
2009. 2009. 2009. 2009. OKTÓBER 30OKTÓBER 30OKTÓBER 30OKTÓBER 30.... 1111. OLDAL. OLDAL. OLDAL. OLDAL 

 KÖZÉLETI LAP · ALAPÍTVA 1990-BEN · XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

HAVI GONDOLAT 
 
Nyerni fogunk rajta, ha élvezeteket áldozunk föl azért, hogy fájdal-

makat kerülhessünk ki.      (Arthur Schopenhauer) 

Október 23., a forrongás napja régen és ma 
Valamiért minden a diákokkal 

és valamiért minden Pesten kez-
dődik. Békés tüntetésnek indult, 
lehet, ők maguk sem tudták pon-
tosan, mi ellen is tüntetnek, vala-
mi ellen, ami már több mint rossz, 
ami már több mint sok. Sötét, 
gangos bérházak társbérleti kis 
konyháiban, ahol hónapok óta a 
krumplileves savanyú szagától 
nehéz sarokban, petróleumlámpa 
pisla fényű, kormot lehelő üvege 
mellett kellett bújni a bölcsészet-
tan könyveket, vagy a hurrá-
optimizmust hirdető DISZ-titká-
rok ostromait elégelték meg a 
hétvégi agitációkon? Vagy a régi 
dicsőségről mesélő apák-öreg-
apák Nagy-Magyarország sóhajai 
tüze éledt fel, ki tudja már? A 
Duna-hídra ért menet hatalmasra 
duzzadt áradattá változott, ahol 
riadtan kapkodták a fejüket kör-
be: mivé lettünk, honnan ez az 
ordító-„le vele”-skandáló vihar és 
lódenkabátos tömeg?  Igen, talán 
feltámadt Petőfi, itt is-ott is sza-
valják fennhangon: Föltámadott a 
tenger, a népek tengere, valóban 
érezni, ijeszt eget-földet, s immár 
tényleg szilaj hullámokat vet ré-
mítő ereje. A válaszul rendőrök(?) 
ávósok(?) által leadott véres sor-
tűz felszította a forradalom láng-
ját. S a láng, mint száraz avarba 
tépő futótűz indult útjára, felfor-
rósítva, tűzbe borítva a pesti utcá-
kat, majd a poros országutak vo-
nalán a szürke vidéki városok 
apátiába fulladt hangulatát. 

Mi hozta ezt elő, milyen kínok, 
gyötrelmek vezetnek el addig, 
hogy viszonylagos nyugalmát, a II. 
Világháborúból éppen kikecmer-
gő, országát újjáépítő nép, ki a 
fegyvert most ejtette ki kezéből, 
újra megmarkolja azt? Milyen két-
ségbeesett lépés volt ez? A korgó 
gyomor? A hiábavalónak tűnő 
igyekezet, az egymásra licitáló ál-
szent munkaversenyek? A lesö-
pört padlások, a végeláthatatlan 
beszolgáltatások okozta létbi-
zonytalanság, kiúttalanság, vége-
érhetetlenség érzése? De hát egy 
vesztes háborút zártunk le! A 
Nagy Győztes kicsikarta országa 

újjáépítésének minden költségét a 
vesztes vére árán is, be kellett 
látni. Nem hívott oda bennünket, 
saját országába, ahonnét egykor 
rivalgó haditudósítóink híradói 
harsogták megannyi ukrán falu 
felperzselésével győzedelmes had-
seregünk előnyomulását. Hogyan 
gondolhattuk, hogy büntetlenül 
nézi hazája elpusztítását, amely-
nek mi is okozói voltunk? Most ők 
voltak itt rajtunk, amit nem lehe-
tett megakadályozni. Sarcot vet-
tek rajtunk, ha úgy tetszik, vagy 
nem tetszik: jogosan. De az ősi 
turáni átok, a jó magyar viszály-
kodás, a „mindig oda dörgölőz-
zünk, ahol nagyobbat nyalni a zsí-
ros fazékból” mindig oda vezet 
minket, hogy bármi kis előnyért, 
pozícióért, vezető állásért eladjuk 
becsületünket, vessük oda a győ-
zőnek barátunkat, szomszédun-
kat, mert bizony, ember az em-
bernek farkasa. A győztes megte-
remtette saját birodalmát és nem-
hogy hűbéresei, vazallusai, de rab-
szolgái lettünk. Majd kiforrtuk 
saját magunk hajcsárjait, kápóit, 
akik egymást túllicitálva teljesí-
tették új uraik kívánságait, ujj-
csettintésre vetették oda testvére-
iket az új úrnak. Agymosott, alul-
képzett vagy analfabéta agresszo-
rok váltak népvezérekké, a „mun-
kás-paraszt hatalom” álságos jel-
szava alatt váltunk a „vas és acél 
országává”. A józan mezőgazdál-
kodást agyrém ötletekkel kény-
szerítve fordították feje tetejére. 
Becsülettel dolgozó, hasznot hajtó 
emberek tömegét üldözték el 
lakóhelyéről, deportálták, vagyo-
nát elkobozták a kulákprogram 
keretében. Hát éppen ezért, vagy 
ezért is: mert már elég volt, elég 
lett. 

