kálmán +), 
Barna Mária, Fodor Gizella, Ocskó Piroska, 
Sziveri Mária, Barsi Mária, Széles Mária, Gyé-
mánt Mária, Péter Károly, Gyuris János, Csonka 
Imre, Rácz Éva, Szél Ilona, Tamás Erzsébet, He-
gedűs Veronika, Kovács Teréz, Bakó Sándor, 
Szilágyi Sándor, Bálint Mihály, Szélpál Szilveszter, 
(Vass Kálmán +), Ungi Eszter, (Nagy Ilona +) 

Osztályfőnök: Renich Dezsőné 
Jelentkezzenek Gidainé Gyémánt Máriánál 
Tel: 487-821 
Mobil: 06-30-309-1499 
(Ismeretünk szerint elhunytak: + jelöltek) 

Hulladékgyűjtés:Hulladékgyűjtés:Hulladékgyűjtés:Hulladékgyűjtés:    
szelektíven!szelektíven!szelektíven!szelektíven!    

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos a 
szelektív hulladékgyűjtés, hiszen manapság ontjuk 
a különféle papír, műanyag, fém- és üveghulladé-
kok sokaságát, nem gondolunk bele abba, hogy 
ezt a „Földet csak kölcsön kaptuk unokáinktól”, 
tehát felelősek vagyunk érte. 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. a helyi 
önkormányzatokkal együttműködve kezdte meg a 
szelektív hulladékgyűjtő konténerek kiépítését, és a 
„házhoz menő kukás gyűjtés” megvalósítását. A 
begyűjtésre került papír-, műanyag-, fémhulladék 
között még mindig sok az oda nem való hulladék, 
hiszen a szennyezett, használt papír, zsebkendő, az 
olajos flakon, a műanyag kerti bútor stb. hulladék 
nem hasznosítható újra, az üveghulladék egyéb más 
hulladékkal történő keverése pedig alkalmatlanná 
teszi a környezetükért felelősséget vállaló emberek 
munkáját. Habár Dorozsmán a konténerek száját 
még mindig zár őrzi és nem tudni, mikor lehet végre 
használatba is venni, reméljük, a lakosság felnőtt már 
azok rendeltetésszerű használatához. 
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RADNÓTI MIKLÓS 

Hetedik ecloga 
Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad 
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este. 
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet 
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését. 
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak, 
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító 
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. 
 
Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok, 
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. 
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon? 
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk? 
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e? 
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is? 
 
Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, 
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, 
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron; 
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager 
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra. 
 
Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel, 
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben, 
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, - 
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, 
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat. 
 
Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák 
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már. 
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság 
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra 
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek, 
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya 
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. 
 
Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok, 
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már 
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, 
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod 
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert 
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. 
 

Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben 
(1944. július) 

A varsói gettólázadás (1943. április 19.) kitö-
résének évfordulója alkalmából minden évben 
megemlékeznek a második világháború 6 millió 
zsidó áldozatáról. 

Radnóti, akit szintén elhurcoltak, Hetedik 
eclogájában egy szépen megélt emberi élet emlé-
keiről ír, amely megerősíti a lelket, reményt önt az 
elcsigázottakba. Így lesz az idillnek megtartó ereje 
az embertelenség közepette. E kínhalál előtt és a 
kínhalál közben írt versekből teljességgel hiányzik 
a bosszúvágy. 

Kertész Imre, irodalmi Nobel-díjas írónk 
könyveiben szüntelenül visszatér életének döntő 
élményéhez, auschwitzi tartózkodásához, ahová 
mint fiatal fiút a magyarországi náci zsidóüldözé-
sek idején vitték el. Auschwitz a végső igazság az 
ember lealjasodásáról a modern létben. 

A versben hiszek 

A Költészet Napja KiskundorozsmánA Költészet Napja KiskundorozsmánA Költészet Napja KiskundorozsmánA Költészet Napja Kiskundorozsmán    

„A vers az, amit mondani kell” – idézte 
Kányádi Sándort Ácsné Fekete Ilona 2008. április 
11-én, a Művelődési Ház Borostyán termében 
szervezett versünnepen. József Attila születésnapja 
országszerte a költészet, a szépírást szeretők talál-
kozója. 

