
2009. február 28. 1. oldal 

 KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN XX. évfolyam 2. szám 2009. február 28. 

   kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 

� HAVI GONDOLAT 

A barát második énünk. 
(Cicero) 

Tavaszi aggodalmak...Tavaszi aggodalmak...Tavaszi aggodalmak...Tavaszi aggodalmak...    
Aggodalmas tekintettel bámulok a 

télutó havában a közelgı tavaszra. A 
hazánkra, az ifjakra, akik tavaszukat 
élik. A jövı nemzedékére. 

A központi irányítás figyelme hova 
terelıdik el, hogy az országon végigsziré-
názó veszélyekre nem fektet érdemleges 
hangsúlyt? Dúl az önkényesség, a vi-
szály, civakodás s a háttérben a tehetet-
lennek tőnı törvénykezés a bőnözıkkel 
szemben. 

Félteni kell a gyerekeket; szıkét a 
barnától, barnát a szıkétıl. Lányokat, a 
magas, erıs ifjakat, öregeket, biztonsá-
gunkat, anyagi és erkölcsi téren egy-
aránt. 

Fekete felhıként krákognak a zava-
rodott varjúk a fejünk felett. Mi történik? 
„Harcban melyik madár, melyik madár-
ral áll?” – szól a görög idézet. 

És csak ülünk a fotel mélyedésében, 
sóhajtozunk, osztozunk a szörnyőséges 
hírekben. Rácsokat szerelünk az ajtóink-
ra, biztonsági zárakat, miközben az 
„ablakokon” kivihet mindent a „huzat”. 

Békére vágyunk, hogy láthassuk 
gyermekeink jövıjét, kétkezi munkánk 
gyümölcseként megteremtett otthonunk-
ban nyugalomban élhessünk. 

A törvény igazsága védelmezzen, s 
jogaink ne csak az adófizetésre korláto-
zódjanak. 

A Hazám biztonsága, az Anyaföld 
talpam alatt inog, és a Magyar Szent 
Korona jelzálog az eladósodott „jólétben”. 

Minden okom (jogom) meg van arra, 
hogy pennámmal írásom negatív frek-
vencián hullámozzon, amely önmagában 
véve is az összes bajt végtelen, körkörös 
győrőbe fonja. 

A böjtelı havában, a februári szélben 
száll a hópihék között a jogos óhaj: jı – 
tavaszra, jó – tavaszra virradhatna már! 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

Báli szezon 

Képek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálról    

Január 31-én a dorozsmai Sportcsarnokban került megrendezésre a már 
hagyományosnak mondható és egyre több érdeklıdıt vonzó XI. egyházközségi 
farsangi bál – egy családias összejövetel, ahol jelen van a család apraja-nagyja. 
Amíg a sportcsarnok egyik felén a felnıttek beszélgetnek, táncolnak, szóra-
koznak, ápolják emberi kapcsolataikat, gyakorolják a szeretet parancsát, ad-
dig a csarnok másik felén a gyermekek együtt játszanak, ık így szórakoznak. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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FogadóórákFogadóórákFogadóórákFogadóórák    

KözérdekűKözérdekűKözérdekűKözérdekű    
Bőncselekmény esetén a 107-es szám 

hívható. 
 

� A telefontanú ingyenes hívószáma: 
06 80/555-111 
(névtelenül is tehet bejelentést). 

� Szolgálati idıben hívható KMB 
számok: 
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. 

Tóth József: 
2009. március 2. 17 órakor a Petıfi 

Sándor Mővelıdési Házban. 
2009. március 23. 17 órakor a Család-

segítı Házban. 
2009. április 6. 17 órakor a Petıfi Sán-

dor Mővelıdési Házban. 
 
Fábián József: 
2009. március 17. 16 órakor Önkor-

mányzati kirendeltségen; 
17.30-kor a Jerney János Általános 

Iskolában. 
Mobil: 06 30/535-0056. 

KönyvtárKönyvtárKönyvtárKönyvtár    
A Somogyi-könyvtár Dorozsmai fiók-

könyvtára 2009. március 16- ától március 
19- ig leltározás miatt zárva tart. Nyi-

tás: 2009. március 23-án, hétfın. 
Megértésüket köszönjük. 

FARKAS LÁSZLÓNÉ 

A Polgárőrség közbiztonsági tájékoztatójaA Polgárőrség közbiztonsági tájékoztatójaA Polgárőrség közbiztonsági tájékoztatójaA Polgárőrség közbiztonsági tájékoztatója    
A Dorozsmai Ligetben álló, az elmúlt 

év ıszén szépen rendbetett, felújított foga-
dalmi kápolna vasajtajára február 7-én 
éjjel ismeretlen tettes(ek) házilag gyártott 
robbanóanyagot dobtak. Rongálási kár 
nem keletkezett, de az egyházközség a 
rendırség felé a feljelentést megtette. Ez-
úton is kérjük a lakosságot, hogy a jövıbe-
ni hasonló esetek megelızése érdekében, 
aki a nyomozó hatóság munkájához hasz-
nosítható információval rendelkezik, érte-
sítse a KMB-t vagy a polgárırséget. 

Az elızı évhez viszonyítva ritkábban, 
de az idén is kap a polgárırség hetente 
jelzéseket a lakosságtól arra vonatkozóan, 
hogy házalók különbözı indokokkal, cse-
lekkel próbálkoznak fıleg idıs embereket 
megvezetni, becsapni. 

Ilyenek voltak: „ön nyert, a televíziótól 
vagy más cégtıl jöttünk”. Állítólagos nye-
reményként behordanak a lakásba egy 
csomó értéktelen, fényes edényt, konyhai 
eszközöket azzal, hogy ezeket mind nyer-
ték, itt hagyjuk, de csak akkor, ha kifize-
tik ezt a kés vagy más készletet 39 900 
forintos áron. Aki elhitte, kifizette, késıbb 
becsapva érezte magát, mert a nyeremény 
és amit vettek összesen nem ért 10 ezer 
forintot sem. 

Idıs emberrel fordult elı decemberben 
Dorozsmán, hogy az eladni szánt holmiért 
kialkudott 60 ezer forintot átvéve az el-
adott, nyert holmit felkapták és a járó 
motorú gépkocsival eltőztek. Mivel a gk. 
rendszáma nem állt rendelkezésre, az ügy-
ben feljelentést sem tett a sértett. 

A szélhámosok, csalók újabban azt a 
huncutságot alkalmazzák, hogy elegáns 

gépkocsival utcán megszólítanak embere-
ket, vagy becsöngetnek házakhoz, azzal az 
ürüggyel, hogy átutazó turisták, tört ma-
gyarsággal beszélnek (kisminkelt cigá-
nyok), elıadják, hogy Budapestre mennek 
a repülıtérre, és a gépre nem vihetik fel 
csomagjaikat, ezért elajándékozzák, csak 
kérnek érte egy kis pénzt benzinre. Ha 
balekra akadnak, elıkerül a diplomatatás-
kában a késkészlet, gyapjú takaró stb. A 
végén tisztán beszélnek magyarul, miköz-
ben a járó motorú autóban ül a társuk, ha 
pénzüknél vannak, gyorsan elhajtanak. 

Személyleírás: alacsony, kb. 150 cm 
magas jól fésült, jól öltözött, világos ruhát 
viselı férfi a beszélı, alkudozó. Sötétszürke 
jó állapotú, kinézető Renault, vagy Peugeot 
combi típusú autóval közlekednek ketten, 
és egyik rendszerint az autóban marad, 
járatja motort gyors távozás esetére. 

Ne dıljünk be nekik, ilyen esettel való 
találkozás esetén mielıbb hívjuk a rendır-
ség 107-es számát és értesítsük a dorozsmai 
polgárırséget. Fontos, hogy házalók eseté-
ben mindig keressük a környéken lévı gép-
kocsit és adjuk meg annak rendszámát is, 
mert csak ez alapján elfoghatók vagy tetten 
érhetık a következı helyszíneken. 

Néhány szót a közlekedés biztonságá-
ról Kiskundorozsmán. A témában önkor-
mányzati képviselıink és a polgárırség is 
többször kérte a rendırség illetékeseit 
gyakoribb rendıri jelenlétre, igazoltatásra, 
intézkedésre a közlekedési szabályok be-
tartatása érdekében. A témában történtek 
intézkedések több a rendıri ellenırzés, 
intézkedés, igazoltatás és a vele járó bün-
tetések is. Ezt kértük az illetékesektıl 
megkaptuk, köszönjük szépen, bízunk 
benne, hogy lassan értékelhetı eredménye 
is tapasztalható lesz. 

Az illetékesek felé ezúton jelezzük és 
kérjük a részönkormányzati testületben 
elhangzottak alapján, hogy a Dorozsmai 
úton Szeged és Dorozsma közötti négysávos 
szakaszon, ahol indokolatlan, az 50 km-es 
sebesség korlátozást feloldani és legalább 
70 km-re felemelni szíveskedjenek. 

A Dorozsmai úton Szeged felıl a Bölcs 
utcai keresztezıdés felé haladva a szőkítı 
sáv helyett jobbra kanyarodó sávot kiala-
kítani szíveskedjenek. 

E sorok írója a részönkormányzati 
ülésen felmerültek alapján a rendırség 
illetékesét tájékoztatva, ígéretet kapott 
arra, hogy amennyiben az önkormányzat 
kezdeményezi fenti témák felülvizsgálatát, 
az ügyben való vizsgálódás alapján, indo-
kolt esetben támogatják az önkormányzat 
változtatás igényét. 

