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Azok a kedves olvasók, akik 
a cím alapján arra számítanak, e 
sorok a gyermekekhez szólnak, 
tévednek. Szülőtársaimnak írok 
„róluk”, szemünk fényeiről, drá-
ga gyermekeinkről. 

Ki ne emlékezne a gyermek-
korára, családi, iskolai kirándu-
lások, kerékpártúrák, számhábo-
rúk, sportegyesületekben szer-
zett közösségi és csapatépítő 
élmények sokaságára? Mennyi 
könyvet, képregényt olvastunk 
el egy-egy nyári szünet alatt, s 
mellette elvégeztük a szüleink 
által ránk „kirótt” házimunkát. 
Nem esett nehezünkre. Szeret-
tünk nekik segíteni, hiszen ab-
ban az időben ez természetes 
volt. Cserébe szeretetet, törődést 
és dicséretet kaptunk. Szüleink-
nek nagy szerepe volt személyi-
ségünk, jellemünk fejlődésében. 
Voltak határok, szabályok otthon 
és az iskolában. Megvolt a köl-
csönös tisztlelet, a felnőtt és a 
gyermekek kapcsolatában. 

Mi a helyzet a mi gyermeke-
inkkel? Törődés, odafigyelés he-
lyett elárasztjuk őket „ajándé-
kokkal” (telefon, számítógép stb.). 
Nem olyan ez, mintha meg akar-
nánk vásárolni gyermekeink ra-
gaszkodását, szeretetét? A vá-
laszt rábízom az olvasóra. Én e 
kérdésre adott válaszban Platón-
nal értek egyet: „Gyermekeink-
nek örökségül tisztességérzetet, 
szeretetet, jó példát és ne csak 
aranyat hagyjunk.” Ha minden-
napjainkban figyelünk és mosoly-
gunk rájuk, esténként elmondunk 
nekik egy-egy mesét. Nagyobb 
gyermekeink gondjait meghall-
gatjuk, tanácsot adunk nekik, a 
jóra intjük őket, ha rosszat tesz-
nek, szeretve büntetünk, akkor 
tudunk nekik igazi kincset adni, 
melyet a szívükben visznek to-
vább. 

Életünk folytatása a gyermek. 
Ahhoz, hogy kapjunk, adnunk is 
kell. Adjunk nekik életre szóló 
ajándékokat, személyes példamu-
tatást, szeretetet, törődést, bizton-
ságos és meleg családi hátteret, 
hogy tartalommal tudjuk megtöl-
teni hétköznapjaikat. Kedves édes-
apák és édesanyák, ha ilyen szel-
lemben fordulunk gyermekeink 
felé, biztosak lehetünk, hogy sok 
vidám gyermeknapot élnek majd 
át, és kiegyensúlyozott, boldog 
felnőtt válik majd belőlük. 

 
MIHÁLFFY BÉLA 

A GYERMEKEK NAPJA 
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HAVI GONDOLAT 

 
A túlságos szabadság szolgaságra vezet. (Platón) 

Majális a Sári-tanyán 
A hajnali pitymallatkor már 

nagy sürgés forgás volt az öreg-
hegyi Sári-tanyán: az idei május 
elseji rendezvények előkészületei 
zajlottak. 

Az első vendégek, akik a ma-
jálisra érkeztek, jócskán megle-
pődhettek, hiszen a tavalyi majá-
lis óta felépült egy rendezvény-
ház, ahol 60 személy részére tud-
nak különböző bulikat szervezni. 
Sári Attila, a tanyagazda, aki már 
kétéves korában is agrárcsemete 
volt és az első legójából is állati 
ólakat épített, igen hangulatos 
kemencével és „Rúzsa Sándor” 
korabeli ereklyékkel díszítette a 
falakat. A jó hangulatról Peti bo-
hóc és barátai gondoskodtak. 
2008-ban Röfi Peti volt a hangu-
latfelelős, most Peti bohóc. Úgy 
tűnik, ezek a Péterek a humor 
nagyágyúi. A Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház, élén Hajdú Gézával 
felállította a nagyszínpadot, ahol 
az Aranypódium ifjú tehetségei és 
Peti bohóc barátai egész napos 
hangulatos műsort adtak elő. 
Hajdú Géza, aki a délelőtti órák-

ban finom pacalt főzött 
bográcsban, a főzté-
vel vendégelte meg a 

f e l l é p ő 

művészcsemetéket, ezért hálás 
köszönet érte. Újra köztünk lehe-
tett Újvári Mihály, az országosan 
elismert bortermelő is, aki kiváló 
boraival ajándékozta meg a ren-
dezvényt. Az ebéd elfogyasztása 
után Jakus Edina szervezésében 
léptek fel az előadók: Szűcs Lász-
ló bűvész, Szombathi Péter és Orsi 
énekesek, a MIX-ER trió. 

A gyerekek részére volt ug-
rálóvár, állatsimogató, gokart, sé-
talovaglás és íjászbemutató. Saj-
nos a léghajó a nagy szél miatt 
nem vállalta a felszállást. A tom-
bola főnyereményét, egy kiscsi-

kót a 20 fős kiskunhalasi csapat 
nyerte meg. Az esti órákban a 
látogatók szabadfoglalkozású prog-
ramokban vehettek részt. 

A majálisra rengetegen vol-
tak kíváncsiak, nem csak Dorozs-
máról jöttek ki a Sári-tanyára. 

A rendezvény támogatásáért 
köszönet illeti Tóth József és Fábi-
án József képviselő urakat, Újvári 
Mihályt, Gyuris Jánost a fagyiért, a 
Petőfi Sándor Művelődési Házat, 
Frányó Péter kürtöskalács készí-
tőt, Militár Miklóst, Peti bohócot és 
társait. 

MILITÁR MIKLÓS 
SOMOGYI GÁBOR 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 ���� Tóth József: 
 
2009. június 15. 17 órakor a Bölcs utcai 

Családsegítő Házban. 
 
 

 ���� Fábián József: 
 
2009. június 23-án 16 órakor az Önkor-

mányzati Kirendeltségben, 17.30-kor a Jerney 
János Általános Iskolában. 

Mobil: 06 30/535-0056. 

Bűncselekmény esetén a 107-es szám hívható. 
 

 →→→→  A telefontanú ingyenes hívószáma: 
 06 80/555-111 
 (névtelenül is tehet bejelentést). 
 →→→→  Szolgálati időben hívható KMB számok: 
 Tóth Zoltán: 06 20/209-5306, 
 Gyenes Béla: 06 20/209-5311. 
 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254. 
 →→→→  Fábián József képviselő mobilszáma: 
 06 30/535-0056. 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálati nyitva tartása: 
 
– Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
– Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár nyitva tartása: 
 
– Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00 
– Kedd: 8.00–12.00 
– Szerda:  12.00–19.00 
– Csütörtök:  13.00–18.00 
– Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00 

A dorozsmai katolikus Egyházközség Képviselő-testülete 
A Római Katolikus Egyház Is-

ten népe, amelyet Jézus Krisztus 
hívott egybe az ő apostolai (kül-
döttei) és azok utódai, a püspö-
kök meg munkatársaik a papok 
által. A belső összekötő és meg-
tartó erő a Szentlélekisten, a sze-
retet Szentlelke láthatatlan, de 
részben látható munkálkodása ál-
tal. 

Az Egyház emberekből, ter-
mészetes személyekből áll, tehát 
a társadalom szerves része. Ezért 
az emberi közösség működési el-
veihez is alkalmazkodik. A társa-
dalom hivatalos minősítése sze-
rint az Egyház civil szervezet, jogi 
személy, nonprofit gazdasági egy-
ség is. Szükség van tehát egy irá-
nyító, önellenőrző szervezet ki-
alakítására, amely a társadalmi 
hatóságok felé, illetve a hívek felé 
biztosítja a felelősségteljes és az 
állami törvényekhez igazodó mű-
ködését. 

Ezeknek az elvárásoknak tesz 
eleget az Egyház, amikor plébáni-
ánként egyházközségi képviselő-
testületet hív létre. Ennek a testü-
letnek tanácsadó és az irányítást 
segítő szerepe van, valamint a 
szavazások által a püspökség felé 
jelzi a hívek véleményét, a helyi 

közösség tényleges szükségleteit. 
Felelős vezetője a plébános, segí-
tője a testületből választott világi 
elnök és a tanács tagjai. Minder-
ről részletesen rendelkezik a Ma-
gyar Püspöki Kar által kiadott 
Magyarországi Egyházközségi Kép-
viselőtestületek Szabályzata (Bu-
dapest, 1993.) 

Az előző testület megbízatásá-
nak lejártával Dorozsmán ez év ta-
vaszán újult meg ennek a testület-
nek a tagsága, a Püspökség által 
szabályozott következő módon: 

2009. március 22-én vasár-
nap kiosztottunk a templomban 
jelenlévőknek egy lebélyegzett la-
pot azzal a kéréssel, hogy írják fel 
rá annak az öt személynek nevét, 
akiket az előírások és az ő sze-
mélyes véleményük szerint alkal-
masnak ítélnek a hívek képvise-
letére az egyházközségben. Az 
egy hét múlva visszahozott aján-
lásokat összegeztük. Azt a húsz 
személyt, akiket legtöbben aján-
lottak, megkérdeztük, hogy meg-
választásuk esetén vállalják-e a 
képviselő-testületi tagságot. Ápri-
lis 5-én vasárnap kiosztottuk a 
szavazólapot a szentmiséken je-
lenlévők között. Ezen szerepelt 
annak a húsz személynek a neve, 

akiket legtöbben ajánlottak és 
vállalták is a jelöltséget. A szava-
zólapon tíz személyt jelöltek meg a 
választók, akik szerintük a legalkal-
masabbak erre a megbízatásra. 

A megújult testület a következő 
személyekből tevődik össze: 

– a 15 legtöbb szavazatot 
kapott személy, 

– 4 személyt a plébános vá-
laszt ki az egyházközség érdekei 
és a saját meggyőződése alapján, 

– 3 személy hivatalból tag a 
Szabályzat szerint. 