Ácsné Fekete Ilona és irodalomszerető kis 
közössége délután ötórai kezdettel arra vállalko-
zott, hogy ízelítőt adjon a magyar irodalom leg-
szebb verseiből, de szűkebb pátriánk versfaragóit, 
lelkes, amatőr költőit is megismerhesse az értő és 
lelkes közönség. 

A műsor első részében József Attila, Juhász 
Gyula (ebben az évben ünnepeljük születésének 
150. évfordulóját), Nagy László, Váci Mihály, 
Olajos Ágnes és Szilágyi Árpád versei hangzottak 
el. 

A szünet után köztünk élő költők, helyi alko-
tók műveiből hangzott el válogatás: Szilágyi Ár-

pád, Farkas Dezső, Kalmár Vincéné, Molnár 
János, Hegedűs Ferenc verseit avatott tolmácsolás-
ban adták elő a frissen verbuválódott, ebben a 
formában először együtt szereplő versmondók. 

A jól szerkesztett – igazi értékeket felvonulta-
tó és nagy tapssal fogadott - ünnepi programot 
Ácsné Fekete Ilona állította össze, de Ilonka vers-
mondásra is vállalkozott. Rajta kívül a versek 
avatott tolmácsolásában közreműködött: Kalmár 
Vincéné, Máté Mária, Szentes Bíró Ferencné, 
Szilágyi Árpád és Vass József. 

A versünnep a Nők Klubja programsorozat 
keretén belül szerveződött, amelynek kétheten-
kénti foglalkozásaira szeretettel várják az érdeklő-
dőket, hiszen Ácsné Ilonka és lelkes csapata nagy-
ívű terveket szövöget a versmondás és a színielő-
adások terén. 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC 

Közeleg Anyák NapjaKözeleg Anyák NapjaKözeleg Anyák NapjaKözeleg Anyák Napja    
Ezen az érzékeny, édesanyákat ölelő közelgő 

ünnep előtt nem, amiként a nagy költő, „Egész 
uton hazafelé”, hanem párnáim között, álmatlan-
ságomban édesanyámra gondolok, aki élete delén 
az égi mezőkre költözött. 

Mily féltve őrzött kincs, erőt adó szívemben 
az az édes emlék, ahogyan finom kezével lágyan 
megsimogatta arcomat. 

Vízióként magam előtt látom kézzel megvarrt 
ruháinkon apró szabályos öltéseit,  miként valami-
féle láthatatlan cérnával és tűvel összeöltötte tol-
dozta, foltozta családunk életét is. Beleszőve szere-
tetet, békét, otthont, meleg ételt, finom sütemé-
nyeket, forró teákat… örök törődést.  

S ma már tudományom, – amit megtanított 
nekem – „bogra kötni” a cérna végét, de egy szál 
gépselyemfonál mégis végigszalad az életem vá-
szon anyagán, visszafut elvarratlanul sírhelyén 
nyugvó édesanyámhoz. 

Ahogyan a természet virágba öltözik, úgy 
lelkem szívvirágai is kinyílnak ilyenkor, melyekből 
térdre hajolva, tisztelettel, sírhelye előtt nyújtok át 
neki, ki nem mondható fogyhatatlan szeretettel. 

Emlékezésül verscsokorba szedtem nagyjaink-
tól néhány sor csodás alkotást, megannyiunk 
szíves olvasására, szépségére, köszöntésül… 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA  

„Midőn feljött a hold s a csend beálla, 
Terjedt fának tövében ültem én, 
És képzetemben messze elrepültem... 
Áldott anyám rólad emlékezém.” 
(Eötvös Loránd: Anyámnak) 
 

„Beszélj anyám! Szavad a szív zenéje, 
Szívedből szeretet s élet szakad…” 
(Komjáthy Jenő: Anyámhoz) 
 

„Elolvadt a világ, 
de a közepén 
anya ül és ott ülök 
az ölében én.” 
(Zelk Zoltán: Este jó, este jó) 
 

„Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő, – 
szürke haja lebben az égen, 
kékítőt old az ég vízében.” 
(József Attila: Mama) 
 

S végezetül: 
„Amit akkor elfelejtettél 
Talán még jóvá teheted 
Hát menj, rohanj és simogasd meg 
A téged védő két kezet 
Amíg lehet, amíg lehet.” 
(Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek…) 

Az előadók és a szervezők, a képről hiányzik Szilágyi Árpád. 
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SZÍNHÁZALÓ 

Vissza a színházbaVissza a színházbaVissza a színházbaVissza a színházba    
Bár jelenleg nem azok az idők járnak, amikor 

havonta két előadást is megnéztem, most két nap 
különbséggel sikerült kétszer is „igazi” színházba 
mennem. 

 
Bunbury, avagy jó, ha Szilárd az ember 
 
Általában jobban kedvelem a prózai előadáso-

kat, mint az operát, most máshogy jártam. 
Talán az volt a gond, hogy már készítettek 

egy meglehetősen jó filmadaptációt Oscar Wilde 
művéből Colin Firth és Rupert Everett főszereplé-
sével korhű díszlettel és jelmezzel, s így a mai 
korba(?) helyezett változat a poénok ismeretében 
már nem ragadott magával. 

A történet gyorsan összefoglalható: két arany-
ifjú mindenkinek hazudik, hogy kedve szerint 
élhessen, ám amikor nőt akarnának (ezeket a 
kapcsolatokat a rokonok természetesen ellenzik), 

lebuknak, belekavarva egy kis elveszett gyerek 
históriát. Megnyugtatásul, azért happy enddel 
végződik. 

A szegedi előadáson a két főszereplő a forgó-
színpadon szétdrogozza az agyát, a nézők körben 
ülnek, így sikerült már két perc után elszédülni. 
Ehhez még jött az időnként beáramló színpadi 
füst közvetlen közelről. Bánvölgyi Tamás és Szívós 
László játékával egyébként semmi gond nem volt, 
a meghódítani kívánt nők (Csorba Kata, Borsos 
Beáta) is kellően irritálóak voltak, hogy az udvar-
lás helyetti – már pettingnek sem nevezhető – 
kontaktust természetesen fogadják, provokálják. 
Az idősebb nőket férfiak játszották, melynél Járai 
Máté puccos dámája szerencsés ötletnek, Janik 
László nevelőnője viszont szánalmas, játéktalan 
poénforrásnak tűnt. Általában nem szeretem, ha 
nőket férfiak játszanak, de el kell ismerni, hogy 
ennek az előadásnak kétségtelenül Járai Máté volt 
a legnagyobb erőssége. 

Ha jobban belegondolok, ezek eléggé elítélen-
dő jellemek, így Wilde cinizmusát a színházi, 
modern előadás jobban visszaadhatta, mint a film, 
ahol szerettem a karaktereket. Feltéve, ha az volt a 
cél, hogy ne akarjam újra megnézni. 

 
Otelló 
 
Két nappal később, harmadik emeletről néz-

tem Verdi operáját. Nem a José Cura-féle elő-
adást, de úgy érzem, ez nem vont le az élvezeti 
értékéből. Ilyen messzeségből még az sem igazán 
zavar, hogy Otello – Wendler Attila nem annyira 
daliás hadvezér, ahogy kapitánya Cassio – Hajdu 
András sem, Desdemona – Vajda Júlia sem annyi-
ra szende szűz, hiszen itt az éneklésen van a hang-
súly, a hangzásra pedig igazán nem lehetett pana-
szunk. 