Újságunk fenti meggondolások alapján 
az önkormányzat és arra illetékesen sür-
gıs intézkedését kéri az indokolatlanul 
fenntartott közlekedési megoldások meg-
szüntetésére a logikátlan, irritáló bírságo-
lások kiküszöbölésére. 

Amire viszont nem számíthattunk: az 
ún. zéró tolerancia bevezetése, gyakorlati 
alkalmazása terén a következı rosszíző 
jelzések jutottak el lapunkhoz. Dorozsmán 
a templomdomb és park két oldalán ottfe-
lejtett, ill. feleslegesen kihelyezett megáll-
ni tilos táblák megszüntetését a lakosság 
és polgárırség több esetben kérte. A meg-
állás tiltása kifejezetten ellehetetleníti az 
ABC gépkocsival való megközelíthetısé-
gét. A templomban naponta szentmisék, 

gyásszertartások, esküvık vannak, a hí-
vek, hozzátartozók jelentıs számú gépko-
csival érkeznek. Helyismeret és parkoló 
hiányában megállnak a tiltott helyeken, 
ahol korábban (emberségbıl talán) nem 
bírságoltak. Újabban nincs tolerancia. KI 
vagyunk téve a Szegeden élı illetékesek 
kénye kedvének. A táblák leszerelését a 
részönkormányzati ülésen és újságban kb. 
4 hónapja ismételten hiába kértük. A 
rendırség keményen bírságol. A tiltott 
helyen való parkolás büntetés mértéke 30 
ezer forint. Mivel államigazgatási eljárás 
keretében a fıkapitányság tárgyalja, nincs 
mód engedményre, méltányosságra. Annyi 
lehetıség van, hogy a határozatban (de-
cemberben) szereplı 5000 forint helyett 
2200 forintos illetékbélyeggel kérni lehet a 
bírság 6 hónapon belüli halasztását, de 
akkor is egy összegben kell kifizetni. A do-
lognak az a kellemetlenebb oldala, hogy 
esetenként nem helyszíni rendıri intézke-
déssel történik a dolog, hanem rejtett mó-
don, civil kocsinak álcázott gépkocsi fényké-
pezi le a tiltott helyen parkoló gépkocsit és 
továbbhalad, nem figyelmezteti a kocsi tu-
lajdonosát vétségérıl. A csekket a 30 ezer 
forintról kb. egy hónap múlva kapja meg a 
gépkocsi tulajdonosa, ekkor jut az egész ügy 
tudomására, miközben lehet, hogy addig 
újabb hasonló vétségeket ugyanott vagy 
máshol, de elkövethet. Ez az eljárás nem a 
megelızésre, hanem kifejezetten a bírságo-
lásra irányulónak értékelhetı. 

Más esetben egyik olvasónk a Dorozs-
mai út vasúti átjáróján úgy haladt át sza-
bálytalanul, hogy az elıjelzı három csíkos 
táblánál 60 km/óra, majd lassítva a síneken 
31 km/óra és újra gyorsítva a három csíkos 
tábla elıtt már 60 km/óra sebességgel ha-
ladt. Mögötte haladva egy arra illetékes 
rejtett gépkocsi folyamatosan fényképezte, 
és egy hónap elteltével 90 ezer Ft-os bünte-
tést kapott államigazgatási eljárás kereté-
ben, melyet 6 hónapon belül ki kell fizetnie. 

Tisztelt Illetékesek, minket képviselı 
urak! 

A célok, amelyek a közlekedés bizton-
ságát szolgálják, jók és nem vitathatóak. 
De az ellenırzés módszere, eszközei nem 
humánusak, következetlenek, tendenciá-
jukban a bírságolásra és nem a hiba azon-
nali kijavítására irányulnak. Gondoltak-e 
arra, hogy akinek a munkaeszköze a gép-
kocsi (pl. kézbesítı, futár stb.), munkáját 
abban a városrészben végzi, ahol szinte 
lehetetlen ingyen szabályosan parkolni, 
mert mindenütt ott vannak a tiltó táblák 
és a hiénák. Ezeket az embereket naponta 
meg lehet bírságolni, a büntetést a mun-
kaadó elhárítja, a munkájukat végzı gép-
kocsivezetık családjától vesznek el eseten-
ként fél vagy egyhavi fizetést büntetés-
ként. Ezt akarták elérni a törvény alkotói 
és a végrehajtási rendelet alkotói? 

T. L. 
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Újra a csúcson a Jerney iskola ifjú történészeiÚjra a csúcson a Jerney iskola ifjú történészeiÚjra a csúcson a Jerney iskola ifjú történészeiÚjra a csúcson a Jerney iskola ifjú történészei    
Az elızı tanévben a városi történe-

lem versenyen a fiúk elsık, a lányok 
harmadikok lettek. Tudomásom sze-
rint, a fiúk az idén is a dobogó legfel-
sı fokán végeztek, míg a lányok csa-
pata a megosztott 3-4. helyet szerezte 
meg. Mindkét évben Lázár Zoltán 
készítette fel a csapatokat. 

 
– Milyen volt az út a csúcsig? 
– Az egész a két évvel ezelıtti hagyo-

mányos nyári honismereti táborozáson 
kezdıdött: egyik reggel pár gyerekkel az 
addig látottakról beszélgettünk, s az ér-
deklıdést tapasztalva felvetettem egy eset-
leges iskolák közötti történelem versenyen 
való megmérettetés gondolatát. Kaptak 
rajta, s a szorgalmas felkészülés eredmé-
nyeként született meg az akkori elsı és 
harmadik helyezés. A sikeren felbuzdulva 
az idei tanév kezdetén már ık kerestek, 
hogy mikor lesz a következı verseny. 

– Hogyan történt a felkészítés? 
– Rendkívül kemény volt, néha már-

már magam is sajnáltam ıket. Az elızı 
tanévi eredményhirdetés után volt olyan, 
úgymond jónevő belvárosi iskola, amely – 
némi malíciával – a szerencsének tulajdo-
nította a sikerünket. A felkészülés elején 
jeleztem a gyerekeknek, hogy vannak, 
akik „fenik rájuk a fogukat”, s a dobogós 
hely megtartása csak alázatos munkával 
sikerülhet. Szerencsére vették a lapot a 
tanítványok, sıt ez az információ még job-
ban doppingolta ıket. Elbizakodottságot 
nem tapasztaltam – fıleg miután megkap-
ták tılem az elsı adag feladatsorokat. Az 
én szerepem annyi volt a felkészülés so-
rán, hogy „sorvezetıt”, iránytőt adjak ne-
kik a betők dzsungeléhez. Miután besze-
reztem nekik a szakirodalmat, jópár éjsza-
kám ráment az egyéni feldolgozást segítı 
kérdéssorok kidolgozására, a vaktérképek 
elkészítésére. Ezután a feladatokat csapat-
tagokra bontottam le (százas nagyságrend-
ben kapták a kérdéseket, feladatokat), 
majd a gyerekek maguk jegyzetelték ki a 
megadott irodalmat, készítettek vázlato-
kat. Mivel az elızı versenyfelkészülés 
révén rutinos, az önálló tanulásra már 

képességet szerzett gyerekekrıl volt szó, 
viszonylag nyugodt is voltam. A felkészü-
lési finisben – az egymással szemben is 
vetélytárs – csapatok napokon keresztül 
egymást kérdezték ki az iskolai könyvtár-
ban. Nekem csak annyi maradt, hogy be-
benézve hozzájuk tanáccsal, magyarázat-
tal lássam el ıket, ha bizonytalanságot 
tapasztaltam. 

– Melyik korszakot kellett áttanulmá-
nyozni? 

– A reneszánsz évéhez kapcsolódóan a 
Hunyadi Mátyás-korabeli Magyarország 
idıszakát, benne had- és politikatörténe-
tet, mővelıdést, kultúrát, képzımővésze-
tet, építészetet, szokásokat, hétköznapi 
életet, azaz valójában ez egy komplex mő-
veltségi vetélkedı volt. 

– A verseny helyszíne hol volt? 
– A versenyszervezı Somogyi Könyv-

tárban. A zsőri a résztvevı húsz iskolától 
„semleges” történészekbıl, levéltárosokból 
és könyvtárosokból tevıdött össze. 

– Hogyan zajlott a verseny? 
– Ezt én is csak hallomásból, a gyere-

kek elbeszélésébıl tudom, mert a verseny 
idejére – akár csak tavaly – elmentem a 
helyszínrıl: talán túlságosan is izgulok 
értük, másrészt úgy éreztem, a rám esı 
munkarészt már elvégeztem, a helyszínen 
segíteni úgysem tudnék (nem is akarnék). 
Különbözı állomások voltak, ahol nem 
csak a lexikális ismereteket kérték szá-
mon, hanem jelentıs szerepe volt a gondol-
kodásnak, a tanult ismeretek alkalmazá-
sának is. Az eredményhirdetéskor termé-
szetesen nagy volt az öröm, másnap az 
irodámban kölyökpezsgıt is bontottunk a 
megérdemelt sikert megünnepelve. A csa-
pattagok távolról sem csupa kitőnı tanu-
lókból álltak, volt közöttük, akinek a ma-
gatartása elevenebb az átlagnál, illetve 
olyan is, aki az elsı versenyen még alsó 
tagozatos volt. 