Ezt a 22 személyt terjesztet-
tük fel a Püspök atyához megerő-
sítésre. Ezek alapján a következő 
személyeket nevezte ki az elkö-
vetkező öt évre a dorozsmai Egy-
házközségi Képviselő-testület tag-
jaivá: 

Dr. Bihari Lajos, Bényi Mihály, 
Gyuris Gábor, Gyuris Mihályné 
Illés Erzsébet, Kiss Zoltán, Kósa 
Lászlóné Tóth Krisztina, Maróti 
László, Mihálffy Béla, ifj. Mihálffy 
Béla, ifj. Mihálffyné Turzó Edit 
hitoktató, Moró András, Nagyné 
Nyírő Katalin, Nyári Imre, Pesti 
Ferenc, Szabóné Ocskó Zsuzsanna, 
Szalkai Attila, Szepesiné dr. Hid-
végi Julianna, Tapodi Péter, Veres 
Antal, valamint hivatalból: Mádi 

György plébános, Ilyés Zsolt káp-
lán. Pócsai György kántor. 

Az első hivatalos – alakuló 
gyűlésen az új képviselő-testület 
tagjai megválasztották maguk kö-
zül a tisztségviselőket. A világi el-
nök titkos szavazással Bényi Mi-
hály lett. 

Az új testület ígérettétele 
május 24-én vasárnap este ½ 7-
kor kezdődő bérmálási szentmi-
sében történt a szentmisét bemu-
tató Püspök atya jelenlétében. 

Az utána következő közös 
vacsorán köszöntük meg a testü-
letben korábban tevékenykedő 
tagoknak a közösségért végzett 
szolgálatukat. A most megválasz-
tott-kinevezett tagoktól kértük 
ennek lelkes és hűséges folytatá-
sát tudásuk és lelkiismeretük 
szerint a különböző munkacso-
portokban. 

Az egyházközség tagjai, főleg a 
bérmálásban most nagykorú ke-
reszténnyé avatottak az érdeklődési 
körük szerint valamelyik munka-
csoporthoz csatlakozva tevékenyen 
segítsék a közösség áldásos műkö-
dését Isten dicsőségére és a telepü-
lés minden lakója, valamint hazánk 
és népünk javára! 

EGYHÁZKÖZSÉG 

Lehet-e más a politika? Napjainkban az emberek több-
sége gyűlöli a politikát, piszkos 
dolognak tartja, és igyekszik ma-
gát minél távolabb tartani tőle. 
Pedig mi is a politika? „A politika 
a csoporton belüli döntéshozási 
folyamat.” Ez azt jelenti, hogy a 
társadalom működése elképzel-
hetetlen politika nélkül. Nem tud-
juk magunkat kivonni belőle, úgy 
ahogy a társadalomból sem tud-
juk magunkat kivonni, de talán ez 
jó is így. Ha választás van, akkor 
az is egy politikai döntés, ha egy-
általán nem megyünk el választa-
ni. Számomra már többször oko-
zott problémát az, hogy elmenjek-e 
választani akkor, ha egyik vá-
lasztható párt, vagy jelölt sem 
igazán tetszik? Most közelednek 
az Európa Parlamenti választá-
sok, és megint döntés előtt ál-
lunk. Most azonban számomra 
kicsit könnyebb a helyzet. Tavaly 

nyáron ugyanis kapcsolatba ke-
rültem egy új kezdeményezéssel. 
Környezet- és természetvédelmi 
civil szervezetekben edződött fia-
talok gondoltak egy nagyot, és 
elhatározták, hogy pártot alapíta-
nak! Mielőtt többen előre kine-
vetnék őket, folytatom a történe-
tet. Akkor nyáron rákerültem egy 
levelező listára, és így folyamato-
san figyelemmel kísérhettem a 
szervezkedést, és mondhatom, egy-
re jobban csodálkoztam! 

Sajnos csak keveset tudtam 
segíteni, mert nagyon elfoglal a 
munkám, és nem is érzek ma-
gamban tehetséget a politikához. 
Olyan hatalmas intenzitással, oko-
san, higgadtan, demokratikusan, 
leleményesen folyt az építkezés, 

amire csak azt lehet mondani, 
hogy profi munka! Mára már egy 
egyre szélesebb körben ismert új 
párt lett a kezdeményezésből, akik-
nek sikerült összegyűjteni több 
mint 27 000 kopogtatócédulát a 
Humanista Párttal összefogva, tehát 
indulhatnak az EP-választáson! 

Nevük „Lehet Más a Politika”, 
vagyis LMP. Már a névválasztás is 
telitalálat, hiszen ma mindenki azt 
szeretné, ha más lenne a politika: 
tisztább, a közérdeket szolgáló, és 
az embereket megszólító, problé-
máikra reagáló, megoldásokat kí-
náló. Számomra az is nagyon fon-
tos, hogy három kiemelt érték 
határozza meg a működésüket: 1. 
Fenntarthatóság. Nélkülözhetetlen 
számunkra az egészséges, tiszta, 

szép környezet. 2. Igazságosság. 
Itt arról van szó, hogy nem sza-
bad eltűrnünk a mélyszegénysé-
get, semmiféle társadalmi kire-
kesztettséget. Csökkenteni kell a 
jövedelemkülönbségeket, meg kell 
szüntetni a korrupciót. 3. Részvé-
tel. A választott képviselőknek 
minden döntésük előtt, újra és újra 
ki kell kérni minél több ember véle-
ményét, soha nem szabad az embe-
rek megkérdezése nélkül, a fejük 
fölött dönteni a sorsukról! 

Az LMP-nek már most van 
részletes szakmai anyaga, prog-
ramja, ami azzal foglalkozik, ho-
gyan kellene ezeket az elveket a 
politikában érvényesíteni. 

Személyesen is lehet majd 
velük találkozni Szegeden, június 
3-án 18 órakor a Milleniumi Ká-
véházban (Dugonics tér 12.), ahol 
fórumot tartanak. 

BOZSÓNÉ MARGÓCZI KATALIN 
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Hetedik ecloga 
 

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

 
(Lager Heidenau, Žagubica fölött a he-

gyekben, 1944. július.) 

„Az alkotni akarás és a tudás életünk legnagyobb ajándéka; 
nemcsak az alkotó számára, hanem mindazoknak, 

akik részesülnek belőle!” 
 
Várhídiné Szabó Erzsébet nyugdíjas pedagógus és könyvtáros, Kiskundorozsmán él. 
Tanulmányait Szegeden végezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a JATE Böl-

csésztudományi Karán. 
Fiatalon kezdett foglalkozni a rajzolással, a festéssel, de családi okok miatt pályát módo-

sított. 
1994-ben újra kezdte a félbehagyott tanulmányokat, s nem hivatásos alkotó munkáját 

attól fogva folytatja. Sok segítséget kapott a művészi fejlődéséhez a nyári alkotótáborokban 
és a festőművész barátaitól. 

Egyéni és csoportos kiállításai 1994-től az alábbi helyeken voltak: 
Szeged, Kaszaper, Budapest (OTP Galéria), Cserépfalu, Veszprém, Felsőörs, Paloznak, 

Somogysámson, Tapolca, Sümeg, Kiskunhalas, Zsombó, Bordány, Üllés, Kistelek, Temesvár, 
Kiskundorozsma, Budapest–Újpest Galéria, Budapest–Pesterzsébet, Budapest–Ferencváros, 
Csongrád, Szentes, Kecskemét, Hévíz, Győr, Balatonalmádi, Érd. 

Képeinek témája a táj, a természet, a virágok, az ember. Olajjal, akvarellel és pasztellel 
dolgozik. Tagja az OKIT-nak (Országos Képző- és Iparművészeti Társaság), a Magyarok Világ-
szövetsége Művészeti Szekciójának, a szegedi székhelyű AKIK (Amatőr Képző- és Iparművé-
szek Köre) egyesületnek. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2009. június 19-én a festőnő kiállításának megnyi-
tójára a Petőfi Sándor Művelődési Házba! A kiállítás július 12-ig tekinthető meg a művelődési 
ház nyitva tartási idejében. 

Gyermek-agykontroll 
tanfolyam 

A gyermek-agykontroll tanfolyam hatá-
sára a gyerek várhatóan magabiztosabb lesz – 
eredményesebben tud tanulni – képes meg-
szüntetni fájdalmai zömét – betegség esetén 
gyorsabban meggyógyul – megtanulja céljait 
elérni – képes lesz megszabadulni rossz szo-
kásaitól, illetve hasznos, új szokásokat tud 
majd magában kifejleszteni – fáradtság esetén 
föl tudja magát frissíteni – képes jobb dönté-
seket hozni – nyugodtabb és energikusabb 
lesz. A tanfolyamok kis létszámúak és játéko-
sak. A gyerektanfolyam ára 18 000 Ft, a test-
vérkedvezmény 3 500 Ft/fő. Gyerektanfolya-
mot végzettek később a felnőttkurzust vagy az 
ismétlést már olcsóbban végezhetik. 

2009. augusztus 3-4. (hétfő-kedd) 
A tanfolyam díja: 18.000 Ft/fő, együtt 

érkező testvéreknek 3500 Ft/fő kedvezmény. 
Ismétlési díj: 6000 Ft. 
Jelentkezés: a művelődési házban! 
20/954 2124 
Információ: 30/619–2294 
A tanfolyamot vezeti: Harnóczi Erzsébet 

agykontroll- oktató 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház júniusi programjai 

+ Szalonnasütés 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
Helyszín: Faragó tér 
Időpontja: június 8-án, hétfőn délután 4 

órától 
 
„Az alkotni akarás és tudás életünk legna-

gyobb ajándéka; nemcsak az alkotó számára, 
hanem mindazoknak, akik részesülnek belőle.” 

