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A szív memóriája a rossz emlékeket kiveti magából, a jókat pedig felnagyítja, s ezzel a csalafintasággal 
érjük el, hogy el tudjuk viselni a múltat.          (Gabriel García Márquez) 

RégiRégiRégiRégi----új kultúrigazgató Dorozsmánúj kultúrigazgató Dorozsmánúj kultúrigazgató Dorozsmánúj kultúrigazgató Dorozsmán    
Tíz év után új igazgatója van a 

Petıfi Sándor Mővelıdési Háznak. 
Révész Ferenc Andrásné nyugdíjba 
vonulása után Szeged Város Önkor-
mányzata Hajdú Gézát jelölte ki az 
intézmény vezetésére. 

 
– Azt is mondhatnám, visszahelyezték 

ide Dorozsmára, hiszen korábban már 
igazgatta a mővelıdési házat. 

– Öt évet dolgoztam ebben a mővelıdé-
si házban 1979 és 1984 között. Utána át-
helyeztek a Bartók Béla Mővelıdési Köz-
pontba. Mivel idén június 30-án megszün-
tették a központot, állás nélkül maradtam 
volna, ha nem adódik egy üresedés. Adó-
dott a lehetıség, amikor Révészné Marika 
nyugdíjba ment, ezért megpályáztam a 
helyét. Összesen két pályázat érkezett 
erre az állásra, végül engem részesített 
elınyben a közgyőlés. Nagyon örülök, hogy 
ismét Dorozsmán dolgozhatom. Remélem, 
fogom majd tudni folytatni azokat a prog-
ramokat, amelyeket az elıdöm elkezdett. 
Persze, nekem is vannak elképzeléseim. 
Minden mővelıdésszervezı egy kicsit a 
saját egyéniségét is beleviszi a munkájába, 
így ezzel együtt lesz egy kicsit más a prog-
ramok arculata. 

– Az emberekkel való sikeres bánásmód 
mennyire az erıssége? 

– Tisztában vagyok az ilyen fajta mun-
ka nehézségeivel. 18 évig tanítottam az 
egyetemen, az efféle munka során az em-
berben kialakul egyfajta rutin. Kultúrá-
lódni, mővelıdni úgy tud az ember, ha 
megfelelı a szolgáltatás. Itt nincs olyan, 

hogy na, lejárt a munkaidım, menjen min-
denki haza. Ha egy rendezvény este 11-ig 
tart, akkor addig tart. Munkámat szolgá-
latnak fogom fel. Amíg az emberek a mő-
velıdési házban vannak, az a dolgom, hogy 
jól érezzék magukat. 

– Szigorú embernek tartja magát? 
– Vannak dolgok, amelyeket szigorúan 

veszek. Például, ha valaki felrúgja a meg-
állapodásunkat, annak nem örülök. 

– Mi vonzotta Önt Dorozsmára? 
– Pont azért, mert egyszer már öt évig 

dolgoztam itt, abban az irányba tudok elin-
dulni, amelyet már ismerek, amelyben ka-
paszkodót tudok találni. 1984-ben dolgoz-
tam itt utoljára – most 2008-at írunk, de 
mindmáig megmaradt például a Deák Gyu-
rival vagy Simon Ferivel való jó kapcsola-
tom. Vagy: idén volt 25 éve, hogy a Vöröske-
resztes Klub megalakult – Turcsányiné 
Pannika néniben már akkoriban, a klub 
megalakulásakor is nagyon jó partnert ta-
láltam. Töröknét, a hímzıkör vezetıjét, aki 
mindmáig visszajár Dorozsmára, szintén 
ismerısként üdvözölhetem. Összegezve, volt 
miért visszavágynom Dorozsmára. 

– Mik a további céljai? 
– Az értékeket nem lehet kidobni az 

ablakon. Amit az elıdöm elkezdett, az  
ugyanúgy érték, nem szabad semmissé ten-
ni, azzal a saját munkámat degradálnám. A 
fiatalok felé viszont jobban szeretnék nyitni. 
Lesz is rá alkalmam, mivel olyan fiatalt 
szeretnék alkalmazni, akinek megvan az 
érzéke ahhoz, hogy eredményesen tudja 
bevonni a fiatalokat a mővelıdési ház mun-
kájába. Lehetıség nyílt arra, hogy négyórás 

munkaidıben mindezt valaki fel tudja vál-
lalni. Szeretném megtartani azt a formát, 
amelyben jelenleg a kovácsmőhely és a szél-
malom is van, Vass Józsi személyében kivá-
ló szakembert ismertem meg. Máté Marika 
is kitőnıen végzi a feladatait. Szitásné Zsu-
zsika is teszi a maga dolgát, takarítónıként 
természetesen továbbra is végezheti a mun-
káját. Az is a feladatom, hogy segítsem az ı 
és mások munkáját. Ha kell, beállok hegesz-
teni, ha kell, pályázatokat írok. Senkit sem 
zárok ki a mővelıdési házból. Boltba menet 
már sokan megismernek és megszólítanak, 
többükkel elbeszélgettem. 

– Milyen újítást kíván eszközölni a 
mővelıdési ház profiljában? 