Meggyızıdésem, hogy minden gyer-
mek tehetséges valamiben, a mi felada-
tunk, hogy ezt a területet felismerjük, és 
kibontakoztassuk. Ezt a célt szolgálják az 
iskola különbözı tehetséggondozó szakkö-
rei, valamint a délutáni mővészeti foglal-

kozások és sportedzések is. A lényeg, hogy 
a céltalan csellengés helyett lehetıség 
szerint minél több tanulónak találjunk 
értelmes elfoglaltságot. Hogy jó úton já-
runk, bizonyítják a fentieken túl az idei 
felsı tagozatos megyei matematika verse-
nyek dobogós helyezései, a kiemelkedı 
szavaló és szépkiejtési versenyeredmények 
csakúgy, mint a cselgáncs vagy épp a ka-
rate versenyeken szerzett kupák és érmek 
garmadája – s az igazi versenyszezon még 
csak most kezdıdött. A lényeg: ha családi 
házzal, a szülıkkel együttmőködve sikerül 
kitartásra nevelni a gyermekeket, elıbb-
utóbb nem marad el az eredmény. 

Az eredmény természetesen nem azon-
nal jelentkezik, ehhez sok lemondásra, 
következetes kemény munkára van szük-
ség. Ha mást nem is tettem, tettünk, csak 
azt, hogy sikerült a munkában való hitet 
megerısíteni a gyermekekben, akkor már 
kaptak olyan plusz, személyes tapasztala-
tot, amely kamatozni fog a késıbbi tanul-
mányaik, pályafutásuk során is. És a fı cél 
ez: a következetes, kitartó munkában való 
hit megerısítése a felnövekvı ifjúságban, 
amely alapvetı feltétele az eredményes-
ségnek, az életben való boldogulásuknak. 

– Kik képviselték az iskolát? 
– Nem csak az iskolát, hanem egyben 

Dorozsmát is a holtversenyben harmadik-
negyedik helyezett csapat tagjaként Cselé-
des-Horváth Tamara, Dobó Tünde és Vi-
rág Zsanett képviselte, míg az újbóli elsı 
helyezett csapat tagjai Fodor Levente, 
Veress Attila és Veress Zsolt voltak. 

– Hogyan tovább? Hiszen nyolcadiko-
sok alkották többségében a csapatokat, és 
ık az idén elballagnak. 

– Van még elég tehetséges gyermek 
Dorozsmán, így a Jerney iskolában is. Az 
eddig elért eredmények megtartása kötele-
zi is az embert további feladatok vállalásá-
ra, így remélem, lesz folytatás jövıre is. 

– A felkészítı marad, tehát a siker ga-
rantált. 

– A munka garantált, a cél pedig ter-
mészetesen a siker lesz. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

2x1%2x1%2x1%2x1%    
Tisztelt dorozsmai lakosok, kedves 

híveink! 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 

rendelkezhetnek az állampolgárok szemé-
lyi jövedelemadójuk kétszer egy százaléká-
ról, legkésıbb május 20-ig. Tavaly jelentıs 
mértékben növekedett a felajánlóink szá-
ma, hatvanezerrel több felajánlás érkezett 
a 0011-es technikai számra, mint egy év-
vel korábban, ezzel átlépve a félmilliós 
küszöböt. 

E támogatási mód az állami kiegészí-
téssel együtt jelentıs bevételi forrásunk, 
és nem kerül külön pénzébe a hívıknek. 
Az is fontos, hogy a növekvı számú rendel-
kezés egyben Egyházunk tevékenységének 
egyfajta „értékmérıje” a társadalom sze-
mében. Az állami szervekkel való tárgya-
lások során gyakran az 1%-os felajánlások 
arányát veszik alapul a különbözı támoga-
tások mértékének megállapításakor. 

Az Egyház az szja 1%-ból és annak 

kiegészítésébıl biztosítja a papok, szerze-
tesek, szerzetesnık egészségügyi ellátását 
és nyugdíjalapjukat. Az egyházmegyék 
ebbıl a keretbıl tudják segíteni a szegé-
nyebb plébániákat, lelkészségeket, vala-
mint az alulfinanszírozott egyházi oktatási 
és szociális intézményeket, az épületek 
felújítását. Ez a bevételi forrás ad fedeze-
tet a szerzetesrendek mőködéséhez is. 

Amennyiben az adózók nem rendelkez-
nek, akkor az 1%-uk az államkasszában 
marad. 

Ha Ön számítógépen (ABEV program-
mal) tölti ki adóbevallását, vagy ha Ön az 
adóhivataltól kapott adóbevallási nyomtat-
ványt tölti ki, töltse ki a 0853-D jelő lapot! 
A Magyar Katolikus Egyház technikai 
száma 0011. 

Adója másik 1%-át egyházi alapítású 
vagy civil szervezetek részére ajánlhatja fel. 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

KarateoktatásKarateoktatásKarateoktatásKarateoktatás    
A Jerney János Általános Iskolában 

Wado-ryu karate-oktatás történik. Az 
edzések minden kedden és csütörtökön 
vannak 17-tıl 18 óráig. 

Jelentkezni a helyszínen az ingyenes 
próbaedzés után lehet! 

Bıvebb információ Bodor Gábornál, az 
edzınél telefonon: 20/502-1197. 

1% 
A Polgárırség ezúton köszöni meg 

azoknak, akik a 2007. évi adójuk 1%-át 
szervezetünk részére felajánlották. Az 
ebbıl befolyt 52 296 Forintot mőködési 
költségekre fordítottuk. 

Kérjük, 2008. évi szja-juk 1%-át a Pol-
gárırség részére felajánlani szíveskedje-
nek. Adószámunk: 18458556-1-06. 

 
POLGÁRŐRSÉG VEZETŐSÉGE 
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Képek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálrólKépek a XI. egyházközségi bálról    
(Folytatás az 1. oldalról) 

 
A bál konferansziéja, Maróti Katalin 

felkérésére Illyés Zsolt káplán a bálat ün-
nepélyesen megnyitotta. Ezt követıen 
kultúrmősor került bemutatásra, amely-
nek keretében elıször a Zsombói Ritmikus 
Sportgimnasztika csapatai léptek fel. Sza-
badgyakorlatot mutatott be Bátky Fazekas 
Ilona és Mihálffy Kincsı. Karikával muta-
tott be gyakorlatot Lovászi Diána, Herczog 
Anna és Mihálffy Adrienn. Felkészítıjük 
Gáborné Madácsi Ildikó volt. Hip-Hop 
táncot mutatott be Molnár Henrietta, Hora 
Jozefina és Forizs Marianna. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
gének (KÉSZ) szegedi énekegyüttese nép-
dalcsokrot adott elı Farkas Ferenc és Bár-
dos Lajos mőveibıl, vezényelt Gyuris Já-
nos. Szólót énekeltek Mártáné Géczi Klo-
tild és Gyuris János. Elıadásra került még 
Heintz Gyula bácsi betanításában egy 
dorozsmai népdal is. Az énekesek, Heintz 
Bálint, Györgyi Erzsébet, Gyuris Erika, 
Kiss Zoltán, Kis Zoltánné és többen mások 
Szegedrıl voltak itt. 

A Forma Tánciskola növendékei angol-
keringıt, cha-cha-chát, rumbát és jive tán-
cokat mutattak be. Felléptek: Lévai Ale-
xandra, Hudjuk Dávid, Czöndör Márta, 
Kovács Kincsı, Péter Klaudia és Tóth Dá-
vid. 

Mihálffyné Thurzó Edit betanításában 
a hittanos gyerekek és szüleik a Hófehérke 
és a hét törpe vidám történetét adták elı, 
nagy sikerrel. 

Ezt követıen Nógrádi Zoltán ország-
győlési képviselı, Mórahalom polgármes-
tere köszöntötte a bál résztvevıit, jó szóra-
kozást kívánva. 

Mádi György plébános úr asztali áldá-
sa után a Szélmalom Vendéglı (Miklós 
Sándor és dolgozói) által készített finom 
svédasztalos vacsora került elfogyasztásra. 
Elfogyasztásra került Tóth József képvise-
lı úr által ajándékozott képviselı fánk, 
köszönet érte. 

A zenét a Jaffa Trió zenekar (a dorozsmai 
születéső Csajkás testvérek) szolgáltatta. 

A vacsora után tánc és tombola követ-
kezett, ahol 800 darab jegy kelt el és kb. 
120-130 db tombola ajándék került a do-
rozsmai vállalkozók, boltosok és bálozók 
felajánlása alapján kisorsolásra. 

Az est jó hangulatban telt el, melynek 
fıszervezıje, Bálint István egyházközségi 
képviselı-testületi világi elnök úr volt fele-
ségével, Marikával. Szervezımunkájukért 
elismerést érdemelnek, melyet ezúton is 
megköszönünk. 

A bálozók éjfél utánig jól szórakoztak. 
 
A gazdag tombolaajándékokat az aláb-

bi vállalkozók, magánosok és bálozók ado-
mányozták: Fábián József önkormányzati 
képviselı úr, Tapodi Zoltán cukrász mes-
ter, Bányai Attila cukrász mester, Nárcisz 
virágbolt (Eszékiné Gyöngyike), Hódi 
Antalné üzlete, Zöld Sziget Gyógynövény-

bolt, Thurzó patika, Szent István patika, 
Szélmalom Kábeltévé Zrt., Zsuzsi Butik 
(Ocskó Zsuzsa üzlete), Némethné kinai 
boltja, Speciális Bt. papírbolt, Ungi Bt., 
Baba Bazár üzlete, Pesti Ferenc, Atlasz 
Henrik, Sós Ferenc, Bényi Mihályné, dr. 
Ványai Éva, Nagymihály István, Nagy 
Csaba és családja, Markó család, Tímár 
Lajos, Nógrádi Zoltán országgyőlési képvi-
selı, ifj. Mihályffy Béla, Kosik Dénes, 
Turcsányi Imréné. 

Külön köszönet illeti a Nárcisz virág és 
ajándékbolt tulajdonosát Eszékinét, aki 
már évek óta az összes tombola ajándékot 
dolgozóival ízlésesen, szépen becsomagol-
ta. 