+ V. Szabó Erzsébet kiállításának meg-
nyitója 

Megnyitja: dr. Tóth Attila művészeti író 
Időpontja: június 19-én, pénteken délután 

5 órakor 
 
+ Agykontroll a mindennapi életben 
A Nők Klubja szervezésében 
Előadó: Feketéné Nagy Mária 
Időpontja: június 19-én, pénteken délután 

5 órától 
 
+ Gárdonyi Géza: Annuska 
Színházi előadás az algyői Móra Ferenc 

Népszínház előadásában 
Időpontja: június 20-án, szombaton 6 

órától 
 
+ XI. Dorozsmai Napok 
Június 26-28. 
 
– Június 26. péntek 
16.30 óra: A kőzetektől a drágakövekig – 

Ásványkiállítás Hajdú Géza gyűjteményéből 
Megnyitja: Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a 

Somogyi könyvtár igazgatója 
16.45 óra: Faragott keresztek: Kanalas 

István szőregi fafaragó kiállítása 
Megnyitja: Ilyés Zsolt segédlelkész 
17 óra: A XI. Dorozsmai Napok ünnepé-

lyes megnyitója. Közreműködik Pécsiné Pánc-
zél Mária és Pécsi Dávid. 

A Kiskundorozsmáért emlékérem és a 
Mecénás-díj ünnepélyes átadása 

A művelődési ház csoportjainak bemuta-
tója (néptánc, hastánc, hip-hop, aerobic) 

18.30 óra: Meghívott sztárvendég: Matyi 
és a Hegedűs 

19.30 óra: A ’70–’80-as évek slágereiből 

Nosztalgia buli. Pop-Rock Mikivel 
 
– Június 27. szombat 
7 óra: VI. „Szélmalom” Kerékpáros Telje-

sítménytúra 30 km-es, 50 km-es és 100 km-es 
távon. 

Indulás a Sportcsarnok elől. 
14 órakor eredményhirdetés a művelődé-

si ház udvarán. 
Információ: 30 /6392233 
 
10 óra: Kedvező széljárás esetén 36 év 

után újra forog a felújított dorozsmai szélma-
lom 

15 óra: Népzenei találkozó 
Résztvevő csoportok: Rozmaring Népdal-

kör (vezető: Farkas Ferencné), Aranykalász 
Népdalkör és Citerazenekar (vezető: Bozóki 
Katalin), Baksi Citerazenekar és Népdalkör 
(vezető: Deák Ferencné), Földeáki Citerazene-
kar és Pávakör (vezető: Vass István), Kisteleki 
Citerabarátok Egyesülete (vezető: Rácz Imre), 
Szivárvány Citerazenekar (vezető: Csider Ist-
ván), Szentesi Pengető Citerazenekar (vezető: 
Mélykútiné Németh Kornélia), Bordányi Bo-
rostyán Dalkör (vezető: Farkasné Illés Mária), 
Székivirág Népdalkör (vezető: Mészáros Má-
ria) 

18 óra: Török néptáncegyüttes bemutatója 
19.30 óra: Meghívott sztárvendég: 
Fekete Dávid 
A 4. Megasztár második helyezettje 
21.00 óra: A Holiday zenekar koncertje 
 
– Június 28. vasárnap 
9 óra: Ünnepi szentmise és körmenet 

Keresztelő Szent János tiszteletére a dorozs-
mai római katolikus templomban. A szentmi-
sét bemutatja: Ilyés Zsolt segédlelkész 

 
A szélmalom péntek-szombat-vasárnap 

14-18 óráig, Deák György kovácsműhelye és a 
Bobó vasútmodellező klub kiállítása (a tűzoltó 
szertárban) pénteken 16-20 óráig szombaton 
10-18 óráig ingyenesen látogatható. 

 
+ Vásár: június 2-án, 10-én és 17-én 9-12 

óráig 
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Elérkezett a gyógyszerésztársadalom régen várt pillanata 
A GYÓGYSZERÉSZEK DOKA GYÓGYSZERÉSZEK DOKA GYÓGYSZERÉSZEK DOKA GYÓGYSZERÉSZEK DOKTORI CÍMÉRŐLTORI CÍMÉRŐLTORI CÍMÉRŐLTORI CÍMÉRŐL    

A Magyar Országgyűlés tör-
vényalkotásában régi adósságát 
pótolta, amikor a 2008. december 
15-i ülésnapján elfogadta az ún. 
egészségügyi salátatörvényt, ame-
lyet a Magyar Közlöny 2008. évi 
187. számában december 23-án 
törvényként hirdettek ki. 

A törvény több ponton is meg-
határozó módon érinti a gyógy-
szerészeket. Ezek közül kiemel-
kedik a gyógyszerészek számára 
adományozott foglalkozás dokto-
ri cím. 

A törvénymódosítás szerint 
„az orvosok, fogorvosok, a gyógy-
szerészek, az állatorvosok, a jogá-
szok oklevele doktori címet tanú-
sít. Ezek rövidített jelölése dr. 
med., dr. med. dent., dr. pharm., 
dr. jur.” Azok, akik ezen törvény-
módosítás előtt felsőoktatási in-
tézményben gyógyszerész okle-
velet szereztek, jogosultak az 
egyetemi végzettséget igazoló 
doktori cím használatára (dr. 
pharm.). 

A Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság összevont, rend-
kívüli kari ülést szervezett 2009. 
ápr. 19-én a Magyar Országház 
Főrendiházi Dísztermében, ahol 
ünnepélyes alkalommal kerültek 
első alkalommal a foglalkozás-
doktori díszoklevelek átadásra. A 
gyógyszerészképzéssel foglalko-

zó egyetemek kaptak lehetőséget 
az ünnepségen résztvevők válo-
gatására (mivel a terem befoga-
dóképessége korlátozott volt). 
Azokat hívták meg elsősorban, 
akik legtöbbet tettek a gyógysze-
részet fejlődéséért. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán ko-
rábban végzettek jelenlévő képvise-
lőinek prof. Rácz Béla rektorhe-
lyettes és prof. Fülöp Ferenc aka-
démikus, dékán adta át a díszok-
leveleket többek között Thurzó 
Ferenc gyógyszerésznek, Dorozs-
ma szülöttének. Mindez örö-
münkre szolgál, mert Thurzó Fe-
renc Szeged városnak és Dorozs-
mának büszkesége. 

Ebből az alkalomból szeret-
tünk volna interjút készíteni dr. 
pharm. Thurzó Ferenc úrral, aki 
szerényen ettől elzárkózott. 

A II-es kórház nyugalmazott 
főigazgatójával, dr. Nárai György 
úrral egy kávé mellett beszélget-
tünk dr. Thurzó Ferenc életpá-
lyájáról, és arról, amely alapján 
kiérdemelte a díszoklevél parla-
menti átadását. 

Dr. Nárai György kórház fő-
igazgatóként hosszú időn át együtt 
dolgozott Thurzó Ferenccel, aki 
12 éven át Szeged 17-es egyéni 
választókerületének – Kiskundo-
rozsmának – független önkor-

mányzati képviselője volt. Ez 
alatt volt az önkormányzat egész-
ségügyi bizottságának tagja, alel-
nöke, elnöke is. 

– Főigazgató úr, hogyan emlé-
kezel vissza Thurzó Ferenc képvi-
selői munkásságára? 

– Képviselőként Szeged város 
egészségügyi ellátásának javítá-
sát szívügyeként kezelte. Sokat 
lobbizott a korház és rendelőin-
tézetek műszerezettségének javí-
tásán. Annak idején a II-es kór-
ház, az akkori idők legkorsze-
rűbb műszereihez jutott hozzá. 
Mint ellátás szempontjából oda-
tartozók a dorozsmai lakosság 
jobb egészségügyi ellátását, érde-
keit is közvetve szolgálta ezzel. 

Természetesen az eredmé-
nyek eléréséhez kellett jó lobbizó 
tevékenysége, előterjesztők, és 
akik az előterjesztéseket megsza-
vazták, elfogadták. 

Thurzó Ferenc a képviselői, 
közéleti tevékenység abbahagyá-
sa után sem tétlenkedik. Gyógy-
szerészként patikát működtet. 
Orvos felesége, dr. Czakó Anikó 
és most már fia, dr. Thurzó Ba-
lázs is orvosként szolgálják Do-
rozsma betegeinek érdekeit. A 
Thurzó család évtizedek óta segít 
azokon az embereken, akik ritka, 
súlyos, vagy nem gyógyuló beteg-
ségükkel, olykor kétségbeesésük-

ben hozzájuk fordulnak. 
A gyógyszertár épületében 

lehetőséget teremtettek más pra-
xisok működésének, mely sajnos 
a társadalombiztosítás támogatá-
sának hiányában nehezen műkö-
dik. Pedig népünk romló egészsé-
gi állapotában nagy szükség len-
ne a prevencióra, betegségmeg-
előző szűrővizsgálatokra. Ezt a 
célt jól szolgálja a februárban ma-
gánúton beszerzett és beüzemelt 
modern ultrahang berendezés, 
amelyet jelenleg magánpraxis ke-
retében működtetnek. Ez a kor-
szerű berendezés a megfelelő fel-
készültségű szakember működte-
tésével végzett vizsgálatok biz-
tonsággal adnak megbízható ered-
ményeket. Jó lenne, ha az OEP 
befogadná és támogatná a működ-
tetését, mert ezzel elvben minden 
beutalt számára hosszabb távon a 
vizsgálatok elérhetővé válhatná-
nak. 

 
Gratulálunk dr. Thurzó Fe-

rencnek és a többi dorozsmai 
gyógyszerész-foglalkozású doktor-
nak is a megtisztelő dr. pharm. 
cím megszerzéséhez. Szolgálják 
erőben, egészségben az eddigiek-
hez hasonlóan a mi egészségünket. 

 
 

TÍMÁR L. 

Gyémántlakodalom 
 

Mikor két ember kimondja a boldogító igent, az a legfőbb álmuk, 
hogy egész életüket egymással éljék le. Minden házasság ezzel a 
szándékkal indul. Van akiknek sikerül, van akiknek nem. 