– Az iskolát közelebb kell hozni a mő-
velıdéshez. Ne csupán az ünnepeken állja-
nak a publikum elé néhány perces mőso-
rokkal. Más, speciális jellegő foglalkozá-
sokba is bevonhatnánk a gyerekeket, pél-
dául képzımővész kör felállításával. A 
néptánc is nagy létszámot mozgat meg, ezt 
is szeretném fejleszteni. Például neves 
elıadókat szeretnék hívni, akik a csillagá-
szatról tartanak elıadásokat. A középisko-
lás korosztályt is szeretném megcélozni, 
például színjátszással, versmondással. 
Újra életre kelteném a tőzoltózenekart – a 
hangszereket csak le kell porolni. Ezek 
tervek, amelyek nem egyik pillanatról a 
másikra valósulnak meg, hanem kitartó, 
szívós munkával lehet sikert elérni. 

– Milyen kapcsolatot kíván fenntartani 
az egyházzal? 

– Jómagam református vallású vagyok, 
de ez nem zárja ki a helyi hitélettel való 
együttmőködésemet. A kisegyházak tekin-
tetében is ugyanez az álláspontom. Beszél-
gettem Farkas Dezsınével az együttmőkö-
désrıl, javaslatai között szerepel az au-
gusztus 20-i vagy a karácsonyi programok 
közös rendezése. 

– Mit tudhatunk az idei augusztus 20-i 
programról? 

– Reggel 9 órakor lesz a mise, mi visz-
szük a kenyeret a megszenteléshez. Tíz 
órakor pedig a kultúrház elıtt lesz ünnepi 
mősor. Az elızı napi estére Holiday együt-
tessel koncertet és Német Jóskával utca-
bálat tervezek. Tudom, nagy igény van rá. 
Elıreláthatólag éjfélig fog tartani. 

– Mik az elképzelései az etnikai kisebb-
ségek kultúrálásának terén? 

– 23 évig vezettem a cigányklubot és 
27 cigánytábort szerveztem. Ha találok 
valakit, aki felvállalja ezt a feladatot, nem 
zárkózom el semmi legális ötlet elıl, de 
énnekem most Dorozsmán más feladataim 
vannak, aminek szeretnék megfelelni és 
ezért mindent meg is teszek érte. 

– Köszönöm az interjút, munkájához 
sok sikert és kitartást kívánok a Dorozsmai 
Napló nevében is! 

MÓRA MIHÁLYNÉ 
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Textilesek figyelem!Textilesek figyelem!Textilesek figyelem!Textilesek figyelem!    
Ismét megrendezésre kerül a hagyo-

mányos textiles találkozó augusztus 23-án 
a Szélmalom Vendéglıben. Estebéd 17.30-
kor, gyülekezés 14 órától. Élızene! Részvé-
teli díj: 1800 Ft/fı. 

Jelentkezés: Batiz Máriánál a Szélma-
lom Presszóban; 

Fráter Jánosnál: 06 30/6262-558. Ha-
táridı: augusztus 15. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

MenetrendváltozásMenetrendváltozásMenetrendváltozásMenetrendváltozás    
Bizonyára már sok olvasónk tudomásá-

ra jutott, hogy a Tisza Lajos körút Anna 
kúti csomópontjának átépítése miatt el-
rendelt forgalomkorlátozások miatt Szeged 
Város helyi autóbusz-közlekedésében 
2008. július 15-tıl (keddtıl) menetrend-
változásokat léptetett életbe a helyi busz-
társaság. A Dorozsmát érintı vonalakon 
az alábbi módosítások történtek: 

35-ös Tarján, Víztorony tér – 
Kiskundorozsma, Széchenyi István u. 
és 35Y-os Tarján, Víztorony tér – Kis-
kundorozsma, Czékus u. viszonylatú 
autóbuszvonalak járatai szünetelnek. A 
járatok a 36Y-os autóbuszvonal járataiba 
kerültek „beépítésre”, amelyek változatlan 
nyomvonalon, a Honvéd térig közlekednek. 

36-os Honvéd tér – Kiskundorozs-
ma, Széchenyi István u. autóbuszvonal 
járatai munkanapokon csúcsidıben 30 per-
cenként, egyéb idıben, illetve szombaton 
délután és vasárnap egész nap 60 percen-
ként közlekednek. Az autóbuszjáratok az 
esti idıszakban összehangolásra kerültek a 
3-as villamos Kálvária sgt.-i járataival.  

36Y-os Honvéd tér – Kiskundorozs-
ma, Czékus u. autóbuszvonal járatai mun-
kanapokon csúcsidıben 30 percenként, 
egyéb idıben, illetve szombaton délután és 
vasárnap egész nap 60 percenként közle-
kednek. Az autóbuszjáratok az esti idıszak-
ban összehangolásra kerültek a 3-as villa-
mos Kálvária sgt.-i járataival.  

75-ös Mars tér – Kiskundorozsma, 
Széchenyi István u. autóbuszvonal jára-
tainak indulási idıpontjai – összefüggés-
ben a dorozsmai járatok menetrendválto-
zásával – módosultak, azonban a járatok 
követési ideje (járat gyakoriság) nem vál-
tozott. 

75Y-os Mars tér – Kiskundorozsma, 
Czékus u. autóbuszvonal járatainak indu-
lási idıpontjai – összefüggésben a dorozs-

mai járatok menetrendváltozásával – mó-
dosultak, azonban a járatok követési ideje 
(járat gyakoriság) nem változott. 