A bálat szervezı egyházközség ezúton 
fejezi ki köszönetét minden szervezınek és 
résztvevınek. 

TÍMÁR L. 
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ALAPVETİ EMBERI ÉRTÉKEINK 

A türelemA türelemA türelemA türelem    
Régen, gyermekkoromban olvastam egy 

mesét, már nem emlékszem oly jól rá. Egy 
kenyérgabona szemrıl szólt, arról, hogy aki 
mindazt átéli, amelyet ı, az mindent kibír. 
A fagyos földben várakozást a kikeletig 
várta türelemmel. A megnıtt búzát éles 
késekkel vágták, kalapácsok között csépel-
ték, kövek között ırölték és csak várt, tőrt, 
majd forró tőzben sütötték kenyérré, mind-
ezt csak tőrte. S aki ennyit képes eltőrni, az 
bizony kivívja a megbecsülést. 

Az emberek között kevés az olyan, aki 
zokszó nélkül viseli el a megpróbáltatást, 
Krisztus óta nem sok példát sorol a törté-
nelem, de aki a Megváltó mögé ekként 
besorakozott, aranybetővel írta be magát 
az emberiség jótevıi közé. Mert a türelem 
az emberi erények között méltó helyet 
foglal el. Nem arra a türelemre gondolok, 
míg a tolvaj türelemmel vár, míg a villany 
ki, a gazda elalszik, aztán szabad a vásár. 
Nem arra, aki csapatával elbújva türelme-
sen vár, hogy a gyanútlan, mit sem sejtve 
odaérjen és rá, a fölkészületlenre, lecsap-
hasson. A türelem ilyen fajtája az alávaló-
ságokat gyarapítja. Az igazi türelem a 
tapasztalat, a tudás maga. Az idısebb 
intelme a heves, hebehurgya ifjonc azon-
nal rohanó, megfontolatlan lépésére. A 
biztos, nyugodt légkört kiváró ember cse-
lekvése, aki már vagy saját, vagy más pél-
dáján okulva nem ugrik fejjel a bizonyta-
lanságba. Azt is mondják: „A türelem Isten 
belénk rejtett ereje az élet bıvelkedı viha-
rainak kiállására. (…) Az idı egy szárnya-
ló madár. Szeretnéd elfogni a madarat, és 
kalitkába zárni? Akkor türelemre van 
szükséged.” Mennyi igazság rejlik ebben! 
Tény, mindig a türelmesebb gyız. Aki a 
kellı pillanatot képes kivárni. Ez akarat-
erınk próbája is egyben. 

A türelemnek több formáját gyakorol-
juk nap, mint nap. Türelem kell reggel, ha 
családod tagja elıbb foglalja el a fürdıszo-
bát, türelem, ha nem jön a buszod, türelem 
kell elviselni fınököd zsarnokoskodását, 
társaid piszkálódását, a hosszú sorban 
állást a boltokban, türelem, hogy vége 
legyen már a b(h)arát showjának a tévé-
ben és odaülhess a meccset nézni. Ezek 
földhöz ragadt gyarló dolgaink elviselésé-
hez kellenek. Nagyobb formátumúak a 
másfajta türelmet igénylı feladatok, mint 
a vallási hovatartozás iránti, a másság 
elfogadása, a tılünk különbözık, az ag-
resszió elviselése, a politikai sodródás elvi-
selése iránti türelmek. Egyiknél a megvál-
tozhatatlanba belenyugvás, vagy az elfoga-
dás, másiknál a változás kivárásának tü-
relme, megint más az, ahol a megfelelı 
megoldás kiválasztása, vagy a taktika 
megválasztása amire szükséged van. Türe-
lem kell a kisgyermek makrancoskodását, 
sírását, követelızését, az idıs lelassultsá-
gát, feledékenységét, tehetetlenségét elvi-
selni, jóindulattal kezelni. És persze: türe-
lem kell az imádott megnyeréséhez, aki 
nehezen adja be a derekát, türelem az 
ostromlott várat védı iránt. Kicsit másféle 
türelem kell a hosszú szabadságvesztést 
kivárni, a türelem gyakorlása mindig a 
magunk harcának megvívása az ellenálló 
tényezıkkel szemben. Micsoda nagy igaz-
ság rejlik abban, aki azt vallja: „A türel-
metlenség ezzel szemben megfeledkezés 
emberségünkrıl, kizárólagosság, fanatiz-

mus, elnyomás és üldözése azoknak, akik 
tılünk különböznek. A türelem minden 
esetben békéhez, a türelmetlenség viszont 
győlölethez és háborúhoz vezet.” Jézus taní-
tása is ezt hirdeti: „Aki nagy akar lenni 
közöttetek, az legyen a ti szolgátok" Igen! A 
jó vezetınek elsısorban minden rétegbıl 
jövıt egyformán kell szolgálnia, tudván 
tudnia kell a különbözıségekrıl, a mássá-
gokról, az ellenállókról, az ellenérdekőekrıl, 
mégis, szolgálatába kell állnia mindenki-
nek, ha szolgálatára jelentkezik, ha egyfor-
ma értékkel akar mérni az emberek között. 
Ehhez elsısorban türelemre van szüksége. 
Ez a jó politika alapja. A türelem: tudo-
mány. Van akivel, de nem mindenkivel 
veleszületett. Viszont megtanulható.  

TÓTH GYÖRGY 

Márciusi programok a Márciusi programok a Márciusi programok a Márciusi programok a 
művelődési házbanművelődési házbanművelődési házbanművelődési házban    

– „Elől megy a nyelve ő meg lép utána…” 
Berecz András mesemondó, népdalénekes önálló 
műsora 
Berecz András többször szerepelt a Fábry 
showban, ahol mindig elkápráztatta a közönséget. 
Időpontja: március 9-én, hétfőn délután 5 órától 
Belépődíj: 500 Ft/fő 

 
– Levente Péter Kacagó koncertje 

Időpontja: március 19-én, csütörtökön, délelőtt 9 
és 11 órakor 
Várjuk szeretettel 9 órától az óvodásokat és 11 
órától az alsó tagozatosokat! 
Belépődíj: 500 Ft/fő 

 
– Nőnapi ünnepség 

Meglepetés zenés műsorral köszöntjük a hölgye-
ket! 
Időpontja: március 6-án, pénteken délután 5 
órától 

 
– A fiúk ünneplése 

Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
Időpontja: március 2-án, hétfőn délután 4 órától 

 
– Dorozsmai Közéleti Kávéház 

Kukli György: A szegedi nagy árvíz 1879. 03. 12– 
emlékfilm, A szegedi víztorony 
Időpontja: március 13-án, pénteken délután 5 
órától 

 
„Vágatlanul” 

Válogatás Tari Gellért kisfilmjeiből. Utána beszél-
getés a film készítőjével. 
Időpontja: március 20-án, pénteken délután 5 
órától 

 
– Nemzeti ünnep 

Március 15-én, vasárnap délelőtt fél 10-től 
Közreműködnek az Orczy István Általános Iskola 
tanulói 
Ünnepi beszédet mond: Peričs Annabella 
Verset mond: Ácsné Fekete Ilona 
Koszorúzás a ’48-as kopjafánál 

 
– Hip-hop táncoktatás indul! 

Bemutató: márc. 4-én, délután 4 órakor 
Vezeti: Tari Zsuzsanna 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 
– Kiállítás 

Mészáros Ádám fotókiállítása 
A kiállítást megnyitja: Militár Miklós 
Időpontja: március 27-én, pénteken délután 5 
órakor 

 
– Tavaszváró bál 

A Vöröskeresztes Klub szervezésében 
Időpontja: március 16-án, hétfőn délután 4 órától 

 
– SZÍNHÁZ 

Örkény István: Macskajáték 
A Petőfi Sándor Színkör előadásában 
Időpontja: március 21-én, szombaton este 6 órá-
tól 

 
– Vásár 

Időpontja: március 3-án, 13-án, 18-án és 25-én 9-
12-ig 

 
– Termékbemutató 

Időpontja: március 17-én, kedden 9-11-ig 

Csuta GyörgyCsuta GyörgyCsuta GyörgyCsuta György    
1952-ben született Békésen. Tagja a Ma-

gyar Köztársaság Mővészeti Alap festıtago-
zatának. 1970-tıl rendszeres kiállító, vezetı-
je a Békési Alkotók Klubjának. 1975-tıl 
1988-ig szervezıje a Békési Alkotótábornak 

Dolgozik nyomdaüzemben grafikusként és 
jó 10 évig vezeti azt. Munkásságának fontos 
része a grafika, az akvarell és az olajfestészet, 
de szívesen kísérletezik a technikák átstruktu-
rálásával. Több mővészeti csoport tagja. 

1993-ban létrehozza barátaival a Békés 
Mővészetéért Alapítványt és a Csuta Nem-
zetközi Mővésztelepet, ennek szervezıje és 
mővészeti vezetıje lesz. 1994-ben megszerve-
zi és évekig vezeti a gyomaendrıdi Bethlen 
Alapítvány mővésztáborát. Alapító tagja a 
hajósi, valamint a Ludvig nagykanizsai mő-
vésztelepének, továbbá a Trofaiach (Ausztria) 
St. Anton (Ausztria), Reinosa (Spanyolor-
szág) és Biela (Olaszország) mővésztelep-
ének, és rendszeres meghívottja a Klagen-
furt-i Caritas alkotóhétnek. 

2001 óta szervezi az ausztriai Wörschach-
ban kihelyezett mővésztelepét. 