60 esztendeje együtt jóban-rosszban. Akár egy emberöltőnek is 
beillik ez a kerek évforduló, amelyet Szűcs István és neje Kocsis S. 
Mária megélt és Istennek hála megünnepelhet. A ritkaságszámba 
menő házassági évfordulóra május 31-én Pünkösd napján a dorozs-
mai templomban 11.30 órakor, a tiszteletükre celebrált szentmisén 
kerül sor, mindazokat szeretettel várják, akik közel állnak hozzájuk. 

Isten ajándékai Ők egymásnak és azoknak, akik körülöttük van-
nak. Ritka és csodálatos példával járnak elől. Mindig egyetértésben 
éltek, egymás nélkül sohasem határoztak sorsdöntő kérdésekben. 
Életük során mindketten egyetlen munkahelyükön a konzervgyárban 
dolgoztak, innen mentek nyugdíjba. 

Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig éljenek együtt jó egészség-
ben, szeretetben és megértésben családjukkal együtt. 

Köszöntse őket az alábbi vers: 
John Anderson, szivem, John, John Anderson, szivem, John, 
kezdetben, valaha együtt vágtunk a hegynek, 
hajad koromsötét volt volt víg napunk elég, John, 
s a homlokod sima. szép emlék két öregnek. 
Ráncos ma homlokod, John, Lefelé ballagunk már 
hajad leng deresen, kéz-kézben csöndesen, 
de áldás õsz fejedre, s lent együtt pihenünk majd, 
John Anderson, szivem. John Anderson, szivem. 

 

Robert Burns 
(Szabó Lőrinc 

fordítása) 
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Ezt tető alá hozzuk! 
„Régóta foglalkoztat bennün-

ket az 1793-tól 1822-ig épített 
templom tetőszerkezetének rossz 
állapota, egyszer már lépni kel-
lett. Súlyos teherként nyomta a 
vállamat. Az én koromban már 
egyre kevesebb az olyan nagy 
léptékű probléma, aminek megol-
dására még vállalkozom, de ez 
azok közé tartozik” – nyilatkozott 
Mádi György atya, a templom plé-
bánosa. 

 
– Hogyan kezdődött? 
– Hatalmas költségvonzata van 

a felújításnak, a megoldás kulcsa 
a Püspökség kezében volt. Az elő-
zetes tervezetet benyújtottuk el-
bírálásra, jóváhagyásra, és azt is 
tudtuk, hogy önerőből képtelenek 
vagyunk egy ekkora munka költ-
ségeit finanszírozni. Ehhez a Püs-
pökség áldása kellett úgy vissza-
térítendő hitel, mint vissza nem 
térítendő pénzbeli segítség for-
májában. Természetesen a mun-
kát pályáztatni, versenyeztetni 
kellett, a hatályos jogszabályok 

alapján. Az előzetes szakvélemé-
nyek elkészítéséhez a Püspökség 
alkalmazásában álló mérnökök 
voltak hivatottak. 3 árajánlatot 
kértünk be, ezután ők döntöttek a 
versenytárgyalás során a munka-
végző személyéről. Amikor meg-
nyugodhattunk a fedezet előte-
remtésében, mindjárt a hívek se-

gítségét kértük, mivel a költségek 
viseléséhez önerőből is hozzá 
kellett járulnunk. Mint a Nemzeti 
Színház építésénél téglajegyeket, 
ennek mintájára, mi, a dorozsmai 
Egyházközség „palajegyeket” készí-
tettünk, ezer, kétezer, ötezer és 
tízezer forint névértékben. Eze-
ket kinyomtattuk és hirdettük 
ezek támogatói vásárlását híve-
ink körében. Örömmel számolha-
tok be, hogy e napig már 619370 
forintot sikerült gyűjtenünk ilyen 
módon. Emellett tehetősebb, jó-
szívű támogatóink közül többen, 
ennél még nagyobb pénzado-
mánnyal is hozzájárultak gondja-
ink enyhítéséhez. Mindezekért itt 
is köszönetemet és hálámat feje-
zem ki nekik. 

 
Kis László ácsmester nyugodt. 

Amikor a kiskunfélegyházi vállalko-
zót megkeresték, már több referen-
ciamunkát tudott felmutatni, úgy-
mint városa kéttornyú nagytemplo-
mának, a kiskunhalasi alsóvárosi 
templomnak, a szentkúti pálos ko-
lostornak, a tiszaalpári bencés 
rendháznak tetőzetét. De a 60-on 
túli mester élete során közel 
másfélezer ház, középület tető-
szerkezetét készítette már el. A 
szakma és annak szeretete a kis-
ujjában van. A héttagú brigád au-
gusztusi határidővel, mintegy 26 
millió forintos költségvetéssel 
vállalta el a nagy munkát, bár jú-
lius végére, ha a jelenlegi ütemet 
tartják, szeretnének végezni.  

– Nem specifikálódunk kizá-
rólag egyházi intézményekre, válla-
lásaink között kisebb-nagyobb, 
más szerkezetű és rendeltetésű 
építménynél levő munkát is el-
vállalunk – nyilatkozott Kis úr, 
majd folytatta: – A dorozsmai 
templom tetőzetének 30–40 %-
os pótlását is el kell végezni, a 
szerkezeti elemek nagyfokú amor-
tizálódása miatt. Utoljára 1926-
ban volt tetőcsere, akkor a ko-
rábbi fazsindelyt váltották erre a 
palára. Elsősorban a beázások 
miatti gombásodás, de a rovar-

kártevők egyaránt nagy kárt tet-
tek a faanyagban. 6-7 méteres 
gerendákat kell cserélnünk, na és 
persze a teljes lécezetet, a teljes 
porladó félben lévő palaállo-
mányt. Az új – a korábbitól elté-
rően – azbesztmentes anyagból 
van. 1200 m2-t, tehát 11 200 db-
ot kell cserélni. Az összes régi pa-
la és a törmelék el lesz szállítva, 
valószínűleg Marcaliba, az ottani 
lerakóhelyre, ahol egy bányate-
rület rekultivációjához használ-
ják majd fel. Csak a szállítás költ-
sége 80 Ft/kg, összesen 1 millió 
forintot tesz ki. Sajnos ez útalap-
ba – vagy bármi más felhaszná-
lásra – környezetvédelmi okok 
miatt alkalmatlan. 

– Hogy birkóznak meg az 
időjárási viszonyokkal? 

– A meleggel még elbírunk, 
hozzászoktunk. Itt fenn a felhő-
kön kívül más nincs, ami fölénk 
árnyékot adna, ugye. Az eső, míg 
csak szemetel, nem ellenfél, ké-
sőbb már síkossá teszi a fát, bal-
esetveszélyes, félbe kell szakítani 
a munkát. Apropó, balesetve-
szély: a Munkavédelmi Felügye-
let rendszeresen ellenőriz ben-
nünket, de problémát nem talál-
tak. Az állványzat masszív, a vé-
dőkorlátok, felszerelések hiány-

talanok. Beázás a nyitott tető mi-
att nem keletkezhet, minden 
megkezdett etap alá munkaszin-
tet rakunk le, ez egy fóliázott, 
azon falemez lapokkal fedett te-
rület védi a födémet, ha eső jön, 
ne áztathassa el. Ez rézsútosan 

fed, a ráeső vizet csatornába to-
vábbítja, elvezeti a födémről. Sok 
korhadt, szúette faanyag szaba-
dul ki a bontásból, ezeket jegyző-
könyvezés mellett meg kell sem-
misíteni. A benne levő – esetlege-
sen fertőző – gombásodás miatt. 

– Adódnak érdekességek 
ilyen munkák során? 

– Természetesen. Itt is, mint 
más templomtetőknél találtunk, 
például belövések nyomait, akna-
szilánkokat a régi faanyagba éke-
lődve. A háborúk során, a temp-
lomtornyok mindig elsődleges ma-
gassági, így figyelőpontok voltak, 
ahonnan szemmel lehetett tartani 
a környéket. Ennek alapján pedig 
célpontként is szerepeltek, ezért 
azt lőtték. Itt is ez lehetett. Remé-
lem, ez a funkciója, története már 
örökre a múlté. 

Mit kívánhat ezek után a szer-
kesztő? Jó időt, kék eget és hogy mie-
lőbb lássuk jelképünket, büszkén, 
megújultan áll Dorozsma felett! 

TÓTH GYÖRGY 

Szertartások, események a dorozsmai 
templomban 

 
+ Június 7. vasárnap 9 óra: Tanévvégi hálaadás. 
Hívjuk és várjuk erre a tanulókat, szülőket, nevelőket. 
+ Június 14. vasárnap. Úrnapja. Az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Úr Jézus ünnepe. 
A 9 órai szentmise után úrnapi körmenet. 
+ Június 28. vasárnap. 9 óra: Templombúcsúnk ünnepe templomunk és községünk védőszentjének 

Keresztelő Szent János születése ünnepe alkalmából. A szentmise után körmenet. 
A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet mondja Ilyés Zsolt káplán atya. 
Ebben a szentmisében lesz azoknak a házaspároknak a közös hálaadása, akik ebben az évben ün-

neplik házasságkötésük kerek évfordulóját. 
 
Figyelem!!! Kérjük a kerek házassági évfordulót ünneplő párokat vagy rokonaikat, jelezzék a plébáni-

án, hogy meghívót küldhessünk nekik erre az ünnepi közös hálaadásra! Köszönjük! 
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Közbiztonsági tájékoztató 

NE ENGEDJÜK BE A 

HÁZALÓKAT! 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy településünkön elszaporod-
tak az olyan jellegű bűncselekmé-
nyek, amelyek összefüggésbe hoz-
hatók a házalókkal, akik különbö-
ző indokokkal, például 13. havi 
nyugdíjat, pénzt hoztak, adatot 
egyeztetnek, hamis pénzt keres-
nek és megvizsgálnák, szolgáltató 
cég képviselőinek adják ki magu-
kat stb., megtévesztik a lakosokat, 
jóhiszeműségüket kihasználják. 
Amikor bejutnak a lakásba, figye-
lemeltereléssel általában meglop-
ják az idős embereket. 