A történet középpontjában a féltékenység és a 
hatalomvágy áll. Végig kell néznünk, az összes 
szereplő bizalomvesztését, csalódását. Ahogyan 
Otello nem bízik feleségében, kapitányában, 
Desdemonát bizalmas barátnője is csak későn 
mentené meg férjétől való félelmében, miközben 
az áruló Jágó mindenkit felhasználva igyekszik 
elérni hatalmi vágyait. Az előadóművészek sokszor 
jobban szeretnek rosszfiút, mint hősszerelmest 
játszani. Az intrikus Jágó szerepében Kelemen 

Zoltán fürödhetett, méltán megállhatott a színpa-
don nemcsak ekkor, hanem José Cura mellett is, 
hangja külföldi, nagy színpadokra való (mivel 
sajnos Magyarországon egyre kevésbé értékelik az 
operát). Mint megtudtam, váltótársa végül nem 
vállalta, így zsinórban énekelte ezt a meglehetősen 
nagy szerepet. A mellékszerepekben feltűnő többi 
énekesnek is köszönhető, hogy színvonalas elő-
adást láthattunk, bár Piskolti László Roderigoja 
egy kicsit kilógott. 

A korhű díszlet és jelmezek itt is hiányoztak, 
de az érdekes megoldások – bár gyárépületre em-
lékeztettek – és a felemás ruhák a hiányérzetem 
kiegyensúlyozták, de az igazi élményt mégis a zene 
és az énekesek jelentették. 

 
ZSÓFIA 

12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium12 éves az Aranypódium    
– Plesi, ha könyvet írnál az Aranypódiumról, 

hogy kezdődne a történet? 
– 1996-ban Pleskonics András „PLESI” álma 

vált valóra, amikor az Égő Arany Étterem tulajdo-
nosa, Kálmán József szólt, hogy az étteremben 
szívesen helyet adna fiatal tehetségeknek zenés és 
prózai műsorok előadásához. Az első félévben 
műfaji határnem volt, így jöttek társastáncosok, 
break-táncosok, 6-8 tagú zenekarok. Lassan kinőt-
tük a helyet, elmentünk művelődési házakba, de 
ez nem volt jó, mert mindig más volt a körlet, és 
ezt nem tudta megszokni a közönségünk. 

– Szegeden és környékén szinte minden kulturá-
lis rendezvényen fellépnek az általad felfedezett 
tehetségek, akik között rengeteg a dorozsmai. 

– Igen, mint egyszemélyi intézményt szoktak 
megkeresni, hogy a tehetséges fiatalokat vigyem, 
ezek mindig nagy sikert aratnak. 

– Gondolom, Dorozsmán is felléptetek már 
sokszor, vagy nem jól tudom? 

– Sajnos oda nem hívnak, nem tudom, miért. 
– Én tudom, azért, mert ott nincs kulturális 

élet, de ha igazak a hírek, az év második felétől már 
nem Szegedről fogják eldönteni, hogy a dorozsmai 

ember hogyan, meddig, kivel érezze jól magát. Arra 
kérlek, hogy ismertesd a következő hónapok tehetség-
kutató rendezvényei. Hogyan lehet ezekre jelentkez-
ni? 

– Az elmúlt években egyetemi kurzus kereté-
ben oktattam rocktörténetet, s ez most szünetel. 
Megkerestek az újszegedi Rendezvényszervező 
intézettől, hogy ők segítenek, és folytassuk az 
Aranypódium tehetségkutatót itt a konferenciate-
remben, ahol remek akusztikával, hangtechnikával 
nagyobb csoportoknak is lehetőséget biztosítsunk 
a fellépésre, bemutatkozásra. Már most hetekre 
előre megvannak a fellépő zenekarok. Ma két ír 
zenét játszó egyetemi zenekar mutatkozik be, a 
végén pedig a Végletek nevű vásárhelyi zenekar, 
akiknek most jelent meg második lemezük. Min-
den rendezvényünknek megvan az aktualitása, 
most Szent Patrik napján ehhez a naphoz fűződik 
a két ír zenét játszó csapat műsora. Jelentkezni 
rockzenekaroknak és szólóénekeseknek is lehet: 
telefonon a 06-30-965-7237 számon vagy e-
mailen: ples@freestart.hu. Várjuk a dorozsmaiak 
jelentkezését. 

MILITÁR MIKLÓS 
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfın és szerdán 8-15 óráig, kedden és 
csütörtökön 14-18 óráig, pénteken 8-12 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. 
Telefonszámunk: 06-62-463-444. Internet címünk: www.szelmalomktv.hu. 