Fontosabb csoportos kiállítások: Békési 
Tárlatok, Békési Múzeum, Alföldi Tárlatok, 
Békéscsaba, Munkácsy Múzeum, Országos Ak-
varellbiennálék, Eger: Országos Rajbiennálék, 
Salgótarján, Szegedi Táblakép-festészeti Bien-
nálék, Szolnoki Triennálé, Hatvani Portré-
tájkép Biennálék, Mezıgazdasági Múzeum, 
Budapest, Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 
Közlekedési Múzeum, Budapest, İszi Tárlatok, 
Hódmezıvásárhely, Ecce Homo, Kecskemét, 
Hotel Hilton, Atryum Hayett, Budapest stb. 

Alkotásai megtalálhatóak magán- és köz-
győjteményekben, közintézményekben (Bé-
kési Múzeum, Men-Dan Aparthotel, Zala-
karos, Római Katolikus Templom Békés, Bul-
gária, Kína, Németország, Olaszország, 
Ausztria, USA, Dánia, Spanyolország, Svájc, 
Luxemburgi Nagyhercegség). 

1986-ban Mővelıdési Miniszteri kitünte-
tést kap, majd 1997-ben szülıvárosa, Békés 
tünteti ki Pro Urbe-díjjal, 2003-ban az Alföldi 
Tárlaton munkajutalomban részesül. Számos 
kiállítás díjazottja (Nívó-díj, Mővészeti díj). 

Az 1998-ban Budapesten megalakult Ma-
gyar Mővész Alapítvány kurátora, mint egyet-
len vidéki tag. A Békéstáji Mővészeti Társaság 
alelnöke. 2005-tıl a Magyar Alkotómővészek 
Országos Egyesületének választmányi tagja. 

Éva lányával Békéscsabán mőködtetik 
galériájukat, ahol kortárs mővészeknek te-
remtenek bemutatkozási és értékesítési lehe-
tıségeket.  
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A STRESSZ TÁRSADALMA 

AgorafóbiaAgorafóbiaAgorafóbiaAgorafóbia    
Az agorafóbia a DSM IV (mentális 

viselkedészavarok kódexének) meghatáro-
zása szerint szorongásos pánikbetegség. Az 
ezzel a betegségtípussal együtt járó pánik-
roham hirtelen jelentkezı, heves rosszullé-
tet okozó állapot. 

Jelen esetben egy helyzethez kötött 
pánikbetegséggel van dolgunk: az agora-
fóbia ugyanis olyan viselkedési rendzavar, 
amely nagy térségtıl való irreális félelmet, 
szorongást jelent. Az agorafóbiás illetı 
tipikusan a következı jellegzetes helyze-
tekben érez pánikot: ha egyedül kell el-
mennie otthonról; ha tömegben kell tartóz-
kodnia vagy sorban állnia; ha busszal, 
vonattal, autóval kell utaznia; esetleg sok 
ember közt kell étkeznie, elıadást tarta-
nia. Jól ismerjük a lámpaláz fogalmát, 
amely tulajdonképpen még a normalitás 
határán belül lévı reakció minden olyan 
helyzetre, amely során emberek figyelme 
összpontosul rajtunk. Az agorafóbiás roha-
mok azonban már kórosak, hevenyek, a 
felsorolt körülmények és a társadalmi 
együttélés illemszabályai meggátolják a 
beteget abban, hogy maga irányítsa az 
eseményeket, inkább enged szorongásai-
nak, és például elmenekül. 

A pánikrohamok a következı tünetek-
kel járhatnak: heves szívdobogás, hányin-
ger, fulladásérzés, szédülés, ájulásérzés, 
izzadás, remegés, reszketés, megırüléstıl 
és az önkontroll-vesztéstıl való félelem, 
halálfélelem. Lehetséges tünetek közé tar-
toznak még: fejfájás, vizelési inger, zsibba-
dás, kipirulás, „elveszettség” érzése. 

Mivel az agorafóbia is pánikbetegség, a 
rohamok mindig megismétlıdnek az azo-
kat kiváltó ingerek hatására, amely követ-
kezményeként az illetı magától a rohamok 
bekövetkeztétıl is félni, szorongani kezd, 
amely természetesen csak tovább növeli a 
pánikroham intenzitását. Kutatók kimu-
tatták, hogy a pánikbetegek fokozottan 
hajlamosak testi tüneteiket negatívan 
értelmezni. Amennyiben számukra veszé-
lyes, ijesztı jelenséget észlelnek, intenzív 
szorongással reagálnak rá, vagyis úgy élik 
meg tüneteiket, mintha egy katasztrófa 
(pl. infarktus) közeledne. Vagyis: a pánik-
roham tüneteitıl megijedve a fokozódó 
szorongás tovább fokozza a testi tüneteket 
egészen a pánikroham kialakulásáig. Ezt a 
folyamatot öngerjesztı körnek nevezik. 

Ezt kiküszöbölendı, az agorafóbiás 
betegben kialakul egy elkerülı viselkedés-
mód, vagyis kerülni fog minden olyan 
helyzetet, amelyrıl tudja, hogy rohamokat 
okozna. Emiatt beszőkül az élettere: nem 
mer elmenni otthonról, kerüli az emberek 
társaságát, bizonyos kényszeres viselke-
désmintákat vesz fel (pl. keresi az olyan 
helyeket, amelyek közel vannak a kijárat-
hoz, a mellékhelyiséghez stb.). Érdekes, 
hogy sok agorafóbiás nem érez pánikot, ha 
kísérettel (rokonnal, baráttal) kerül olyan 
helyzetbe, amelytıl egyébként már jelent-
keznének a tünetek. Egy ilyen életmód 
azonban mindenkit megterhel: az agora-
fóbiában szenvedınek le kell mondania 
szinte a teljes szociális életérıl, környeze-
tének pedig nagy gondot jelent a beteg 
pesztrálása. 

Az agorafóbiás viselkedési rendzavar 
mindenféleképp orvosi, pszichiátriai (nem 
pszichológusi!) kezelést igényel. A kúra 

összetett: egyrészt gyógyszeres kezelést 
foglal magában, amellyel a pánikroham 
tünetei és csakis kizárólag a tünetei szinte 
teljesen megszüntethetık, az illetı élete 
visszatérhet a megszokott kerékvágásba 
(noha a gyógyszer – itt is – nem jelenték-
telen mellékhatásokat idéz elı). Másrészt 
magát az okot is meg kell szüntetni, 
amely miatt a szervezet pánikreakciót 
vált ki. A kezelés ezen része az úgyneve-
zett „kognitív viselkedésterápia”, amely-
nek legfıbb feladata a félelemmel való 
szembenézés: az elkerülı viselkedés meg-
szüntetése. Például, a páciens elıször 
csak elképzeli relaxált állapotban, hogy 
utazik a buszon, és ha már képzeletben el 
tudja viselni a szorongást, akkor fokoza-
tosan a való életben is elkezdi gyakorolni 
a közlekedési helyzeteket. A tapasztala-
tok szerint azok gyógyulnak meg, akik 
vállalni tudják, hogy félelmeik ellenére 
gyakorolnak. 

Alternatív kezelésként természet-
gyógyászhoz is fordulhatunk. Köztudott, 
hogy számos zöldség, gyümölcs, egyéb nö-
vényi kivonat enyhítheti a szorongást. A 
gyógykészítmények mellett fordulhatunk 
például kineziológushoz is, de a rendszeres 
sportolásnak is megvan a jótékony hatása 
e téren is. 

 
SOMOGYI GÁBOR 
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Könyvkiadó, 1996. 

Lajkó Károly: A stresszcsökkentı viselkedés. 

Medicina Kiadó, 2005. 

Lajkó Károly: Viselkedésünk és lelki egyensú-
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A sorozat következı részei: 
 
– Szociofóbia 
– Menopauza: a nıi klimax 

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Bejelentkezés: 541-828 
De: 10–12 h / Du: 17–18 h 

 

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos 
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig. 

A vizsgálatokra nem kell beutaló, 
azok térítési díj ellenében történnek, 

előjegyzés alapján! 
 

Kérhető vizsgálattípusok: 
♦ Hasi és kismedence UH-vizsgálat 
♦ Pajzsmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyálmirigy UH-vizsgálat 
♦ Nyaki lágyrész UH-vizsgálat 
♦ Végtagi UH-vizsgálat 
♦ Emlő UH-vizsgálat 
♦ Here UH-vizsgálat 
♦ Nyaki ere UH-vizsgálata 
♦ Végtagi erek UH-vizsgálata 
♦ Prosztata (transrectalis) UH-vizsgálata 

Egy környezetbarát ésEgy környezetbarát ésEgy környezetbarát ésEgy környezetbarát és    
olcsó mosószerolcsó mosószerolcsó mosószerolcsó mosószer    

A mosódió egy Délkelet–Ázsiában honos 
faféle, mely a szappanfélék családjába tarto-
zik. Ez a trópusi és szubtrópusi növény a ben-
ne található különleges anyagnak, a saponin-
nak köszönheti a nevét. A saponin vízzel érint-
kezve enyhén habzik, és úgy hat, mint a mosó-
szappan. Rendkívül nagy koncentrációban 
tartalmazza ezt az anyagot a fa termése. A 
saponin zsíroldó hatása nagyon jó. Mivel nem 
tartalmaz olyan vegyületeket, melyeket a 
vegyipar a mosó és tisztítószer gyártásnál 
használnak, ezért sem a ruhák nem vesztenek 
színükbıl a mosás során, sem nem okoz bırir-
ritációt, viszketése, bır kiszáradást. Csecse-
mık ruháinak mosására is nagyon jól használ-
ható, mert az érzékeny bababırt a természetes 
szappan nem irritálja, nem alakul ki vegyszer 
érzékenység. Tisztítóhatása olyan, mint az 
„intelligens mosóporoké”, az ára viszont a töre-
déke, (felébe-harmadába kerül a boltban kap-
ható mosószereknek, mert egy kg mosódió heti 
2-3 mosás esetén egy évre elegendı). Használ-
ható gyapjú és tisztaselyem mosására is, nem 
károsítja azokat. Vízlágyító hatásának köszön-
hetıen a mosógép tovább él. Megspórolhatjuk 
az öblítıt is, mert a ruhák lágy tapintásúak 
lesznek mosás után. A mosódiónak nincs illata, 
leginkább a nagyanyáink szappannal mosott 
ruháinak tiszta illatára emlékeztet. Ha illatos 
ruhákat szeretnénk, elég néhány csepp illóolaj, 
vagy a megszokott öblítıbıl a korábbi adag fele-
harmada. A fehér ruhákhoz használható aktív 
oxigénes fehérítı, (ami nem tartalmaz klórt) de 
egy csomag sütıpor is hasonló jó tulajdonsággal 
rendelkezik a benn lévı szóda miatt.  