Ezúton kérjük főleg az idős 
embereket, hogy idegeneket ne 
engedjenek be a házukba, igazol-
tassák a szolgáltató cégek képvi-
selőit, ha viszont mégis beenge-
dik őket, hívják át a szomszédot. 

Minden gyanús esetben érte-

sítsék a rendőrséget a 107-en, 
figyeljék meg a jó személyleírás 
érdekében a ruházatukat, a kiné-
zetüket, a gépjármű rendszámát 
stb. Dorozsmán éjjel-nappal van 
rendőr. Fontos, hogy minden bűn-
cselekmény esetében tegyenek fel-
jelentést, mert csak ez alapján 
indulhat el a nyomozás! 

A közelmúltban előfordult 
esetek közé tartozott, hogy faáru-
sok a kifizetett mennyiségnél lé-
nyegesebb kevesebb fát raktak le 
a házhoz. 

A SZEM hírei. 
Az Ilosvai és Málna utca kör-

nyékén idegenek tértek be egy 
egyedül élő, idős lakos házába. 
Csak a szomszéd közbelépése ri-
asztotta el a valójában tolvajlási 
szándékkal érkezőket. Miután be-
csöngetett, az épp a szekrények-
ben kutakodók futva távoztak. 

Figyeljünk embertársainkra! 
 

T. L. 

Pótoltás! 
Többek kérésére és az idáig 

beoltatott viszonylag kevés ku-
tyára tekintettel kedvezményes 
„pótoltást” szervezünk. 

Helye: Dorozsmai Állatorvosi 
Rendelő (Szeged–Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 11.) 

Ideje: 2009. június 5.(péntek) 
18.00–19.00 és június 6. (szom-
bat) 11.00–12.00. 

Az oltás ára – kizárólag ezen 
két alkalommal és az idén utoljá-
ra – 2800 Ft + kötelező féreghaj-
tó tabletta (150 Ft / 10 testtömeg-
kilógramm). Ezen kívül máshol, 
közterületen összevezetéses ebol-
tás nem lesz, viszont lehetőség 
van a kutyát egész évben háznál, 
vagy a rendelőben bármikor be-
oltatni. Ez június hónapban szin-
tén kedvezményes. Kiszállással 
3300 Ft + féreghajtó 150 Ft /
tabletta. Az oltás ára az oltáskor 
a helyszínen fizetendő. Védőol-

tást csak teljesen egészséges, be-
tegség tüneteit nem mutató állat 
kaphat. Bármi rendellenességről, 
ismert gyógyszerérzékenységről 
az oltást végző állatorvost tájé-
koztatni kell. Nem kaphat ve-
szettség elleni oltást az az állat, 
mely két héten belül embert ha-
rapott. 

Felhívom a figyelmet, hogy az 
ebek kötelező oltását az állat-
egészségügyi hatóság szúrópróba 
szerűen ellenőrizni fogja. A be 
nem oltott kutyák tulajdonosaival 
szemben eljárás indul, melynek 
során állategészségügyi bírság 
szabható ki, továbbá a be nem 
oltott ebet a hatóság tulajdonos 
költségére ebrendészet által el-
szállíttatja és kiirtatja. 

 
DR. FARKAS ATTILA 

állatorvos 
Tel.: 06-30 /9723-016 

Észrevétel 
Nagyon örültünk, hogy Do-

rozsmán az utakat szinte min-
denhol kibetonozták. Azonban a 
Basahíd utca végénél az út, amely 
a temetőig visz, valami okból ki-
maradt. 

Sokan a Vadliba megállóig 
busszal jönnek, majd gyalogosan 
közelítik meg a temetőt, de van-
nak, akik kerékpárral. 

A lakosok kérik, szeretnék, 
ha ezt a kihagyott részt minél 
hamarabb aszfaltoznák. 

KALMÁR VINCÉNÉ 

A lakosok 
kérése 

A Környezetgazdálkodási Kht. 
által kirótt adót (amely nem kis 
összeg) a dorozsmaiak is rendben 
befizetik. 

Jó lenne egy lomtalanítást 
végezni. Sok olyan holmi gyűlik 
össze, amelyek nagyobb darabok. 
Nem férnek sem a kukába, sem a 
szelektív gyűjtőbe. 

 
KALMÁR VINCÉNÉ 

Van remény a cukorbetegség 
gyógyítására! 

Erről tartott előadást Tordai 
Ferenc április 6-án a művelődési 
házban. Elmondta, hogy ő is, mint 
sokan mások beleesett a cukorbe-
tegségbe 50 éves korában. Annyira 
súlyosbodott az állapota, hogy na-
pi 5 inzulin adagolása mellett 
több orvosi konzultáció után úgy 
döntött az orvostudomány, hogy 
amputálni kell a lábát. Sehogyan 
sem tudta elfogadni az amputáció 
gondolatát, ezért elkezdett kutat-
ni a gyógyítás területén. Megmoz-
gatott mindent annak érdekében, 
hogy hátha sikerül megmenteni a 
lábát, így a természetgyógyásza-
tot hosszú időn keresztül tanulta, 
nem csak országunkban, más or-
szágokba is elment kutatni, a gyó-
gyulás reményében. Többek kö-
zött beiratkozott az Orvostudo-
mányi Egyetemre, hogy orvosilag 
is tisztában legyen a cukorbeteg-
séggel, a türelmét és a sok tanu-
lást siker koronázta. Rátalált egy 
olyan teakeverékre, amelynek fo-
gyasztása után másfél évvel az 
inzulint is elhagyhatta. Így Ma-
gyarországon megalapították a 
Gyógynövény Klubot, ahol olyan 
híres segítséget és munkatársat 
kapott, mint Lévai Tímea (az 
arany asszony), aki Európa egyik 
leghíresebb természet gyógyásza. 
Az RTL Klubon találkozhatunk 
vele, sok előadásban a gyógyítás-
ról ad mindig tájékoztatást. Ők 
közösen olyan embereken segí-
tettek, mint Bajor Imre színmű-
vész, Demjén Rózsi énekes, Sánta 
Ferenc a híres prímás. Így jutott 
el Szegedre is a hírük. Jó magam 
is cukorbetegségben szenvedek. 
Részt vettem az előadásukon. 
Már egy éve iszom ezt a teát el 

kell, hogy mondjam, a legmaga-
sabb cukrom 26-os volt, de hosz-
szú időn keresztül  nem csökkent 
le 20 alá. A tea fogyasztása után 
kb. 2 hónapra jelentkezett a cu-
kor értékcsökkenése. Elmondha-
tom, hogy 6–7 egységre beállt. A 
javaslatom után Dorozsmán is 
több személy fogyassza a teát, 
akiknél szintén nagyon jó ered-
ményeket hozott. Pár nevet sze-
retnék említeni a teafogyasztók 
között: Óvári Imre, a 20-as cukra 
normálisra beállt, Vidéki Imre 
szintén eredményesen gyógyul a 
teától, Illés Gizike férjével együtt 
nagyon elégedett, de sorolhat-
nám még tovább. 

Összegezve nagyon elégedet-
tek a fogyasztók. Az országunk-
ban már több, mint 30 000 tagja 
van a Gyógynövény Klubnak, 
akik rendszeresen fogyasztják és 
még visszajelzés nem érkezett 
senkitől sem, hogy nincs megelé-
gedve. Április 6-án sajnos sajtó-
hiba miatt nem tudtuk úgy érte-
síteni a lakosságot, hogy minden-
kinek tudomására jutott volna, 
így kb. 15-en vettünk részt az 
előadáson, de ha visszajelzések 
lesznek az érdeklődők között, 
újra el fogjuk hívni Tordai urat, 
hogy tartson egy új előadást. 
Addig azok a betegek akik szeret-
nének bővebb felvilágosítást és 
szeretnének a teához hozzájutni 
Horváth Dezső helyi önkormány-
zati képviselőnél be tudják sze-
rezni. 

Diaherba gyógynövény tea-
keverék. 25 dkg 5-6 hétre elegen-
dő. Ára 7980 forint. 

 
HORVÁTH DEZSŐ 

Pop-Rock klub Dorozsmán 

2009. június 12-én 19 órakor 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban útjára indítunk egy olyan 
klubot, ahová mindenki elhozhat-
ja a saját kedvenc lemezét (ki-
véve a lakodalmas zenéket): 
punk, rock, sláger, pop stb. műfaj-
ban. A hangtechnika segítségével 
ezeket meghallgatjuk, akár tán-
colhatunk is vagy karaoke ének-
kel adhatjuk elő. A ritkaságokat 

egymásnak lemásolhatjuk. Ebben 
a klubban szeretnénk egy fiata-
lok és középkorosztály részére 
kialakítani egy zenés táncos szó-
rakozási lehetőséget. Kérek min-
denkit, hogy minél nagyobb szám-
ban jöjjenek, és közösen alakít-
suk ki a klub programját. A ké-
sőbbiekben fiatal zenekaroknak 
is szeretnénk fellépési lehetősé-
get biztosítani. 

A szervezők nevében: 
ROCK MIKI 

06 20/3210–445 

Csere–bere 
Ingyen elvihető egy grillezős 

mikrohullámú sütő. 
Érd.: 70/238–2252 
(9–13 és 17–19 óra között) 
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Egy rendezvény utóélete 
2009. április 23-án Megkésett 

Költészet napi megemlékezés” cím-
mel rendezvény volt a Somogyi-
könyvtár dorozsmai fiókkönyvtá-
rában. A meghívott költők vers-
ben, verseikkel, az irodalomhoz 
fűződő kapcsolatukról vallottak.  

A „messziről jött” költő ven-
dégünk, a vonat indulása miatt, 

az est vége előtt elköszönt. Tá-
voztában megígérte, hogy vers-
ben fog megemlékezni a könyv-
tárunkról, a magyar szólás sze-
rint: az ígéret szép szó!... 