A menetrendváltozással egyidejőleg – 
lakossági igények alapján – csökkentésre 
került az autóbuszok kiskundorozsmai 
végállomásokon tartózkodásának ideje is. 

ÁllatfesztiválÁllatfesztiválÁllatfesztiválÁllatfesztivál    
Július 21-én rendezték meg Szegeden a 

VII. Tappancs Állatfesztivált. A programok 
délelıtt kutyás futással és gyaloglással 
kezdıdtek, majd a Vám- és Pénzügyırség 
kábítószer-keresı ebei tartottak látványos 
bemutatót. Kutyaszépségverseny és aszfalt-
rajzverseny is volt. Külön sátor várta a 
kutyákat örökbefogadni kívánó gazdikat. A 
rendezvény teljes bevételébıl a Tappancs 
Tanya menhelyén élı több mint 200 ku-
tyust és utcán kóborló társaik megmentését 
támogatják. 

A 2011-ben befejezıdı, 29 milliárd 
forintba kerülı nagy szegedi villamos-
projekt elsı, rögtön közlekedési káoszt is 
okozó munkálatai az Anna-kúti csomó-
pontban elıreláthatólag szeptember köze-
péig tartanak. 

A fiókkönyvtár 2008. AUGUSZTUS 4-
TİL AUGUSZTUS 22-IG ZÁRVA TART. 

Nyitás: 2008. AUGUSZTUS 25-ÉN, 
hétfın 9.30 órakor. 
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VárólistánVárólistánVárólistánVárólistán    
vagyunk?!vagyunk?!vagyunk?!vagyunk?!    

Dorozsma egyik többségében nyugdí-
jasok által lakott utcájában a kb. 60 csa-
ládi ház épült többnyire rokoni, szomszé-
di, baráti, munkatársi összefogással, ka-
lákában. A környéket tisztességes mun-
kás emberek lakják. 

Sajnos az utóbbi 20-25 év során töb-
ben, szám szerint 17-én a családfık közül 
égi mezıkre távoztak. Ez kb. 25%-os 
elhalálozást eredményezett. 

A halálokok: infarktus, rák, agyvér-
zés, öngyilkosság. 

Az okokat kutatva valószínősíthetı, 
hogy ezt a korosztályt szüleivel együtt 
érinthette az erıszakos kollektivizálás, 
Tsz. szervezés kihatásaként tudományo-
san kimutatott, de nem publikált Tsz. 
neurózis. Tehát az akkori anyagi ellehe-
tetlenülés, kilátástalanság. 

A másik valószínősíthetı ok, hogy ez 
a korosztály dolgozott a 60-70-es évek-
ben, amikor az ország szépen gyarapo-
dott, a 3x8 órás munkabeosztás (8 óra 
munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás) 
naponta 10-12, nyáron 14 órát is dolgoz-
tak. 

Munkahelyen túlóráztak, fusiztak, 
saját vagy bérelt földet mőveltek, szom-
szédaikkal, rokonokkal kalákában háza-
kat építettek. 

Könnyen belátható, hogy a heti 40 ill. 
havi 170 óra helyett átlagban plusz 30-
50%-al többet dolgoztak az emberek ab-
ban az idıben, mert megérte, lehetett 
gyarapodni. 

Ez nem múlt el nyomtalanul a szer-
vezet elhasználódását illetıen sem. A 
jelenleg ténylegesen 50-60-65 éves embe-
rek egészségi állapota, elhasználódott-
sága legalább 10-15 évvel elırehaladot-
tabb, mint amennyit a koruk mutat. Eb-
bıl következtethetıen a férfilakosság kb. 
25%-a a nyugdíjkorhatár elıtt távozik az 
élık sorából. 

Élettani kutatások és prognózisok 
szerint a jelenlegi vezetı elhalálozási 
okok (infarktus, rák stb.) mellett 2010 
után mint vezetı halálozási ok elıtérbe 
léphet a depresszió és ennek következté-
ben a különbözı pszichoszomatikus be-
tegségek. 

Ez valószínősíthetıen a környezeti 
tényezık mellett jelentıs mértékben az 
életszínvonal romlása, munkahelyek 
elvesztése miatti félelem és tényleges 
elvesztése, vagy a munka világába való 
vissza nem találás miatt kialakuló féle-
lem betegségekhez vezet majd. 

Várólistán vagyunk igen sokszor az 
egészségügyben és a gondviselésben is. 

 
SOLAJ 

Másokon segíteniMásokon segíteniMásokon segíteniMásokon segíteni    
Fábián Edit missziós nıvér a Fülöp-

szigeteken teljesít szolgálatot, három má-
sik nıvérrel együtt, akik különbözı nemze-
tiségőek. Angolul és franciául beszélnek 
egymással, de a helyi nyelveket és nyelvjá-
rásokat is meg kellett tanulniuk, hogy a 
helyi fiatalokkal kapcsolatot tudjanak 
kialakítani. A Fülöp-szigetek lakosságá-
nak 80%-a keresztény vallású, 60%-a 26 év 
alatti fiatal. 