Én már egy éve használom a mosódiót, és a 
ruháim ugyanolyan tiszták, mint korábban, 
amikor drága, jó márkájú mosóport használ-
tam. Ez is egy kicsit olyan, mint a gyógynövé-
nyeink. Régen használtuk, jó volt, aztán jöttek 
a gyártott gyógyszerek, és most megint kezdjük 
felfedezni jótékony hatásukat, ami ráadásul 
mellékhatás mentes. A mosódiót is évszázadok 
óta használják mosásra az indiai és indonéziai 
asszonyok, pedig ık is szeretik a tisztaságot. Jó 
szívvel ajánlom én is mindenkinek, akinek 
fontos, hogy kevesebbet költsünk vegyszerekre, 
és minél kevésbé szennyezzük környezetünket. 

BALÁZS VERA 
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A K C I Ó !!! 
A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 

3 fıre 
 

A tálakon: 
- Az malacznak futkosóját 
sütém, elibed Uram egíszbe 
tevém 
- Csirkének mellyét 
fölkaszabolom 
zıdségekke nyársa 
huzom 
- Pulykának lentebbi 
combját egíszbe sütém 
- Disznónak oldalábú szelek, sütve elibed teszek 
- Csirkenek combja mézes citromos pácban  
- Tikok tojásiba hempergetett kolompér 
- Erdeim javát sonkával párolám, szakácsném 
batyuba tuszkolá 
- Fıtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! 
Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igen-
csak megkímélve ha e fejedelmi étket választod! 
Küld el futárod vagy harangozd bé a 461-363 as 
távbeszélın s apródjaim elvivék néked! 
 

4800 helyett 3 fıre csak 4100 aranyforintot 
kostál s ajándékba gyömölcsös lepínyt kapsz 
amit a mai népek palacsintának hínak! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhat az Úr 2009. 
évének március havában! 

Szélmalom Vendéglı 

Miklós János és felesége, 
Marika a II. Világháborút 
követı nehéz években 
találkozott egymással. A 
találkozásból szerelem, a 

szerelembıl házasság lett, és 
született két gyermekük. 

A házasság megkötése, 1959. 
április 4-e óta 50 év telt el. Ez 
alatt az 50 év alatt sok minden 
megváltozott, de az egymásra 
nézı tekintetük melegsége 
még mindig ugyanolyan, mint 

a legelsı. 
Reméljük, ez a melegség még 

sokáig megmarad! 
 

Gyermekei, unokái 

A szerelmesek napja 

Valentin vagy BálintValentin vagy BálintValentin vagy BálintValentin vagy Bálint----nap?nap?nap?nap?    
Írásom címe vitára adhat okot, de ez nem vérre menı. Azt 

azonban mindenki tudja, hogy február 14-e a szerelmesek napja 
szerte a világon. 

Északtól délig, kelettıl nyugatig a szerelmespárok ezen a 
napon kisebb-nagyobb ajándékkal kedveskednek egymásnak; s 
ez a hagyomány már több évszázadra nyúlik vissza. 

Kívánatos lenne, hogy az évnek ne csak néhány napján, többek 
között e nap estéjén töltsék gyertyafényes vacsora mellett és 
együtt, meghitten beszélgetve az idıt a szerelmesek. Más napokon 
is idıt kellene szakítanunk egymásra, a hétköznapok nagy rohaná-
sában. S ha belegondolunk: egy gondosan elhelyezett szerelmes 
levél pár perc alatt megírható és nem kerül semmibe. Ahogy egy 
gyertyafényes beszélgetés sem. Viszont a meglepetés és a meghitt-
ség mindkettıben megtalálható és közelebb visz a másikhoz. 

Nem gyızöm eléggé hangsúlyozni: egy kis figyelmességgel (és 
nem csak e nap) sokkal több minden elérhetı, mint gondolnánk. 

 
OLAJOS ÁGNES 

OLAJOS ÁGNES 

Udvarlás 
(macskalány és macskalegény) 

 

 
Meghallottam félálmomban: Nesztelenül lépett, lassan, 
hajnal nyílik kinn a kertben. óvatosan, mint egy tigris. 
Azon nyomban kiugrottam Létrán mászott, fel, magasra, 
ágyamból, s ablakhoz mentem. udvarlásban párja nincs is. 
 
Fülem hegyeztem, s nem hittem Ami akkor ott fenn történt 
annak amit szemem látott: nem tartozik senki másra, 
Fiúmacska jött hirtelen, (mert, hogy egy szerelmi törvény) 
s kornyikáláshoz látott. egyedül csakis a macskákra. 
 
Vártam. A lánymacska nem jött. Nem firtatjuk. Így kell lenni. 
Békésen, padláson aludt. İk sem avatkoznak bele, 
Aztán a kandúr felszökött, hogy mikor és mit fog tenni 
mégsem fogott senki gyanút. a gazdájuk és hitvese. 
 

Lezárhatjuk, végérvényes 
nem kell házassági levél; 
párkapcsolatként törvényes 
macskalány és macskalegény. 

Farsangolt a Stop Cukrászda! 
 
Jelmezbe öltözve, finom falatokkal várták a vásárlókat febru-

ár 21-én a cukrászda dolgozói. Mindenki örömmel fogadta a szí-
nes kavalkádot, aminek még nincs vége. Ugyanis idén ünnepli az 
üzlet a 20 éves szülinapját. Ez alkalomból egész éven át tartó 
rendezvénysorozattal, akciókkal várják kedves vásárlóikat. 
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OLVASÓI LEVELEK 

A magyar közéleti nyelvhasználatrólA magyar közéleti nyelvhasználatrólA magyar közéleti nyelvhasználatrólA magyar közéleti nyelvhasználatról    
Tudom, hogy mai, zaklatott világunk-

ban, szeretett kormányunk által a szaka-
dék szélére taszajtott és a világgazdasági 
válsággal súlyosbított gazdasági környeze-
tünkben az alapvetı megélhetési gondja-
ink mellett nem az a legfontosabb, amirıl 
most írni szeretnék, ám mégis megteszem, 
mert ez is hozzátartozik mindennapi éle-
tünkhöz. A magyar közéleti nyelv haszná-
latáról, anyanyelvünkrıl ejtenék néhány 
szót. Szeretném elıre közölni, hogy sem 
nyelvész, sem magyar tanár nem vagyok, 
csak idınként bántja a fülemet néhány 
dolog. Leírok párat ezek közül. 

Ha már írás, akkor kezdjük mindjárt a 
média szóval. A média kifejezés tudomá-
som szerint egy győjtıfogalom, ami magá-
ba foglalja a tömegtájékoztatási eszközök 
összességét, s hogy mégsem ebben a for-
mában használjuk, annak alapvetıen két 
oka lehetséges: 1. az idegen kifejezés rövi-
debb, és mi állandóan rohanunk valahová; 
2. olyan sikkes manapság idegen szavakat 
használni. 

Megfigyeltem, hogy tanult emberek, 
újságírók, mősorvezetık is rendszeresen 
használják a média szó többes számú vál-
tozatát (médiák). Ez hozzáértık szerint 
nagyjából olyan, mint az „eszkimókok” 
kifejezés, mégis az elıbbin elegánsan át-
siklunk, az utóbbit pedig megmosolyogjuk. 

Más. Nem tudom, felfigyeltek-e rá, de 
ebben az országban a politikusok, a kor-
mánytagok, a szóvivık vagy egyszerő vál-
lalatvezetık nem tájékoztatnak, vagy pár-
beszédet folytatnak, nyilatkoznak, megbe-
szélnek, körülírnak, hanem kommunikál-

nak. Ráadásul milyen rosszul! Túl azon, 
hogy összevissza hazudoznak, még az 
egyik raccsol, a másik selypít, a harmadik 
sziszeg, a negyedik énekel. A jellegzetes 
szép, hangsúlyos magyar beszédnek nyo-
ma sincs már. Ezért nem is csoda, hogy 
lassan magyar elnevezéső vállalkozás, 
üzlet sincsen. 

Minden húsz lépésre van viszont egy 
shop. S ma ınagysága nem vásárolni jár 
az áruházba a felettébb érdeklıdı tizen-
éves kislányával, hanem „shoppingolni”. 
SZÖRNYŐ! 

Más. A mai kormánypárti sajtó többször 
igyekszik kihangsúlyozni, hogy a miniszter-
elnök – amúgy fura ötleteirıl elhíresült – 
felesége lenne Magyarországon a „first la-
dy”. Nos, ezzel kapcsolatban rögtön két 
észrevételem volna. Az egyik az, hogy ez 
szerintem egyszerően nem igaz. Nem igaz, 
mert – mint tudjuk – az ország legfıbb köz-
jogi méltósága a köztársasági elnök, ebbıl 
következik, hogy a hölgyek között az elsı: 
az az İ neje és nem a miniszterelnök felesé-
ge. A másik az, hogy miért kell nekünk 
ebben Amerikát majmolni? Nem hiszem el, 
hogy az angol kifejezésnek nem lehet meg-
találni a magyar megfelelıjét. 