Május elején ezt a verset ta-
láltam a postaládánkban: 

 
FARKAS LÁSZLÓNÉ 

Most 
Márai Sándor 

Szemérmetlen bátorsággal, 
mély alázattal fogok hozzá e 
betűvetéshez, hogy könyvajánlót 
írjak az író, költő, Márai Sándor 
műveihez. 

 
A „huszadik század gyerme-

ke” 1900-ban, egy új évszázad 
kezdetén született. Húsz éve 
ment el közülünk, s hagyta hátra 
örök kincseit, amelyek az én mél-
tatásomra a legkevésbé sem szo-
rulnak. Mégis szeretném hango-
san kiáltani, hogy aki szeretne e 
drágakő irodalmából csodálatos 
ismereteket szerezni, az életről, 
halálról, fájdalomról, boldogság-
ról, tapasztalásról olvasni, vegye 
kézbe köteteit. 

Van miből válogatni! Forgat-
va könyveinek lapjait az irodalom 
szeretete iránti elfogultságom a 
tetőfokra hág, a magyar nyelv 
szépsége soraiban kibontakozva 
a Parnasszus ormán díszeleg. 

A sors útja arra kényszerítet-
te az írót, hogy elhagyja hazáját, 
de sohasem tagadta meg magyar-
ságát. Bárhol élt, „régi szeretőjé-
hez” a magyar nyelvhez örökké 
hű maradt. 

Füveskönyvét bibliámként ol-
vasom, s mintha világi fény szór-
na világosságot az éj sötétjébe, 
megértem az élet lényegét, értel-
mét. Miként a nagy orvos, gyógyírt 
ír változatos, rapszodikus nyava-
lyáimra. 

Kalandozásaim „Napnyugati 
Őrjáraton” bolyonganak, s olyan 
tájakra kalauzolnak, amelyekre a 
valóságban jómagam már soha-
sem juthatok el, s most olvasva 
könyvét szinte mégis ott vagyok. 

Gondolataim örvényként te-
kerednek felfelé törekedve ko-
rábbi tunyaságukból, amikor a 
büszkén birtokolt Márai könyvso-
rozatomból egyet-egyet kiolva-
sásra magamhoz ölelek. S mindez 
arra ösztökél, hogy a „szűkös idő-
ben” még többet olvassak. 

Írásai megálljt intenek az 
eszeveszett, féktelen, anyagi java-
kat összeharácsoló rohanásban. 
Elmélyedhetünk a dolgok megfo-
galmazásának gyönyörűségében, 
ráismerhetünk a lét mozzanatai-
ra, s az emberek lelkének titkai 
tárulnak fel előttünk. 

Betűvetései aktuálisak halála 
után húsz évvel is. 

 
Ajánlom hát szíves olvasásra 

műveit, melyekből mindenki le-
vonhatja a tanulságot, amelyet 
művésztollával a magyar iroda-
lom szépségét teljességgel feltár-
va előttünk, megfogalmazott. 

 
S. GRANDPIERRE CECÍLIA 

KÖNYVEK KÖZT 

Agnus Dei – Kőbárány Dorozsmán 

HETÉNYI GYÖRGY 
 

Költészet Nap, Dorozsmán 

Dorozsmai Ős-szélmalom, 
Szélkerekét úgy bámulom. 
Kalapom is, megemelem! 
Úgy írom rá, költő nevem. 
 
Most, amikor erre járok, 
Minden helyet megcsodálok. 
Szelet vetek a Malomra; 
Úgy indítom magam dalra. 
 
Majd bementem a Könyvtárba. 
Ott vártak rám, meghívásra. 
Vártak rám, egy fellépésre:  
A költészet ünnepére. 
 
Ó, de kedvesen fogadtak! 
Előadók, verset mondtak.  
Úgy szavalták a verseim: 
Hullottak rá a könnyeim. 
 

Közben, többen megkérdezték: 
– Mióta is írok verset? 
Elmondtam, hogy gyermekkortól: 
Egy régen volt, kislány csóktól. 
 
Hogy itt vagyok ma, Dorozsmán? 
– Ez múlott, Budai Pistán. 
Ő is költő, jó barátom! 
Hívott ide, tavaly nyáron. 
 
Köszönöm, hogy fogadtatok! 
Hogy költőként is szólhatok.  
Játszhattam a Szélmalommal.  
Ti meg az én sok dalommal. 
 
A költészet ünnepnapon; 
Éljen a magyar irodalom! 
Míg álomszárnyon szállhatok: 
– Elkísérnek az angyalok. 
 

Dorozsma, 2009. április 23.  

Egy igen régi, mondhatni több 
évszázados problémára találtunk 
megoldást, amelynek ötletgazdája 
Kalmár Márton szobrászművész 
volt, és amely ötlet egy öt évvel 
ezelőtti dorozsmai kulturális ren-
dezvényen hangzott el. Konkrétan 
a Kőbárány dorozsmai másolatá-
nak elkészítéséről és annak felállí-
tásáról szólt. Az ötletet tettek kö-
vették, az önkormányzat anyagi 
segítségével és Barta András szob-
rászművész vezetésével elkészí-
tettük a kő 2. számú másolatát, de 
2005 óta nem mozdult el a holt-
pontról e nemes kezdeményezés. 
Most úgy látszik a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház segítségével vég-
re pontot tehetünk e nagyra be-
csült kő végső elhelyezésével a 
rég elkezdett munka végére. 

Hosszas tanakodás, keresgé-
lés, a legkülönbözőbb ötletek vé-
gigjárása a szakértők véleményé-
nek meg hallgatása után, és most 
már úgy tűnik, a lakosok nagy ré-
szének tetszésére, a megfelelő és 
méltó megszentelt területen lesz 
elhelyezve a mi Kőbárányunk. 

A templomdomb támfalának 
ABC felőli keleti lépcső feljárója 
mellett, abból kissé kiemelkedve, 
ivókút funkcióval, a település mint-
egy újabb idegenforgalmi látvá-

nyossága jelenik meg. A mostani 
terveket is Barta András szob-
rász készítette. 

A hiánypótláson túl – mert-
hogy nincs a közelben közkút –, 
végre, nagy tisztelettel odaírhat-
juk szépemlékű helytörténet ku-
tatónk, Sztriha Kálmán kanonok 
úr gondolatait is: 

„Akár dorozsmai eredetű volt 
a kőbárány, akár nem, Szeged és 
Dorozsma lakossága közé ez több 
éket verni nem fog, hanem emlé-

keztetni fog arra, hogy a város és 
falu, palota és kunyhó összefogá-
sából kell kisarjadni az eljövendő 
szebb, magyar jövendőnek” 
(Kiskundorozsma története, 1937) 

 
Az építéssel járó bürokrati-

kus engedélyezési eljárások még 
előttünk állnak, de bízva tervünk 
helyességében a dorozsmai lako-
sok jó szándékú támogatására is 
számítunk. 

VASS JÓZSEF 

Látványterv a Kőbárány tervezett elhelyezéséről. 

Gyermeknap 
előtti gondolatok 

 

Készülődöm gondolatban: egy 
kellemes, szép napot kellene tar-
tani a gyerekeknek. Ez most nem 
a Mikulás dolga, aki feneketlen 
zsákjából elővarázsolja a játéko-
kat, tárgyi ajándékokat. Úgy ér-
zem, most másról van szó. 

A mai rohanásban a gyerekek-
re szánni az időt, a napot, hogy em-
lékezetes legyen kicsiny, törékeny, 
de végtelen szeretetre éhes lelkük-
nek. Kincset ajándékozni a szí-
vűnkből, amelyre legfőképpen 
vágynak. Megmutatni a mintát, 
amelyet továbbvisznek majd egy 
életen át. A család meghittségét, 
melynek összetartó erejéből e 
napon – de ne csak – olyan ízelí-
tőt kaphatnak, amelyre vágynak 
majd, s mindennap ugyanezt 
akarják átélni. 

S, hogy ehhez milyen eszközö-
ket, programot, meglepetést vá-
lasztok? Én, anya, ott állok majd e 
nap előtt is, ölelésre nyílt karokkal, 
apa nem mobiltelefonnal a kezé-
ben, s a gyerekek reggelihez készü-
lődnek a megterített asztalhoz. 
„Apám asztalánál” – írja a költő 
tiszteletet sugallva a családfő iránt. 
Együtt leszünk mindannyian, s 
egyszerűen szeretetben töltjük a 
napot. Ez lesz a legszebb ajándék, 
a legjobb program, amit nekik és 
magunknak is adhatunk. 

S. GRANDPIERRE CECÍLIA 
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AKCIÓ!!! A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 3 főre 
A tálakon: 
– Az malacznak futkosóját sütém, elibed Uram egíszbe tevém 
– Csirkének mellyét fölkaszabolom ződségekke nyársra 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 
– Főtt kolompér lángosnak kisütve 
 

Jó Uram! 
Hasad kevésbé ám erszényed s fehérnéped igencsak megkímélve ha e fejedelmi étket választod! 
Küld el futárod vagy harangozd bé a 461-363 as távbeszélőn s apródjaim elvivék néked! 
4800 helyett 3 főre csak 4100 aranyforintot kostál s ajándékba gyömölcsös lepínyt kapsz amit 
a mai népek palacsintának hínak! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhat az Úr 2009. évének június havában! 

Szélmalom Vendéglő 

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 erek UH-vizsgálata 

♦ Végtagi erek UH-vizsgálata 

♦ Prosztata (transrectalis) UH-vizsgálat 

ÁRNYÉKOLÓK 
Redőnyök, reluxák, 

szúnyoghálók. 
Garanciális szerelése és 

javítása. 
 