A Mária-misszió 2007. október 21-én 
ünnepelte 10 éves születésnapját. Mint a 
cím is utal rá, céljuk: mások életének meg-
könnyítése, segítése. A nagy nyomorban, 
szegénységben élı családok az utcákon 
„laknak”. A szeméttelepeken összekeres-
gélt és eladott limlom a bevételi forrásuk. 
A gyerekek korán megismerkednek a kábí-
tószerekkel, amelyek feledtetik velük kilá-
tástalan helyzetüket. Többen a zsúfolt 
börtönöket is megjárták már. 

A misszió, a szorgalmas munkára ne-
velés céljával „magához veszi” a megbot-
lott fiatalokat és anyagi, erkölcsi és lelki 
támogatást nyújt az iskoláztatásukra. A 
rossz körülmények helyett jó családi éle-
tet, tanulást kapnak a változást pozitív 
irányba folytatni kívánó gyerekek és ka-
maszok. Az utógondozás során a csupán 
néhány évig maradó segítık támogatják a 
nıvérek munkáját. Elıfordul, hogy a meg-
javultak közül kerülnek ki a késıbbi segí-
tık. Természetesen a nıvérekhez hasonló-
an nekik is meg kell tanulniuk „szociális 
munkás nyelven” kommunikálni. 

A gyerekek idejét hasznos munkával 
töltik ki: gyümölcsárusítás, munkaszerve-
zés, ékszer- és dísztárgykészítés, mind-
eközben helyesen beszélni, öltözködni, 
viselkedni is megtanulnak. 

A lelkigyakorlatos táborokban gyere-
keknek és szülıknek egyaránt vannak 
programok. Az ünnepek igazi gyöngysze-
mek a Mária-misszió életében. A karácso-
nyon és a születésnapokon kívül a lányok 
18. életévük betöltését bállal ünneplik, 

különleges szertartás keretében. A maguk 
varrta ruhák pedig nem csak ilyen alkal-
makra készülnek. 

A kiröppenı, sokszor diplomás fiatalok 
emberi életükben-mivoltukban erısödnek 
meg a Mária-misszió szárnyai alatt. Így új, 
már önálló életre és családalapításra vál-
nak alkalmassá. A megvédett gyerekek, 
fiatalok közül még senki nem esett vissza 
régi életébe, sem fizikai, sem lelki értelem-
ben. A nıvérek és a misszió tehát elérte 
célját: emberi életkörülmények elérésében 
segít olyan fiatalokat, akik arra önerejük-
bıl nem lennének képesek. 

 
OLAJOS ÁGNES 

Rakodási terület a PostánakRakodási terület a PostánakRakodási terület a PostánakRakodási terület a Postának    

Jó néhány helyi lakos volt már fülta-
núja, mikor a postajáratok és buszok veze-
tıi egymás felmenıit emlegetik a sárgán 
felfestett buszmegálló jelzés elfoglalása 
miatt. De ugyanígy káromkodnak egymás-
ra a kis boltok és a Posta elé a járdára 
felálló jármővek árupakolása miatt is sofı-
rök, járókelık, buszra várók egyaránt. 
Nem volt megoldás az sem, ha egy, véletle-
nül a COOP ABC elıtt megüresedı parko-
lóhelyet kivadásztak maguknak azok a 
jármővek, akik az árupakolást innen akar-
ták elvégezni, mivel a nagy távolság miatt 
ez szinte kivitelezhetetlen. Az ABC elıtti 
STOP tábla sem enged a zebra elé parkol-
ni (bár sokan tesznek erre a tilalomra). 
Patthelyzet alakult ki, mivel a Volán igen 
hosszúra nyújtott megállósávja a KRESZ 
által tényleg tiltja buszon kívül más jár-
mőveknek a ráállást. Aztán persze a rend-
ırök sem tétlenkednek, még jó, hogy ide 
nem jár ki a „pókos autó”. Talán nemsoká-
ra rendezıdik a helyzet. A Posta indítvá-
nyozta, hogy egy szakértı bizottság vizs-
gálja meg az épülete elé parkolás lehetısé-
gét. Erre a helyszínen, július 14-én került 

sor Fábián József önkormányzati képviselı 
úr, postai biztonsági, üzemeltetési szak-
emberek, a postajáratosok vezetıje, és a 
Közút kezelıje képviseletében eljáró szak-
ember jelenlétében. Megvizsgálták a tart-
hatatlan helyzetet és kompromisszumos 
megoldás született: ha a Posta és a kisbol-
tok elıtt nem is engedélyezhetik a megál-
lást a rakodóknak, a zebrától a posta sar-
kánál álló lámpaoszlop vonaláig a Közút 
kezelıje hajlandó rakodótávolságot kijelöl-
ni. Ehhez kb. 10 m-rel meg kell kurtítani a 
felfestett buszsáv jelzést és várakozást 
tiltó táblával, azon kiegészítı, rakodást 
engedélyezı táblával jelzik majd a kijelölt 
helyet. A kivitelezést 1 hónap alatt végre 
lehetne hajtani. A postások csak remélik, 
hogy a mellettük levı kisboltokhoz árut 
szállítók nem a postajáratok reggeli és 
késı délutáni érkezési idejére idızítik sa-
ját áruszállításukat. No meg, hogy nem 
egyszerre 3 busz fut be a megállóba. Mert 
akkor minden (családfakutatás) kezdıdik 
elölrıl… 

 
TÓTH GYÖRGY 

AnyatejAnyatejAnyatejAnyatej    
Szeretettel meghívjuk a várandós és 

kisgyermekes anyukákat, apukákat a 
2008. augusztus 29-én, 16 órakor tartandó 
„Anyatejes Világnap”-i rendezvényünkre.  