Más. A miniszterelnök pedig blogot ír, 
már ha ı írja egyáltalán. Nem köznaplót ír 
az ı áhítattal érdeklıdı, hın szeretett népe 
számára, hanem blogot. Milyen szép szó, 
ugye? A lényeg, hogy ne magyar szó legyen. 

Megint más. Az úgynevezett politikai, 
szellemi elit azonban az ısi magyar szavak 
tekintetében is csodákra képes. Hozok 
példát erre is. Gusztos Péter SZDSZ-es 

csapata és hő szabadelvő sajtóhada megal-
kotta és rendületlenül terjeszti az elmúlt 
húsz év leggusztustalanabb szóösszetétel-
ét, mely úgy hangzik: „MAGYARKO-
DÓ” (magyarkodik). Szerintük pl. „ma-
gyarkodó” az, aki a házára eléggé el nem 
ítélhetı módon nemzeti színő lobogót tőz. 
Ám a gügyeségeiket még fokozni is tudják. 
Az az elvetemült, aki pl. a kokárdát mond-
juk március 11-tıl március 17-ig viseli, az 
már menthetetlenül szélsıjobboldali és 
„mélymagyar”! Most pedig arra biztatok 
minden olvasót, hogy képzelje el, mit szól-
nának mindehhez az USA-ban, ahol majd 
minden házon ott leng a nemzeti zászló. 
Vagy mit szólnának hozzá mondjuk Né-
metországban? Én sejtem. Amennyiben pl. 
az utóbbiban egy magáról megfeledkezett 
honpolgár ezen szavak bármelyikét – illet-
ve annak német megfelelıjét – ki merné 
ejteni a száján, akkor az elsı hentesinas 
játszásiból úgy vágná szájon a keze ügyé-
ben lévı húsvágó deszkával, hogy örökre 
elmenne a kedve az efféle nyelvújítási 
kísérlettıl. 

Szép jó reggelt! Ideje lenne felébredni! 
Egyébként az elıbbi régi szép köszön-

tés hová tőnt manapság? 
Helyette valami félırült kitalálta: 

„CSÁCSUMICSÁ!” Borzasztó! 
Példa lenne még bıven, de azt hiszem 

a mondanivalóm megértéséhez ennyi is 
elegendı. Azt javaslom tehát, hogy kicsiny 
hazánkban próbáljunk meg magyarul be-
szélni és írni. Némi odafigyeléssel fog az 
menni. 

KOSIK DÉNES 

Gyermekvédelmi törvény Gyermekvédelmi törvény Gyermekvédelmi törvény Gyermekvédelmi törvény –––– Bulgáriában Bulgáriában Bulgáriában Bulgáriában    
A minap olvastam kedvenc napilapom-

ban, hogy Bulgáriában 2009. február ele-
jén életbe léptették a módosított gyermek-
védelmi törvényt. 

A bolgár parlament ugyanis megelégel-
te a fiatalkorúak kárára illetve a fiatalko-
rúak által elkövetett bőncselekményeket, 
ezért az egész országra kiterjedı kijárási 
tilalmat vezetett be a 18 év alatti gyerme-
keknek. A törvény értelmében a 14 és 18 
év közötti fiatalok este tíz óra, míg a 14 év 
alatti gyerekek este nyolc óra után szülıi 
felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az 
utcán. Egyes indokolt esetben a fiatalok 
természetesen kiléphetnek az utcára, ám 
ahhoz szülıi igazolásra van szükségük. S 
mindezt nemcsak leírták egy kockás papír-
ra, hanem szigorú szankciókat is rendeltek 
mellé. A törvény be nem tartása esetén 
ugyanis a felelısség a szülıket terheli, 
akiknek súlyos pénzbüntetést – kb. 150 
ezer forintot – kell fizetniük a szabályok 
megszegése kapcsán. Súlyosan büntetik 
továbbá – alkalmanként 600 ezer forintra 
– azokat a szórakozóhelyeket, ahol sze-
szesitallal szolgálják ki a kiskorúakat. 

A magam részérıl – természetesen 
kellıképpen tartva a balliberális elit és az 
ı sajtóhadának mindent eluraló, elsöprı 
„közvélemény-deformáló” megnyilvánulá-
saitól – nagyon halkan, csendben, szinte a 
fő alól, ám annál határozottabban kérde-
zem: a mai magyar közállapotokat tekint-
ve nem kellene valami hasonló irányba 
mutató, kellı szigorítást tartalmazó, min-

denképpen a megelızést célzó, elsısorban 
természetesen a gyermekeinket védı, óvó 
és a szülıi felelısséget elıtérbe helyezı 
megoldásokat bevezetni kicsiny hazánk-
ban? 

Tisztelettel: 
KOSIK DÉNES 

Figyeljünk egymásra!Figyeljünk egymásra!Figyeljünk egymásra!Figyeljünk egymásra!    
2009. január 22-én, egy csütörtöki na-

pon, délelıtt történt. A kukát vitte ki a 
párom, amikor megállt ott egy ezüstmetál 
színő, jó állapotú autó. Megnézte a házszá-
mot, és azt mondta, hozták a gyapjútaka-
rót. Mi nem rendeltünk semmit. Akkor 
vegyünk láncfőrészt, mondták. Az sem 
kell, viszontlátásra, mondta a párom. 

Ketten voltak az autóban, kb. 30-40 év 
közöttiek, egy kissé barnább bırőek. El-
hajtottak a templom felé. Kicsit késıbb 
jutott eszünkbe, hogy esetleg nem is eladá-
si szándékkal jöttek. A kocsi rendszáma I-
vel kezdıdött. 

Már történt olyan a Dorozsmai úton, 
hogy egy idıs asszonyt, miközben kihúzta 
az utcára a kukát, az autóból kiugró táma-
dók bementek a lakásba, és amit érdemes-
nek találtak, azt elvitték. (…) 

Gondolom, szeméthordós napokon cir-
kálnak Dorozsmán. Nem árt figyelni! 

 
FRANKNÉ 

Kell ez a sebesség?Kell ez a sebesség?Kell ez a sebesség?Kell ez a sebesség?    
Régóta bosszankodunk már, és nem 

csak itt a Málna utcaiak, hogy akár itt, 
akár a párhuzamos utcákban száguldoz-
nak az autók. Dorozsma lakosságának 
nagy hányada idıs emberekbıl áll, az ut-
cák, bár szépen le lettek burkolva, nagyon 
keskenyek. Most kialakították a 30-as 
zónákat, ahol, mint tudjuk, ráadásul még 
jobbkéz-szabály is van (már amelyik autós 
tudja, mi az, mert elég kevesen tudják, 
vagy nem akarják tudni). Én nem akarok 
kimenni az árokba szaladt autókat kihúz-
gálni, de azt sem akarom látni, hogy a kint 
játszó kisgyerekeket elgázolják, mert ezek-
re jó esély van. Élen járnak ebben a szol-
gáltatók furgonjai, a kenyeres, tejes stb. 
autók, amelyeknek sofırjei semmivel sem 
törıdve próbálják a napi fuvart mielıbb 
letudni. De az aranyifjak sem képeznek 
kivételt, tesznek minden közlekedési sza-
bályra. Kérném a Tisztelt Képviselı Ura-
inkat, próbáljanak már tenni ez ellen vala-
mit! Ugyanitt kérném már tisztelt Rendır 
Uraimékat, mutatkozzanak már Dorozsma 
belsı utcáin is néhány járırözéssel, mert 
belılük nem sokat látni. Fogás volna bı-
ven, garantálom. Csak kicsit szét kellene 
nézni. Ne várjunk már arra, hogy majd a 
lakosok vesznek elégtételt pár marék szög 
kiszórásával, ami persze megint balesetet 
okozna, nem a sofırök vesztét akarjuk, 
csak azt, hogy egy kicsit lassabban, figyel-
mesebben, elismerve mások ittlétét is. Jó? 

KISPÁL ZOLTÁN 
(Málna utca) 
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Házhoz hívható EREDETISÉGVIZSGÁLAT 
Átírás ügyintézés, biztosításkötés kedvező díjakkal, 

GPS navigáció 

Pataki László                30/336-2324 

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KISKUNDOROZSMÁN 
 

► Földmérési munkák: 
○ telekmegosztások, telekhatár kitőzések, 

○ épületfeltüntetés, épület kitőzés, bontási tervek, 

○ szolgalmi jog bejegyzés, 

○ mővelési ág változás, 

○ minden más földmérési munka... 

► Egyéb szolgáltatások:  
○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelızı eljárásban 

○ ingatlan értékbecslés 

○ közvetítıi eljárás lefolytatása vitás felek között. 
 

► Elérhetıségünk: 
○ személyesen:  hívására személyesen felkeressük 

○ telefon:  30-218-8953 

○ fax:   62-424-404 

○ weboldal:  www.infogeobt.hu 

○ email:  infogeo@vnet.hu 

○ levélcím:  INFOGEO Földmérı Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

Újságunk lapszámainak 

elektronikus változata letölthető a  
 

www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo  
címről! 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-

fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 

Mobil: 30/955-5841 

 

 

A Déli-Farm Kft. kínálata: 
 

 
Tavaszi árpa, zab, kukorica, lucerna és egyéb vetőmagok  

illetve műtrágyák széles választékban kaphatók, 
 

valamint 
 

Villanypásztorok és kiegészítőik, állatitatók, etetők, 
állattartási, állategészségügyi eszközök, állatápoláshoz  

szükséges eszközök és szerek minden fajta haszonállatnak.  
 