Költő József 
Telefon: 06 70/503–9709 

 
 

Menopauza: a női klimax 
A menopauza görög-latin ere-

detű szó, ami egyrészt az utolsó 
méhűri vérzésre utal, mely után 
kb. egy évig újabb vérzés nem 
jelentkezik. Átlagosan a 48–52. 
életév között áll be. A menopauza 
másrészt utal az utolsó menstru-
ációt követő hosszú időszakra, 
amely a nemi teljesség korától az 
öregkorig tart, és amelyet színez-
hetnek a petefészek működés ha-
nyatlására, majd megszűnésére 
jellemző tünetek. Az átlagos élet-
tartam meghosszabbodása miatt 
a nők életük egyharmadát élik le 
női hormon-hiányos állapotban. 
A klimax a „változás kora” egy nő 
életében, más megfogalmazás sze-
rint az élet „kritikus” része, a nő 
életének egy új szakasza. 

A női klimax testi-lelki válto-
zásokat eredményez. A leggyako-
ribb vegetatív panasz a hőhul-
lámok, a főként éjszakai verejté-
kezés, gyakori szívdobogásérzés. 
A pszichés tünetek ezek eredmé-
nyeképp alakulnak ki: az éjszaki 
verejtékezés alvászavarhoz ve-
zethet, a kialvatlanság fáradé-

konyságot és teljesítmény csök-
kenést okozhat. Mindez feszült-
séggel, szorongással, olykor draszti-
kus hangulatingadozással és fej-
fájással jár. A menopauzát kísér-
hetik koncentrációs zavarok, me-
móriazavar, az önbizalom elvesz-
tése vagy a nemi aktivitás és a 
libidó csökkenése. 

Fontos, hogy az effajta tüne-
tekben szenvedő nők felkeressék 
orvosukat. Segítségre szorulnak 
azok is, akik elsősorban lelki fáj-
dalomként élik meg a klimaxot. A 
változó kori depresszió végzetes 
következményekkel járhat, ha 
ezt a klimaxot átélő nő vagy a 
környezete nem veszi figyelem-
be, nem próbál változtatni a hely-
zeten. 

A depresszió gyakorisága a 
változókor előtt öt évvel emelke-
dik. Depresszió gyanúja esetén 
(nyomott hangulat, eltávolodás a 
családtagoktól, szorongás, re-
ménytelenség, tehetetlenség érzé-
se, önvádolások, nehezen megho-
zott döntések, bűntudat, önbiza-
lomvesztés, öngyilkossági fantá-

A STRESSZ TÁRSADALMA 

ziák) azonnal pszichiáterhez kell 
fordulni. A depresszió gyógysze-
rekkel és viselkedésterápiákkal 
kezelhető, míg a változókor tüne-
teit is enyhíteni lehet bizonyos 
vitaminkészítményekkel és keze-
lésekkel. 

Társadalmunkban a menopa-
uzát az aktív, termékeny kor 
végének, az elmúlás kezdetének 
fogják fel. A nők egy része úgy 
érzi, hogy ahol a fiatalság az ér-
ték, ott a változókor fenyegetést 
jelent. Ez megfosztja a nőt szép-
ségétől, nemiségétől, számos ko-
rábbi feladatától, ezért ezt az idő-
szakot az öregség kezdetének, a 
nemiség elvesztésének szimbólu-
maként éli meg. Ha a menopau-
zát eleve nem tekintik élettani 
állapotnak, s nem látnak kiutat 
az új helyzetből, krízisállapot 
következhet be, és akár a beteg-
szerepbe való menekülés alakul-
hat ki. 

(O) 
 
A sorozat következő része: 

Szociofóbia. 

V. „SZÉLMALOM” KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA 
KISKUNDOROZSMÁN. 2009. június 27. (szombat) 

Szegedi PHOENIX Emergé SE Természetjáró Szakosztály a Dorozsmai Napokon 5. alkalommal 
rendezi meg a „Szélmalom” Kerékpáros Teljesítménytúrát 3 távon női és férfi kategóriában. 

 

Útvonal: Szélmalom 100: Kiskundorozsma – Forráskút – Üllés – Kígyósgárgyán – Pusztamérges – Öttömös – Petróci iskola 
– Öttömös – Ruzsa – Zákányszék – Domaszéki Zöldfási templom – Kiskundorozsma. 
 Szélmalom 50: A rajttól az üllési–ruzsai elágazásig megegyezik a 100 km-es útvonallal. A ruzsai úton a Ruki–II. 
iskoláig kerekezünk. Itt balra fordulva a zákányi iskolánál újra csatlakozik a 100 km-es távhoz. 
 Szélmalom 30: Kiskundorozsma – Zsombó – Forráskút – Bordány – Sziksósfürdő – Kiskundorozsma. 
Szintidő: Szélmalom 30 (36,3 km) – 3 óra, Szélmalom 50  (54,9 km) – 3,5 óra, Szélmalom 100 (91,3 km) – 7 óra 
Túrán részt vehet, aki a 14. életévét betöltötte és a közúton kerékpározás szabályait ismeri (14 év alattiak csak szülői 
kísérettel vehetnek részt). A rajtnál és a túra ideje alatt fejvédő sisak használata kötelező. A túratávot teljesítők a célba 
érkezéskor emléklapot, kitűzőt vehetnek át. Az előzetesen nevezettek részére gulyáslevest biztosítunk. Az első három – 
szintidőn belül – legjobb időt elért versenyzőket külön díjazásban részesítjük! 
A teljesítménytúrán a részvétel csak előzetes nevezéssel lehetséges a nevezési díj befizetésével a Csongrád Megyei 
Természetbarát Szövetségben (Szeged, Tábor u. 7/b., É 62/548-095) szerdai napokon 1630-tól 1830-ig, illetve a rendezvényre 
való hivatkozással a 11735005–20333333 számlaszámra 2009. június 25-ig. 
Nevezési díj: Szélmalom 100: Előnevezés esetén 1500 Ft/fő, a helyszínen 1700 Ft/fő. 
 Szélmalom 50: Előnevezés esetén 1250 Ft/fő, a helyszínen 1400 Ft/fő. Rajtnál a nevezés csak korlátozott 
 Szélmalom 30: Előnevezés esetén 1000 Ft/fő, a helyszínen 1100 Ft/fő. számban lehetséges! 
Részletes információk:  Horváth Tímea (tel.: 70/774-9203, e-mail: timea.horvath@fluid.contitech.hu), 
 Horváth Sándor főszervező (tel.: 30/639-2233, www.csmtsz.hu) 

A világ 
legrövidebb 
könyvei (3.) 

• Az Etióp Elhízásellenes Moz-
galom évkönyve 

• Ehető ételek Nagy–Britanni-
ából 

• Oszama bin Laden: Elektro-
mos szakállnyíró gépek ösz-
szehasonlító táblázata 

• Híres busmanok az IT-szek-
torban 

• Staller Ilona: Szolid smink 
• Néró: Rekonstrukció és vá-

rosfejlesztés 
• Elton John: Hordható szem-

üvegeim 
• Útikalauz az arab demokráci-

ához 
• Akhilleusz: Háborús sérülése-

im 
• Dolph Lundgren – Lorenzo 

Lamas: A-kategóriás filmeink 
• George Bush: Utálom a hábo-

rút 
• Fekete Pákó: A jóízlésről 
• Samuel Beckett: Godot meg-

érkezett 
(Forrás: Internet) 
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Házhoz hívható EREDETISÉGVIZSGÁLAT 
Átírás ügyintézés, biztosításkötés kedvező díjakkal, 

GPS navigáció 

Pataki László                30/336-2324 

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás
-szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki 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 

30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény30% kedvezmény    
 

A Bányai Cukrászdában. 
Minden nap 19–20 óráig a készleten 
lévő kevés darabszámú süteményből! 

LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

    Szakmák:Szakmák:Szakmák:Szakmák:    

 Burkolás 
Gárgyán Miklós Villanyszerelés 
 Parkettázás 
 Szobafestés-mázolás 
 Kőműves– és ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) Gipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése, 
 javítása 

Megnyílt 
Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. Vasáruüzletem a Negyvennyolcas u. 11. 

alatt a papírbolt helyén.alatt a papírbolt helyén.alatt a papírbolt helyén.alatt a papírbolt helyén.    

Szolid árakkal és folytonosan bővülő Szolid árakkal és folytonosan bővülő Szolid árakkal és folytonosan bővülő Szolid árakkal és folytonosan bővülő 

áruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és újáruválasztékkal várom régi és új    

Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!Vásárlóimat!    

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: K: K: K: K––––P: 8P: 8P: 8P: 8––––16, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 816, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

Márta József 
Tel.: 460–306 

CHILI BURGER ÉTELBÁRCHILI BURGER ÉTELBÁRCHILI BURGER ÉTELBÁRCHILI BURGER ÉTELBÁR    
Kedvező árakkal várja kedves és éhes vendégeit! 

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H–Szo.: 8–22, V: 10–14. 
Díjtalan házhozszállítás Dorozsma, Subasa ésDíjtalan házhozszállítás Dorozsma, Subasa ésDíjtalan házhozszállítás Dorozsma, Subasa ésDíjtalan házhozszállítás Dorozsma, Subasa és    

SziksósfürdSziksósfürdSziksósfürdSziksósfürdő területén! területén! területén! területén!    
 

AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!    
3 pizza rendelése esetén 1 l Coca3 pizza rendelése esetén 1 l Coca3 pizza rendelése esetén 1 l Coca3 pizza rendelése esetén 1 l Coca––––Cola ajándékba!Cola ajándékba!Cola ajándékba!Cola ajándékba!    

MobilMobilMobilMobil: 06 30/650–4836 

KIÁRUSÍTÁS! 
Butikból visszamaradt áruk (női és 

gyermekruhák) kedvezményes áron 
kapható. 

Dorozsma, Sztriha K. u. 45. 

Figyelem! 
Akik 1958–59-ben végezték a 8/B osztályt a 
nagyiskolában Kiskundorozsmán Vitos Györgyné 
osztályába, az 50 éves osztálytalálkozó céljából 
jelentkezzen a 06 70/395–1435-ös telefonon. 
Levélcím: Szeged, Keresztöltés u. 30/A Fsz. 1. 