EGYÜTT HAVI 500 FORINTTAL OLCSÓBB! 
Ha most rendelsz Kábelnetet, a kábeltévé szolgáltatás díjából havi 500 Ft díjkedvezményt kapsz 1 éven keresztül. 

 

Nincs még kábeltévéd? Ha most rendelsz, a kábeltévé díjából  
további 450 Ft kedvezményt kapsz, így már havi 1650 Ft-ért tévézhetsz! 

 

A T-Online Kábelnet csomagjai most két hónapig ingyenesen vehetık igénybe, utána pedig – a kábeltévés kedvezményt is 
figyelembe véve – már havi 2490 Ft-ért netezhetsz. 

40 digitális tévécsatorna már az Ön otthonában is! 
 
Fizessen elı kibıvült digitális szolgáltatásunkra, és élvezze mősorainkat digitális kép és hangminıségben. 
Április közepétıl már 40 digitális csatorna mősorából válogathat kedve szerint, miközben a megszokott 
analóg csatornái is megmaradnak! Ha Ön már digitális szolgáltatás elıfizetı vagy most vásárol új digitális 
elıfizetést, áprilisban valamennyi tematikus digitális csomagunk kínálatát díjmentesen elérheti. 

Ha Ön elıfizet bármelyik digitális szolgáltatásunkra további digitális csatornákat biztosítunk grátisz. 

Ha Ön KTV Start vagy KTV Szuper analóg elıfizetéssel rendelkezik, akkor új digitális elıfizetésével a TV6, 
Viasat3, VIVA, MCM Top, Eurosport, ATV, HírTV, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE mősorait 
külön havidíj nélkül digitálisan is nézheti. (A TV6, 5-ös csatorna, Budapest TV, Rai Uno és TVE csak digitálisan 
érhetı el). 

Ha Ön KTV Hiper vagy KTV Extra csomagunk elıfizetıje, akkor az elıbbieken túl még az AXN, Cool, Film+, 
Sport1, Sport2, Sportklub, Hallmark, Movies24, Eurosport2 mősorai is elérhetık digitálisan, melybıl a 
Movies24 és Eurosport2 csatornák kizárólag digitálisan foghatók. 
* A programcsomagban szereplı mősorok vételéhez digitális vevıre van szükség, ami egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén havi 150 Ft-ért bérelhetı. 
** Az ár egyéves hőségnyilatkozat vállalása esetén érvényes. A mősor vételéhez szükséges digitális vevıt a szolgáltatás részeként biztosítjuk. 

Csomag Programok Tematika Havi díj 

DTV1 
Sportklub+  

MusicMax/Adult 
F&H Halászat és vadászat  

Foci, zene, erotika,  
halászat, vadászat 

400 Ft* 

DTV2 
TV Paprika  
TV Deko  

gasztronómia, házépítés, 
kertszépítés, barkácsolás 

400 Ft* 

DTV3 

DOQ 
Discovery Science 

Discovery Civilization 
Discovery Travel& Living 

Emberi történetek,  
ismeretterjesztı filmek,  

történelem, életmód. utazás 
450 Ft* 

DTV4 
AXN Crime 
AXN SciFi 

Filmmúzeum 

Krimi, akció, sci-fi, fantasy 
klasszikus filmek, sorozatok 

400 Ft* 

DTV5 
Boomerang 
Jim-Jam 
KidsCo 

Rajz- és mesefilmek, sorozatok 
kicsiknek és nagyoknak 

400 Ft* 

HBO Pak 
HBO 
HBO2 

HBO Comedy 
A legnagyobb sikerfilmek 1200 Ft** 

HBO Maxpak 

HBO,HBO2 
HBO Comedy 

Cinemax 
Cinemax2 

A legnagyobb sikerfilmek  
és filmek a mozi szerelmeseinek 

1700 Ft** 
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A DOROZSMA COOP 
SZUPERMARKET AJÁNLATA: 

 
Kiskundorozsma, Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 6-20, Szo.: 6-14, V: 6-12. 
 