Helyszín: Petıfi Sándor Mővelıdési 
Ház. 

 
VÉDŐNŐK 
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Olimpiai Játékok II. forduló (július)Olimpiai Játékok II. forduló (július)Olimpiai Játékok II. forduló (július)Olimpiai Játékok II. forduló (július)    
A megfejtéseket kérjük 2008. augusz-

tus 28-ig bevinni a Somogyi-könyvtár Do-
rozsmai fiókkönyvtárába (48-as u. 12.), 
vagy a Szélmalom Kábeltévé Ügyfélszolgá-
latánál (Széksósi út 12.) leadni. 

 
Kérdések: 
 
1. Ki az a sportoló, akivel 1936-ban 

Hitler nem fogott kezet? 
…………………………………………… 
 
2. Az 1976-os Montreali Olimpiát II. 

Erzsébet nyitotta meg. Miért? 
…………………………………………… 
 
3.Van két siker sportág, ahol apa és fia 

is nyert olimpiai aranyérmet. 
(magyar) 
……………… (atlétika) ………………… 
……………… (vízilabda) .……………… 
 
4. Van, akiknek nem sikerült, vagy az 

apa/anya vagy az utód lett csak olimpiai 
bajnok (magyar) 

olimpiai bajnok nem lett bajnok 
…………… (szülı) …………… (gyerek) 
…………… (szülı) …………… (gyerek) 
……………… (gyerek) ………… (szülı) 
……………… (gyerek) ………… (szülı) 

5. Testvérek, akik mindketten olimpiai 
bajnokok lettek (magyar) 

…………………… és ………………… 
 
6. Egy jó házasság sok mindent elbír, 

néha két olimpiai bajnokot is. (magyar) 
………………………………… (férj)    
………………………………… (feleség) 
 
7. Egy adott ország zászlaját vinni az 

olimpiai megnyitón mindig elismerés. Ki 
vitte a magyar zászlót 2004-ben, Athén-
ben? 

…………………………………………… 
 
8. Mikor dılt el, hogy hol lesz a 2012-es 

nyári olimpia? 
…………………………………………… 
 
9. Hány sportág szerepel a hivatalos 

pekingi programban? 
…………………………………………… 
 
10. Ki és mikor mondta ezeket az is-

mertté váló szavakat: 
„A shownak folytatódnia kell!” 
 
………………………………………(ki) 
………………………………………(hol) 
………………………………………(miért) 

Az első dorozsmai „érettek”…Az első dorozsmai „érettek”…Az első dorozsmai „érettek”…Az első dorozsmai „érettek”…    

„Be van fejezve a nagy mő, igen” – 
mondhatják a Dorozsmai  Felnıttoktatási 
Középiskola diákjai, hiszen 2008. június 
27-én érettségi bizonyítványt kaptak. 

Négy év munkájának gyümölcs érett 
be erre a napra. 

Szinte „most volt”, hogy elıször talál-
koztunk az Orczy István Általános Iskola 
udvarán, és kétségek között, ugyanakkor 
reményekkel indítottuk a munkát. Új volt 
ez a helyzet tanulónak és tanárnak egy-
aránt. A diákoknak azért, mert tudták, 

„kemény fába vágják a fejszéjüket”, sejtet-
ték, mennyi áldozattal jár majd tevékeny-
ségük, de az itt tanítók számára is újdon-
ság volt, hiszen egy új iskolát kellett te-
remteniük. 

Telt az idı, voltak sikerek és hullám-
völgyek is. Furcsa volt, hogy magyart, 
matematikát, angolt, történelmet, fizikát, 
biológiát – hogy csak néhány tantárgyat 
emeljünk ki – kellett tanulni. 

Sıt, szinte hihetetlennek tőnt a megál-
lapítás, „meg fogják látni, mennyit változ-

nak majd a negyedik év végére, kiszélese-
dik a látókörük, másképpen vizsgálják 
majd a világot…” 

Valóban rengeteg lemondással telt ez a 
négy év. Az elején még úgy tőnt talán soha 
nem lesz vége. Másképpen kellett beoszta-
ni az idıt, mert a háziasszonyi teendıket 
is el kellett látni, meg kellett szervezni 
otthon a gyermekfelügyeletet. Kevesebb 
lett a szabadidı, mert olvasás, tanulás és 
az iskolába járás került a feladatok közé. 
Elıfordult a „feladom, elég volt” élethely-
zet is, amikor sokasodtak a teendık, és 
biztatni kellett a hallgatókat a kitartásra. 

Biztos vagyok benne, kimondhatom, 
hogy mégis megérte! Hiszen kis közösség 
kovácsolódott, barátságok születtek az 
együtt tanulás során, és a legnagyobb 
eredmény talán az, hogy az itt tanulók 
látják, mennyi mindenre érdemes odafi-
gyelni, mit lehetne még megtanulni. Néhá-
nyan az olvasás ízére is ráéreztek, és ter-
mészetesen gyermekeik tantárgyakkal 
kapcsolatos kérdéseire is könnyebben 
megadják majd a választ. 