Több mint 6000 féle termékcikk! Jöjjön el kisáruházunkba! 
 
 

Déli-Farm Kft. 
Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 

(nagybani zöldségpiac mellett) 
Telefon: 62-556-120, 556-130 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás-szerelés — 
centírozás — futómő-beállítás — 

fékhatásmérés és –javítás — olajcsere 
— mőszaki vizsgára felkészítés, 

vizsgáztatás 
Folyamatos gumi akció! 10%—40%! 

 
Nyitva: H-P: 7.30—17.00, Sz.: 8.00—12.30 
Cím: Dorozsmai út 74. Tel.: 543-035 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a leveleket szer-
kesztve, annak mondandójának tiszteletben tartásával közöljük. A megjelentetett 
olvasói levelek nem feltétlenül tükrözik a Szerkesztőség álláspontját. 

OLVASÓI LEVELEK 

Uzsorakamat!Uzsorakamat!Uzsorakamat!Uzsorakamat!    
2007. novemberében egy használt autót lízingeltünk, amely-

nek havi törlesztırészlete (amikor még a valuta stabil volt) 22-23 
ezer forint volt. Miután elindult a forint mélyzuhanása, az utóbbi 
törlesztırészlet 39 ezer forint fölé emelkedett! Elgondolkodtató, 
hogy a forint 25%-os leértékelıdése mellett a pénzintézet önké-
nyesen 70%-kal növeli a visszafizetendı havi összeget. Hogyan 
engedhet meg a PSZÁF egy olyan konstrukciót, amelyben a hi-
telnyújtó az inflációt többszörösen meghaladó mértékben képes 
hitelezni? Miért nem szab határt ennek a nyerészkedésnek? Ez 
már nem más, mint uzsorakamat – állami segédlettel! 

T. L. 

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

nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik SZJA-
juk 1%-ával óvodánkat támogatták. A 2008. évi felajánlás össze-
ge 154 750 Forint. A bevételbıl udvari játékokat vásároltunk. 
Adószámunk: 18456482-1-06.             SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE 
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A programcsomag vételéhez digitális vevıre van szükség. HBO Pak vagy HBO MaxPak rendelése esetén az elsı dekóder havidíja 0 Forint! A részletekrıl 
tájékozódjon Ügyfélszolgálatunkon! 
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HÓDI PÉTER 

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 2 600 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Szén: lengyel dió 5600 Ft/q, bükk 2450 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építıanyagok kiszállítása igény szerint! 

DR. FARKAS ATTILA 
állatorvos 

 

Rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
Rendelési idı bıvült! 

Hétfı, szerda, csütörtök: 8.30–10.00, 
kedd, péntek: 8.30-9.30, 16.30-17.30, 

szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési idıben). 

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 

 

Március 1-tıl 31-ig a japán 
gyártmányú multifunkcionális 

lencsék –20%! 
Minden fém ill. mőanyag 

keretbıl –10% 
Egyes keretekbıl –20 –50%! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Megújult a Bababazár, 
térjen be, hogy lásson 

csodát! 
 

Még több gyerekruhát, 
játékot, kiegészítıket 

kínálunk! 
 

Cím: Szent János tér 1. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási 
gépet, roncsautót, lemezt, akkumulátoro-

kat, villanymotorokat és egyéb feleslegessé 
vált fémhulladékot megvásárolok. 

Lakóházak és üzemek teljes körű lomtalaní-
tását korrekt módon vállaljuk pincétől a 

padlásig rövid határidővel. 
 

Lemez 10 Ft/kg, vas 10 Ft/kg, akkumulátor 
20 Ft/kg, egyéb színesfém 50 Ft/kg. 

 

Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen be 
idegent, így is védi érték– és vagyontárgyait. 

 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

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. Ügy-
félszolgálatán nyitva tartási idıben 
(telefon: 62/463-444). A kötet ára: 600 
forint. 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat (ha mi 
készítjük szemüvegét) 
SZTK vények felírása, 
beváltása 

Telefon: 
550-688/16 
20/919-2508 

Nyitva: 
H-P: 8-17-ig 
Szo.: 8-11-ig 

Továbbra is várom régi és 
új vendégeimet az ABC-vel 
szembeni 

FODRÁSZÜZLETBE! 
Edit 

Kedves Vendégek és Vendégeink! 
2009. március 1-jén megnyitjuk szépségszalonunkat. 

 

Állószolárium Kozmetika 
Fodrászat Manikűr–pedikűr, műköröm 
 

Szeretettel várunk minden új és régi vendéget! 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 

Tel.: 460-471 
Nyerges Andrea Jakus Lászlóné 
Kovácsné Ocskó Éva Radoszáv Andrea 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhetı! 

Tel.: 30/488-0254 
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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.) 

 

 

Mons 3% sör........................ 85,- 
Karpackie 9% .....................175,- 
0,33 l Coronita 4,6% ............395,- 
Martens Pils Pet 5% .............145,- 

 

Nyitva tartás: H-P: 7-18, szombat: 7-17, 
vasárnap: 8-16. 

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidıvel! 

SZABÓ ZOLTÁN 
� 06 30 / 517-7033 

Lakásjavító ezermester! 

Ajtógyalulástól esőcsatornáig 

Zárcserétől karnisfelrakásig 

WC-öblítő cserétől hegesztésig! 

Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója 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    

Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás és Munkaruhagyártás 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 

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. 
Ticket Restaurant étkezési 

jegyet elfogadunk! 
 

Vadliba Vendéglı 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

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 
– Simpson és Babetta felújításához 
alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és 
kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 
Használt kerékpárokat bizományba átveszek! 

Nyitva: H-P.: 7-18-ig; Szo.: 8-13-ig. 

4444----et et et et fizet, fizet, fizet, fizet, 5555----öt kap!öt kap!öt kap!öt kap!    
    

Hirdessen Hirdessen Hirdessen Hirdessen Ön is aÖn is aÖn is aÖn is a    
Dorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai NaplóbanDorozsmai Naplóban!!!!    

    

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetésfelvétel:felvétel:felvétel:felvétel:    
20/47020/47020/47020/470----6587658765876587    

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 

ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/283-3800 

MŐHOLDAS 
ELİFIZETÉSI 

AKCIÓ! 
 

2800 Ft-tól akár 3 TV-re is 
Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 

SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 
Illés Tibor 

Tel.: 06-30/94-39-200, 06-20/387-0090 

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 
Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

Tel: 70/32-161-32 
E-mail: info@glassgo2000.hu 

Csiszár Bt. Autósiskola 
 
M (moped), „A1” kategória (kismotor 
125 cm3-ig), „A korl” kategória (25 KW 
teljesítményig), „B” kategória, „C” kate-
gória, „CE” kategóriás tanfolyamot indít 
2009.március 9-én, 18.00-kor a Dorozs-
mai Művelődési Házban. 
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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 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezetı 

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 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

  

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.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563Tel.: 20/563----3810381038103810    

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 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

Felhívjuk vásárlóink 
figyelmét, hogy az üzlet 
februártól úgy helyre 

költözött. 
 

Új cím: Szent János tér 3. 
(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 
Az új helyünkön is szeretettel várjuk 

vásárlóinkat! 
 

Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12 
Tel: 30/360-7943 

ABLAKCSERE EGÉSZ ÉVBEN! 
 

Érdeklődjön nálunk!! 
Párkány és szúnyogháló akciók!!! 

 

– Mőanyag nyílászárók gyártása, 
beépítése. 
– Helyreállítással, párkánnyal. 
– Redıny és szúnyoghálóval. 
– Helyszíni felméréssel és tanácsadással. 
 

Tel: 30/533-0690 
E-mail: ablakszer@freemail.hu 
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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.  

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
KISKUNDOROZSMA, SZT. JÁNOS TÉR 3. 

 

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  

Közvetítésre keresek házakat, lakásokat, üdülőket, zárt kerteket. 
Kiskundorozsma és Sziksósfürdő területén 1,5%-os 

közvetítői díj, amely teljes körű ügyintézést tartalmaz. 
 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csüt.: 14-17, 
vagy egyénileg megbeszélt időpontban. 

E-mail: vecsine@t-online.hu, Tel.: 06 30 / 2486-944 

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. 

Nárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz VirágNárcisz Virág----AjándékAjándékAjándékAjándék    
(Eszékiné Gyöngyi) 

 

Ezúton értesítjük vásárlóinkat, 
hogy elköltöztünk a 

Negyvennyolcas u. 6-8. alá! 
Nınapi csokrok, cserepesvirágok nagy 
választékban! Koszorúk, sírcsokrok. 
(Dorozsmán ingyenes kiszállással!) 
Telefonos elırendelést felveszünk: 
06 20/369-1190, 06 20/231-3670 

Nyitva tartás: 
H-P: 8-16, Sz-V: 8-12. 

 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

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 
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelı mellett) 
 

Tavaszi áruk folyamatosan érkeznek! 
Állandó akciók! 

AVON tanácsadás. 
Telefon: 06 30 254-1440 

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 

Veres Ferenc 
gázszerelı mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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

JAVÍTÁSI KUPON 1000 FT ÉRTÉKBEN 
Számítógépek teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, TV, magnó, rádió szakszerű, 
gyors, olcsó javítása, új készülékek 

forgalmazása a régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs 

kiszállási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes 
árajánlat! Ön kizárólag az elvégzett 

javításért fizet, amelyre garanciát vállalok! 
Szekeres Árpád e. v.       30/284-1228 

(0-24 h, hétvégén is!) 