 

COOP UHT TEJ 1,5% 1 l 169,- Ft 
THEODORA ÁSVÁNYVÍZ 1,5 l 89,- Ft 
ARANY ÁSZOK 0,5 l  129,- Ft + 25 Ft ü. (258 Ft/l) 
EDUSCHO DUPLA 275 g 379,- Ft (1378 Ft/kg) 
BIOPON MOSÓPOR 400 g 189,- Ft (473 Ft/kg) 

 
(Az akciós árak 2008. április 30-tól az akciós készlet erejéig érvényesek!) 

 

JÓT JÓ ÁRON! 

Ballagási arany, ezüst 
akció a dorozsmai 
ékszerüzletben! 

 

10-20% árengedmény! 
 

Törtaranyát 2000 Ft/g 
áron beszámítjuk, 
ha üzletünkben 
vásárolja le! 

 
Hozott anyagból készítés, 

javítás, átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 
 
 

Dorozsma, Vadliba u. 1. 
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-12. 

Kutyák veszettség elleni 
védıoltását, háznál vagy 

lakásomon rendelımben, minden 
nap, szombat-vasárnap is vállalom. 
Hívásra házhoz megyek az elıre 

megbeszélt idıpontban. 
Rendelımben az oltás minden nap 

6-10 és 15-17 óra között. 
 

Dr. Komáromi János állatorvos 
Szeged, Dorozsmai út 122/B. 

Tel.: 461-750 

Amikor a televíziós Amikor a televíziós Amikor a televíziós Amikor a televíziós 
befogalmazbefogalmazbefogalmazbefogalmaz    

„Na, most egyetlenegy kérdés van. Egy: kinek 
a feladata megmenteni a Ferencvárost? Kettő...” 

 
„...jön Győzike és csáládja.” 
 
„...további részleteket tudhatnak meg a Clin-

ton-látogatás részleteiről.” 
 
„A szünetben maradt a kettő-nullás Dunaferr 

előny...” 
 
„Nagyban csodálom azokat a szaktársaimat, 

különösen fiatal szaktársaimat, akik készületlenül 
is képesek sületlenséget beszélni.” 

 
„Bemutatták az új James Bond-filmet, amely 

csaknem hatvan milliárd forintnak megfelelő 
forintba került...” 

 
„Idén már ez a harmadik családi tragédia, ami 

tragédiával végződött.” 
 
„A végeredmény három-három, de lehetett 

volna fordítva is.” 
 
„...gyűlölettől csöpögő kislány...” 
 
„Akkor lesz újra rend, ha a héjakat elpakoljuk 

a mandarinba.” 
 
„...kisgyerekeinket és a többi állatot beenged-

jük a szobába.” 
 
„A rendőrség időben értesítette a pártokat, így 

azoknak nem sikerült szövetségre lépni a bűnö-
zőkkel.” 

 
„Sztrájkolnak a légi utaskísérők. Magyarul: a 

stewardessek.” 
 
„Kész csoda, hogy ilyen alacsony részvétel 

mellett is hajlandók voltak elmenni választani az 
emberek.” 

 
„...síelni ment Szilveszter másnapján.” 
 
„Rám csukta a villanyt.” 

�   OLVASÓI LEVELEK 

Egy tanárverésEgy tanárverésEgy tanárverésEgy tanárverés    
margójáramargójáramargójáramargójára    

20 évvel ezelőtt Kovácsné Kati néni kedves 
tanárnőnk egy életre elvette a kedvünket attól, 
hogy a fizika órán ne a tanulással foglalkozzunk. 
Történt ugyanis, hogy óra előtt bebújtunk a szek-
rénybe, és különböző hangokat adtunk ki, az 
osztály pedig úgy tett, mintha nem hallaná. A 
tanárnőt láthatóan zavarta, hogy nem tudja hon-
nan jönnek a hangok. Egy idő után azonban 
rájött, kinyitotta a szekrényajtót és fülünknél 
fogva kitessékelt bennünket rejtekhelyünkről. 
Produkciónk jutalmául egész délután a termet és a 
szekrényeket takaríthattuk, hogy felesleges energi-
áinkat levezethessük. A fizika órákon nem volt 
többé kedvünk a csínytevéshez. 