Küzdelem volt ez, nem is akármilyen 
megmérettetés. Elismerés jár érte minden-
kinek! 

Remélem egyetértenek velem abban, 
hogy „Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 

 
 

MÁHIGNÉ STEFANOVITS MÁRTA 
osztályfınök 

A képen balról: Bakos Nikolett, Török Zita, Ujvári Tamás Péterné, Szögi Balázs, Álmosdi Lászlóné, Szirovicza 
György, Masa Zsuzsanna, Varga Tamás, Lippainé Monostori Edina, Berta Krisztián, Gyuris Jánosné, Szabó Krisztina.  
Ülnek: Paulik Bernadett, Csikós Szilvia, Nyima Tiborné, Vassné Dudás Mária,  Petrov Éva, Sziveriné Barta Katalin. 

Él a tisztes kisipar?Él a tisztes kisipar?Él a tisztes kisipar?Él a tisztes kisipar?    

„Éltessük a tisztes ipart” címő soroza-
tot folytatva az általam elkészítendı inter-
jú megírása teljes csıdöt mondott, úgy-
mond kudarcba fulladt. 

Egyrészt az „éltessük” szó, mint az 
elmondottakból  kiderült, leginkább csak a 
Dorozsmai Napló szlogenje lehet.  

A jelenlegi adórendszer, mely az iparo-
sok, vállalkozók többségét a teljes csıd felé 
sodorja, nem a mesterségek őzését pártfo-
golja. A talpon maradás léce is rezeg 
jónéhányuk alatt, és a rájuk kirótt kötele-
zettségeiknek eleget tenniük is majdhogy-
nem lehetetlen.  

Ahogy a mondás tartja – furcsa hason-
lattal élve – „Halottról jót, vagy…” 

Közös megegyezésünk alapján egyetlen 
mondattal kezdem és zárom az „interjút” 
alanyom szlogenjével: „Amit hoz a holnap, 
ha ránkvirrad, leküzdjük…” 

 
S.GRANDPIERRE CECÍLIA  

AUGUSZTUS 20. AUGUSZTUS 20. AUGUSZTUS 20. AUGUSZTUS 20. 
DOROZSMÁNDOROZSMÁNDOROZSMÁNDOROZSMÁN    

Programajánló: 
 
Augusztus 19. 20 óra: Holiday együt-

tes koncertje. 
Augusztus 19. 21 óra: utcabál. 
Augusztus 20. 9 óra: ünnepi szentmi-

se és kenyérszentelés a templomban. 
Augusztus 20. 10 óra: ünnepi mősor 

a kopjafánál. 
 
Minden dorozsmait szeretettel vá-

runk! 
 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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Köszönet 
Puja János szeretné megköszönni az 

Alex dolgozóinak, hogy visszajuttatták 
számára Rommer karóráját, amelyet ruha-
próba után a próbafülkében felejtett. Kü-
lön köszöni a megtalálónak, aki az üzlet 
dolgozóinak leadta az értékes órát. 

Mórahalmon újra fellángolt a tábortűzMórahalmon újra fellángolt a tábortűzMórahalmon újra fellángolt a tábortűzMórahalmon újra fellángolt a tábortűz    

Egy év telt el a tavalyi hittanos tábor 
óta. Akkor úgy váltunk el a gyerekekkel, 
hogy jövıre ismét találkozunk, hiszen a 
következı évre is meghívást kaptunk Nóg-
rádi Zoltán polgármester úrtól. A tavalyi 
táboros gyerekekhez idén újak is csatla-
koztak. A táborvezetık, Gyurisné Koczkás 
Ágnes és Mihálffyné Turzó Edit sokszínő 
programmal (társasjáték klub, bivalyles, 
akadályverseny, kézmőves foglalkozás, 
színjátszó szakkör, éjszakai túra, gyer-
mekmise, fürdızés a mórahalmi Erzsébet 
Gyógyfürdıben, foci stb.) készültek a gye-
rekek számára. A sok játék közösséggé 
formálta a résztvevıket. Úgy gondolom, 
hogy a tábor lényege az volt, amit minden-
ki a szívében hazavitt, otthon elmesélt és 
még felnıtt korában is szép emlékként 
megıriz. Igen, ez olyan élmény, amely 
csak velük történhet meg, csak ık élték át 
és nem pótolhatja sem televízió, sem szá-
mítógép. Felejthetetlen öt napot töltöttünk 

a Nagyszéksósi Üdülıközpontban. Tábor-
zárásra meghívtuk a szülıket is, akik 
egész héten sok finomsággal és segítséggel 
láttak el bennünket. Bográcsos vacsorával 
és családi programmal vártuk ıket. A gye-
rekek egy színdarabbal köszönték meg a 
táborozás élményeit. A tékozló fiú történe-
tét adták elı, amely végén szüleiktıl ha-
talmas tapsot kaptak. Az anyukák és apu-
kák láthatóan nagyon jól érezték magukat 
az est folyamán. Az est meglepetéseként 
polgármester úr a következı évre is meg-
hívta a kiskundorozsmai hittanos közössé-
get táborozni. Ezúton is köszönjük neki, 
hogy lehetıséget biztosít más települések 
közösségei számára a hasznos és értelmes 
kikapcsolódásra. Úgy gondolom és ıszintén 
remélem, hogy az idei mórahalmi hittanos 
tábor tüze nem alszik ki, nem parázslik, 
hanem mindenki szívében tovább ég. 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