Ungi Erzsébet II szervező 

Jubilált a Stop Cukrászda és Kávézó 
 

Május 23-án ünnepelte 20 éves jubileumi fennállását a Stop Cukrászda. Ebből az alkalom-
ból a feldíszített épület mellett utcai standot rendeztek be, ahol süteménykóstolót tartottak. 
Az ajándék fagyi mellé a gyerekeknek lufit is osztogattak. A képen a cukrászda stábja látható. 

A jubileumhoz gratulálunk, további sok sikert kívánunk! 
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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, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban 
Tűzifa akác 2 700 Ft/mázsa, festékanyagok. Bontott ablakok 10 000 Ft/db. 

Tölgy 2280 Ft/q, nyár 2000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

A hónap akciója! 
Június 1–30-ig 

BIFOKÁLIS LENCSÉK –20%! 
Polaroid napszemüveg akció! 

2009-es modellek 
14 990 Ft helyett csak 7990! 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 

Itt a tavasz, jön a nyár, 
a Bababazár nyitva áll. 

 

Nyári meleg, kánikula? 
A Bababazár mindig nyitva! 

A gyermekruha mellett járókák, 
etetőszékek, biztonsági 
gyerekülések stb. 

Nálunk mindent megtalálhat! 
 

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 Felpétzi-
kötetünk 

 

Kapható kiadónknál Felpétzi Győry Jenő: 
Dorozsma régi életéről című kötete. Megrendelhe-
tő e-mail címünkön: dn@szelmalomktv.hu, illetve 
megvásárolható a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfél-
szolgálatán nyitva tartási időben (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 

A Vásártéri Húsbolt 2009-ben 
is elérhető! 

Tel.: 30/488-0254 

 

Alap-, árok-, emésztő-, kábelárok 
ásását, vízelvezető árokásás 

profil kanállal, tereprendezést, 
tolólapozást, földtörmelék-

szállítást, favágást, tuskózást, 
igény esetén billencs-
teherautóval vállalok. 

DR. FARKAS ATTILA állatorvos 
rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt. 
hétfő, 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 időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műté-
tek, mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 

Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 
Hívásra házhoz is megyek! 

Kímélje a bőrét, 
kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzlet-
ben (ABC-vel szemben) 
és a Mini ABC-ben. 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
Rendelés: szombat 10–11-ig a Negyven-
nyolcas u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén meg-

beszéltek szerint. 

FÖLDMÉRÉS! 
○ megosztások, telekhatár kitűzések, 
○ épületfeltüntetés, 
○ szolgalmi jog bejegyzés, 
○ művelési ág változás, 
► Elérhetőségünk: 
○ személyesen:  Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!) 
○ telefon: 30-218-8953 
○ fax: 62-424-404 
○ weboldal: www.infogeobt.hu 
○ email: infogeo@vnet.hu 
○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a 

Nárcisz Virág–Ajándékbolt 
 

Ballagási csokrokra előrendelést felve-

szünk. 

Szeretettel várjuk régi és új vevőinket! 
Új helyen: Negyvennyolcas u. 8. 

(az OTP-vel szemben) 
Tel.: 06 20/369–1190 

 

Eszékiné Gyöngyi 
 

A hirdetés felmutatásával 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

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

 

2 l Narancs, őszibarack .................... 80,- 
0,25 Maxx energiaital ...................... 69,- 
0,5 Tuborg dobozos .......................167,- 
0,5 Ágyas, szilva, barack, körte pálinka 990,- 
1,5 Gyümölcs bor ..........................259,- 

 
 

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

 

CSEMPÉZÉS, 
PADLÓBURKOLÁS 
rövid határidővel! 

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!  
GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű----vizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyébenvizsgáztatás Zsombón Farkas Ferenc autószerelő műhelyében    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és tehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 - javítását gépjárműtechnikus 
 - műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 - műszaki 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 HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    

        KLÍMAKLÍMAKLÍMAKLÍMA––––SZERVIZ 
 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek 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 VENDÉGLŐ 
„TORKOS KEDD”: 

20% kedvezmény 
a la carte ételeinkből! 

 

Kóstolja meg új ételeinket is! 
Vasárnaponként svédasztalos 

ebéd 1390 forintért, 
ahol 2-féle levesből és 5-féle 
főételből falatozhat kedvére. 

Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

Vadliba Vendéglő 

62/460-337 

Autókárpit-tisztítás 

Autókozmetika 
 

06 20 962-6214 
Kézi autómosó 

Bádogos és tetőfedő 
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. 

Gipszkartonozást, festést vállalunk! 
 

Tetőterek, válaszfalak, 
ál-mennyezetek, előtérfalak 

igény szerint glettelve, festve. 
 

� 20/283-3800 

ÚJ UPC 
DIRECT 

ELŐFIZETÉSI AKCIÓ! 
2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 

Helyszíni szerződéskötéssel 
Digitális és hagyományos antennák, kábelté-

vé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés Tibor 

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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, szik-

sós-fürdői elágazás után 1000 mé-

terre) 

Telefon: 62/463-611 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
KULCSMÁSOLÁS 

LACZKÓ MIHÁLY 
 

ÜZLET, MŰHELY 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 

� 62/460–798 
Nyitva tartás: 

H–P: 7.30–12.00 és 13.00–16.30 
Szo.: 7.30–12.00 



2009. MÁJUS 30.2009. MÁJUS 30.2009. MÁJUS 30.2009. MÁJUS 30. 13131313. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL 

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 
Motortekercselő és 

villanyszerelő mester 
Lakcím: Szeged, Dudás u. 10. 

�: 62/463-614 ATI–Császárné Kft. 
Szeged, Berlini krt. 16. 
(20/9431-444; 62/422-240) 
E-mail: aticsaszarne@invitel.hu 
Web: www.aticsaszarne.hu 

 

Tanfolyamok indulnak: 
moped  tehergépjármű 
motorkerékpár nehéz-pót 
személygépkocsi  autóbusz 

vezetői kategóriákban, valamint 
taxi-vezető és –vállalkozó 

belföldi árufuvarozó szolgáltató 
nemzetközi árufuvarozó gk. vezető 

nemzetközi árufuvarozó és buszos vállalkozó 
autóbuszos személyszállítói, 

undort keltő anyagok szállítása 
könnyűgép—targonca—nehézgép 

autógáz-biztonsági—ADR 
szaktanfolyamok. 

 
Automata váltós kocsival való oktatás. Mozgássérült 

oktatás. Érintőképernyős számítógépen való gyakorlási 
lehetőség. OKÉV tanúsítvány száma: 06-0056-02. 

 
 
 
Nyomtatókellék szaküzlet 
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át! 
 

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

Lézertoner utántöltés, lézertoner 
utántöltő 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 . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag. 
Papírporzsák stb. árusítása. 
Villanyszerelést vállalunk. 

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

  

Antik bútorok felújítása 
Konyhabútorok 
Belső lépcsők 

 

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 
 

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

VÁSÁRTÉRI GUMIS 
Új és használt gumik vétele, eladása 

Gumiszerelés – Centrírozás 
 

Kiskundorozsma, Nagybani piac 
Negyvennyolcas u. 80. 
Dudás József 

Tel.: 06 20/997-4667 

 Számítógépek, perifériák 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

 

Szeged, Móra u. 38. 
 

EGA-TRADE Kft. 
 

Telefonszámunk változatlan:  
 

461-854, 462-854 

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 futómű-javítás 
→ Klímafertőtlenítés 
→ SORON KÍVÜLI ZÖLDKÁRTYA ÜGYINTÉZÉS 

 

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

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező 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    

Kőműves vállalkozó vállal belső 
átalakítást, falazást, betonozást, 
ajtók, ablakok cseréjét, kémények, 
javítását, hőszigetelést, aláfalazást, 
régi házak felújítását stb. 

 

Minőségi munka! 
Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

––––    iskolaiskolaiskolaiskola––––    és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,és irodaszerek,    
––––    fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,fénymásolás, bélyegző készítés,    
––––    nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.nyomtatványok.    
    

Óvodás ballagásra minden iskolatáskára 
20% engedmény május 3-tól június 4-ig! 

 

Új cím: Szent János tér 3. 
(ABC mögött, az ingatlanügynök mellett) 

 
 

NyitvaNyitvaNyitvaNyitva: H: H: H: H----P: 8P: 8P: 8P: 8----17, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 817, Sz: 8----12121212    
Tel: Tel: Tel: Tel: 30/36030/36030/36030/360----7943794379437943    

Ballagási akció! 
 

Arany–ezüst akció a 
Dorozsmai Ékszerüzletben! 

10–20% árengedmény 
Törtaranyát 3000 Ft/g áron beszámítjuk, 

ha üzletünkben vásárolja le. 
Hozott anyagból készítés, javítás, 

átalakítás. 
Tisztítást, vésést vállalunk. 

Kiskundorozsma, Vadliba u. 1. 
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Bali Sándor 
Víz-, gáz-, központifűtés-, klíma és szellőző-

berendezés-szerelő és -javító mester. 

Gázkészülékek javítása! 
 

Vállalom: 
 

– fürdőszobák felújítását 
bontással, víz, gáz, villany 
szereléssel, burkolással, 
festéssel az átadásig; 

– klímák telepítése 
és forgalmazása; 

– csőtörések 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. 
Közvetítői díjat csak az eladó illetve megbízó fizet. 

A vevőnek a közvetítés díjmentes. 
 

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

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

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől 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. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOKKer Bt. HÚSBOLTOK    
 

Csirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvezCsirke, pulyka, tyúk, liba, kakas széles választékban, kedvező áron kapható! áron kapható! áron kapható! áron kapható!    
 

Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk! 
Nyitva tartás: hétfő: 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 rendelő mellett) 
 

Strand– és utcai papucsok 850 Ft-tól 
AVON tanácsadás 

 
Telefon: 06 30 254-1440 

Előre gondoljon a meleg nyárra! 
 

Veres Ferenc 
gázszerelő 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!) 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 
NYITVA: H-V: 6–10. 

KÜRTÖS KALÁCS ÉS ROLLIS VIRSLI 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 