Bizony-bizony mi is próbára tettük nevelőink 
türelmét, de azért tudtuk hol van a határ. Szüle-
ink megtanítottak minket az alapvető erkölcsi 
értékekre, a tiszteletre, tisztességre, fegyelemre. 
Tanárainknak megvoltak a lehetőségeik és mód-
szereik arra, hogy neveljenek bennünket. 

Jelenleg a liberális oktatáspolitikának köszön-
hetően a tanárok kezében nincs semmiféle fegyel-
mezési lehetőség. A szülők küzdenek, hogy a csa-
lád megélhetését biztosítsák, ezért nincs idejük a 
gyermeknevelésre. A gyerekek többsége a televízi-
ón, Interneten és a számítógépes játékokon nő fel. 
Innen természetes viselkedésformaként az erősza-

kot és az agressziót tanulják, valamint azt, hogy 
önmagukon kívül senkit és semmit ne tisztelje-
nek. 

Ne csodálkozzunk, ha előfordulhat olyan eset, 
hogy egy 16 éves diák tettlegesen bántalmazza 
idős, nagytudású tanárát. A liberális nevelési elvek 
nem tanítják meg a gyerekeket arra, hogy felmér-
jék cselekedeteik következményeit és felelősséget 
vállaljanak tetteikért. Óriási a veszély, hogy a 
modern oktatási rendszer olyan gyerekeket bocsát 
ki magából, akik hagyományos értékek és elvek 
nélküli felnőttek lesznek. 

Helyre kell állítani az egyensúlyt! A diákok-
nak a jogaik mellett legyenek kötelezettségeik, 
melyeket a tanárnak joga legyen számonkérni. 

Kedves szülőtársaim! Ne dugjuk a fejünket a 
homokba, ez a probléma nem csak a tanárok és 
diákok ügye, ebben nekünk is nagy a felelőssé-
günk. Foglalkozzunk többet gyermekeinkkel, jó 
példával előttük járva szeretettel neveljük őket. A 
tanárt tekintsük társnak, aki segít nekünk abban, 
hogy fiaink, lányaink minél nagyobb tudással és 
szilárd erkölcsi alapokkal indulhassanak el az 
életben. 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

szülő 
 

* 
Azt szeretném kérdezni az illetékes szervektől, 

hogy a kiskundorozsmai temetőben miért nem 
biztosítanak olyan kutakat, amelyek a téli időszak-
ban is üzemelnének (fagybiztosak lennének), mert 
az ünnepek alkalmával szerettünk volna a csalá-
dommal vágott virágot elhelyezni a szeretteink 
sírjára, de sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 
temető területén egy kút sem üzemel, így kényte-
lenek voltunk elmenni a főútvonalon található 
nyomós kúthoz. Mi ezt megoldottuk, de az idős 
embereknek ez már nehézséget okoz. Levelemre 
válaszukat köszönettel várom. 

 
TÓTH GYÖNGYI 
Sia dűlő 22. 

 
* 

Több helyről úgy értesültem, hogy a városve-
zetéshez közeli érdekcsoportok részére játsszák át 
bizonyos emberek a Sziksósfürdőt. Ugyan ne 
hagyjuk már. 

(Név a szerkesztőségben) 
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HÓDI PÉTER 

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 elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-ügyintézést vállalunk Kiskundorozsmán elı-

zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.zetes egyeztetés alapján.    
 

Telefon: 
20/986-3203 
20/527-2958 

 

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  

kiszállítással vidékre is. Ballagásra és 
anyák napjára csokrok 

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

Eszékiné Gyöngyi 

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

06 20 470-6587 

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, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Cement, mész, kvarc csemperagasztó, vakoló- és falazóhabarcsok kaphatók. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, épít ıanyagok 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 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: gyógykezelések, 
védıoltások, mőtétek mikrocsip útlevél. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, minıségi 

tápok széles választékban 
Telefon: 06 30/972-3016 

JELZÁLOGHITELEK!!! 
Közvetít ıi díj nélkül 

 

Tel.: 20/312-9561 

Homlokzati hıszigetelı-rendszer, 
színes, vödrös, mőgyantás vakolat 

tavalyi áron, a készlet erejéig. 
Hıszigetel ı centrum 

Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 94. 