� OLVASÓI LEVELEK 

Kié a körforgalom?Kié a körforgalom?Kié a körforgalom?Kié a körforgalom?    
Tudom jól, hogy jónéhány autós azt 

képzeli, az úttest csakis az övék és gyalo-
gosnak, biciklisnek semmi keresnivalója 
ott, de értsék meg, néha-néha muszáj a 
gyalogosoknak is átkelniük a zebrán, ha el 
akarnak jutni oda, ahová indultak. A 
Dorozsma központjában kiépített körfor-
galmi átkelıhelyen nagyon sokszor nagyon 
gyorsan szedniük kell a lábukat azoknak, 
akik nem akarják egy autó motorháztetı-
jén bevégezni életüket. Nemrég hallottam 
a hírekben, hogy úgy akarják módosítani a 
KRESZ-t, hogy a zebrán a gyalogosnak 
legyen elsıbbsége. Nálunk mőveltebb, 
értelmesebb országokban az autósok eleve 
ezt teszik, nem kell erre külön szabályt 
hozniuk a törvényalkotóknak. Nálunk 
viszont a módosítások nem szólnak más-
ról, mint az autósok megzabolázásáról. 
Nem véletlenül. És ha már a KRESZ-nél 
tartunk: a körforgalomban annak az au-
tósnak van elsıbbsége, aki hamarabb lé-
pett be a körforgalomba, és csak akkor kell 
indexelni, amikor kilép a körforgalomból. 

(NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN) 

Félelmek...Félelmek...Félelmek...Félelmek...    

Látom, hogy méregdrága, golyóálló 
páncélozott autók vonulnak fel. Az irdat-
lan fényőzésben az élet megy tovább, mi-
ként a „Tisza folyik szépen csendesen”. A 
mérleg egyensúlyban van – már akiknek! 

De mi lesz velünk, azokkal az embe-
rekkel, akik vélhetıleg nem a választópol-
gároktól félünk és nem elkülönülve páncé-
lokkal védhetjük magunkat a közpénzen? 
Pedig nekünk is van mitıl rettegnünk. 

Egyszerően és legfıképpen a létbizony-
talanságtól! (Esetleg azoktól kell tarta-
nunk, akik ennyire védik saját magukat?) 

Segélykiáltásainkat elnyomja az elszi-
getelésre is kellıen alkalmas összeharácsolt 
pénzekbıl hegységnyi bálákba halmozott 
védvárfal, mely elıttünk fölényesen maga-
sodik. A mi védıbástyáink a káosz kellıs 
közepén, ingoványos talajon billegnek. 

Jogtalanná nyilvánított, veszendıre 
ítélt jogainkból fakadó panaszáradataink a 
sóhivatalok iratmegsemmisítıiben lelik 
halálukat. 

Egészségi ellátásunk aggodalomba ejtı, 
és ad is okot erre, maradék erınket befalja, 
és idegeinket is felemészti. Beteg ember 
pedig kinek kell, feszül a kérdés a levegıbe. 

Reménytelen bizonytalanságban va-
gyunk, vannak: öregek, fiatalok, csecse-
mık, az orvosok, betegek, tanárok, diákok, 
tanulni vágyók, munkanélküliek, középko-
rúak, rokkantak, kisnyugdíjasok... össze-
foglalva mindazok, akiknek nem feneket-
len üveg, hanem üres zsebük van. 

A mi félelmünk a jövınk iránti kilátás-
talanságból ered, amelytıl a jelenlegi hely-
zetben luxusnak számító, golyóálló páncél-
autó sem véd meg. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

HumorHumorHumorHumor    
– Képzeld, mi történt, Béla elment 

dolgozni. 
– Tudtam, hogy pénzért mindenre képes. 

* 
A katona ırt áll az erıd tetején. Egy-

szer csak lekiabál: 
– Parancsnok, jönnek az indiánok! 
– Barátok, vagy ellenségek? 
– Valószínőleg barátok, mert együtt 

jönnek! 
* 

Pistike kérdezi a tanárnıt: 
– Tanárnı! Miért kell dolgozatot írnunk? 
– Mert ha pofára osztályozok, nagyon 

pórul jársz! 
* 

Lenin haldoklik, a halálos ágyánál ott 
áll utódja, Sztálin. 

– Egy dolog miatt aggódom, az emberek 
vajon fognak követni téged, Sztálin elvtárs? 

– Én nem aggódok emiatt, biztosan 
követni fognak engem, Lenin elvtárs. 

– De, mi lesz, ha mégsem követnek 
téged, Sztálin elvtárs? 

– Akkor téged fognak követni, Lenin 
elvtárs. 

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Sürgıs esetben a 107-es szám hívható. 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 (anonim). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
Gulyás Antal: 06 20/209-5333, 
Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 

� A Polgárırség telefonszáma: 
06 30/621-6254. 

� Fábián József képviselı: 
06 30/535-0056. 

Kapható FelpétziKapható FelpétziKapható FelpétziKapható Felpétzi----kötetünkkötetünkkötetünkkötetünk    
Kapható kiadónknál Felpétzi Gyıry 

Jenı: Dorozsma régi életérıl címő 
kötete. Megrendelhetı e-mail címünkön 
(dn@szelmalomktv.hu), illetve megvásá-
rolható a Szélmalom Kábeltévé ZRt. 
Ügyfélszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62 463-444). A kötet ára: 600 
forint. 
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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 OL-
CSÓBB! 

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  

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** 

Discovery World 
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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 
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 

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, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

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. Állat-
gyógyszerek, vitaminok, minıségi tápok széles 

választékban 
Telefon: 06 30/972-3016 

Homlokzati hıszigetelı-rendszer, 840 
Ft/m2-tıl színes, mőgyantás vakolat 542 
Ft/m2 színfelár nélkül a készlet erejéig. 

Hıszigetelı centrum 
Tel.: 06 30 547-6854 

Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 94. 
Az árak bruttó árak. 

STOPSTOPSTOPSTOP    
Autósiskola  

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 

POLAROID napszemüvegek nagy 
választékban 

Egyes keretek 20-70%-os akcióban. 

Angol szakos tanár 
korrepetálást, pót– és 
nyelvvizsgára való 
felkészítést vállal. 

 

Tel.: 06 20/296-89-22 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Kaphatók a nyári bébi– 
és gyermekruhák! 

Térjen be üzletünkbe és gyızıd-
jön meg széles választékunkról 

és kedvezı árainkról! 
A téli ruhákat kérjük, vigyék el, 
különben jótékonysági célra 

ajánljuk fel azokat. 
Cím: Szent János tér 1. 

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

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartá-
si gépet, roncsautót, lemezt, akkumuláto-
rokat, villanymotorokat és egyéb felesle-
gessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Lakóházak és üzemek teljes körő lomtala-
nítását korrekt módon vállaljuk pincétıl a 
padlásig rövid határidıvel. 
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 

ÁlhírekÁlhírekÁlhírekÁlhírek    
Múlt hétvégén egy budapesti vereke-

dés közben kitört egy futballmeccs. 
 

* 
Feljelentettek egy amerikai temetkezé-

si vállalatot, amiért az nem adott kedvez-
ményt az égési sérülésben elhunyt rokon 
hamvasztására. 

 
SG 
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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.) 

 
 

Barley Gold sör 4% ............... 99,-/db 
Karpackie sör üveges 9% ......199,- + ü. 
0,2 l Unicum Next................... 950,- 
0,25 l Bomba dobozos/üveges..... 195,- 
0,25 l Red Bull ....................... 260,- 
300 g-os táblás Milka csokik ....... 650,- 

Olasz pezsgı akció! 
 

5-öt fizet, 6-ot vihet! 
 

Nyitva tartás: 
H-P: 7-19, 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 igye lem!  
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 

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 

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 

SZIKI 
kerékpár– és 
kismotoralkatrész-bolt 
Dorozsma, Széksósi út 40. Tel.: 20/567-9889 

 

Kínálatunk: 
Állandóan kapható 
– kerékpár alkatrészek 
– Simson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok 
 

Nyitva: H-P.: 8-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 
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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. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
Tanfolyamok indulnak: 

moped, tehergépjármő, motorkerékpár-
nehéz-pót, személygépkocsi, autóbusz 

vezetıi kategóriákban, valamint 
taxivezetı és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
belföldi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 
nemzetközi buszvezetı szolgáltató 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
undort keltı anyagok szállítása 
könnyőgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
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. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
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 

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 
 

Augusztus 1-tıl 
szeptember 15-ig 
tanszervásár. 

Iskolatáskákra 25%, min-
den más iskolaszer vásárlása ese-
tén 10% kedvezmény! 

 

Délmagyarország hőségkártya-elfogadóhely. 
Nyomtatvány és fénymásolás kivételével 10% 

engedmény! 
 

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

Tel: 62/460-306 

Kımőves vállalkozó vállal belsı 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hıszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minıségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetıségünk: 06 30/342-9611 

ATI–Császárné Bt. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Tel.: 20/9431-444; 62/422-240 
 

AJÁNDÉKOZZON 
UTALVÁNYT! 

 
Moped, motor, személygépkocsi jogosítvány 

megszerzéséhez vásároljon 
ajándékutalványt! 

5 000 forintos címletekben megvásárolható. 
 

OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 
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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... 

Hirde tés fe l vé te l :  06 20 470-6587 ;  06  30 469-2694.  

Elıre gondoljon a meleg nyárra, 
most szereltessen klímát otthonába! 

Klímaszerviz! 
 

Veres Ferenc 
klímaszerelı 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     
INGATLANKÖZVET ÍTŐ ,  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 

 
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 rendelı mellett) 
 

Tegye színesebbé ruhatárát és kímél-
je pénztárcáját! Folyamatos akciók! 

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 

 

A 
ZSUZSI DIVATBAN! 

Július 21-tıl a készlet erejéig! 
 

Szeged, Vadliba u. 1. Tel.: 62/461-306 
Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12. 