Tel.: 06 30 547-6854 

STOPSTOPSTOPSTOP     
Autós iskola  

Szeged, Budapest krt. 4/A 
(35 és 35Y busz megállójánál) 

Akciós motorkerékpár– és személy-
gépkocsi-tanfolyamok indulnak 

folyamatosan. 
Ingyenes gyakorlási lehetıség 

motoros szimulátoron! 
Tel.: 62/470-720 

www.stopautosiskola.hu 
OKÉV: 06-0109-06 

A Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria Bányai Pizzéria zártkörő rendezvé-
nyek lebonyolítását vállalja 25-30 fıig. 

Az ételválaszték igény szerint 
történik. 

ÍzelítÍzelítÍzelítÍzelítı kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból: kínálatunkból:    
– Újházi tyúkhúsleves 
– Tárkonyos pulykaragu leves 
– Sertéskaraj diplomata módra 
– Francia alappal töltött csirkecomb 
– Tejszínes pulykaragu juhtúrós 
galuskával 
– Halpörkölt baconös túrós csuszával. 

A desszert a cég ajándéka! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

TelTelTelTel.: 62/461-023 

POLAROID napszemüvegek nagy 

választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 



10. oldal 2008. április 26. 

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......... 90,- + ü. 
0,5 l Kroubourg üveges sör ... 80,- + ü. 
0,5 l Karpackie 9% dobozos ....... 199,- 
0,25 l Maxx energiaital ............. 80,- 

Bevezetı áron: 

0,5 l Karpackie 5% 
üveges sör................ 105,- + ü. 

Folyamatos pezsgıakció! 
 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-19, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határid ıvel! 

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 i g y e l e m !  
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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

VADLIBA VENDÉGLİ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkbıl! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
 

Vasárnaponként svédasztalos 
ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesbıl és 

5-féle fıételbıl 
falatozhat kedvére. 

 

Vadliba Vendéglı 
62/460-337 

ANTENNA SZERVIZ 
 

UPC, DigiTV akció! 
Egyéb antennák szerelése, javítása 

 

Illés Tibor 
antennaszerelı kisiparos 

06 30 943 9200 
06 20 387 0090 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, ál-

mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 

 

� 20/358-1660 

Bádogos és tetıfedı 
munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

Álló-, futómuskátlik, petúniák 
nagy választékban kaphatók. 

 
Szent János tér 11. 

(a templommal szemben) 
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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, tehergépjárm ő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezet ı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató + vállalkozó 
belföldi árufuvarozó vállalkozó 
belföldi buszvezet ı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezet ı 
nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 

undort kelt ı anyagok szállítása 
könny őgép—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    
 

Megérkeztek a tavaszi-nyári 
bébi– és gyermekruhák! 
Térjen be üzletünkbe és 
gyızıdjön meg széles 

választékunkról és kedvezı 
árainkról! 

 
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 autó-alkatrészek 

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 
– 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 

Kımőves vállal belsı átalakítást, 
falazást, betonozást, ajtók, ablakok 
cseréjét, kémények, javítását, hıszi-
getelést, aláfalazást, régi házak fel-
újítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 
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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  INGATLANKÖZVETÍT İ 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     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ ,  HITELÜGY 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 

Marha kocka 999,Marha kocka 999,Marha kocka 999,Marha kocka 999,---- Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1 Ft/kg. Május 1----re és ballagásra pacalre és ballagásra pacalre és ballagásra pacalre és ballagásra pacal–––– és birkahús rendelés! és birkahús rendelés! és birkahús rendelés! és birkahús rendelés!    
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 

461-067 

 
 
 
 

(az orvosi rendel ı mellett) 
 

Fürdıruha, papucs, törölközı és minden, 
ami a nyárra kell! 

AVON tanácsadás. 
Telefon : 06 30 254-1440 

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 

 

Kertbarátoknak 
Mulcsot ajánlunk 

Dorozsmai Mobiltelefon Bolt 

a Coop ABC-ben. 

Olcsó telefonok, szerviz, 

tartozékok. 

 

Nyitva: 10-16 óráig. 

Tel.: 06 70/3366-051 