De közben a kápók megerő-
södtek. A Párt mindenhatóságát 
hirdetők, a labilisak, kétkedők, 
hezitálók, a passzívak mind gyen-
gítették az egységbe tömörülők 
sorait. A hiábavaló segélykiáltás a 
világ országaihoz csalódást oko-
zott. A világ csendben, lélegzetét 
visszafojtva nézte végig, ahogy a 
vörös uralom a csatlósok segítsé-

gével visszaszerzi korábbi hatal-
mát az ország felett. Nem számít, 
csak a Lajtánál álljanak meg, a 
többi nem érdekelt senkit. A Nyu-
gat nyugodtan szemlélte Magyar-
ország végleges bekebelezését, 
mint tette az Lengyelországgal, 
Csehszlovákiával a náci hadsereg 
felvonulása idején. Koncnak vetve 
oda, minket, akit amúgy is Európa 
rákos fekélyének tart minden kör-
nyező ország. 

Ünnepelnünk kellene, mert 
nemzeti ünnepnek neveztetett ez 
a nap, október 23-a. De valahogy 
nem tudunk. Szép, megható be-
szédek hangzanak el a Hősök 
síremlékei előtt, koszorúznak, mert 
úgy illik. Megkoszorúzzák azok 
sírját is, akik börtönből szabadul-
va, köztörvényesként, jó heccnek 
tartva a dolgot csatlakoztak a 
szabadságharcosokhoz. A cél szen-
tesítette az eszközt. Az iskolákban 
megemlékeznek pár osztályfőnöki 
órán, a gyerekeknek aznap ün-
neplősen kell menniük. Különféle 

pártok magukat esernyővel védő 
szónokai ragadják meg az alkal-
mat újból és újból, hogy sarat, 
utcakövet vagy záptojást hajigál-
janak egymásra, kígyót-békát ki-
áltsanak, miközben magáról az 
Ünnepről, egy esélyt elveszítő 
keserves, véres, hiábavaló próbál-
kozásról szinte szó sem esik. Ar-
ról a bizonyos 1956. október 23-
ról. 

Az áldozatok, a névtelenek, a 
megtorlásban életüket vesztettek, 
a Hortobágyra vagy a Gulágra 
deportáltak, a bánatukban-félel-
mükben kivándorolt, idegenben 
meghalt, vagy az egykori lámpa-
vasra akasztott, nevüket az em-
léktábláról is levésett kiskatonák, 
akik nem tehettek arról, hogy 
odavezényelték – nos, azok sírját 
nem koszorúzza meg senki. De 
azért ünnepeljünk. 

TÓTH GYÖRGY 
 
Ünnepi tudósításunk a 2. ol-

dalon olvasható. 

Jelenet az Orczy-iskola növendékeinek ünnepi műsorából. 

Dorozsmán Lázár Zoltán mondott ünnepi beszédet. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� 

 →→→→  Tóth József 
November 2-án 17 órakor a Bölcs utcai Csa-
ládsegítő Házban; november 30-án 17 órakor 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 
 →→→→  Fábián József 
November 25-én 16 órakor az Önkormányzati 
Kirendeltségen, 17.30-kor a Jerney János Álta-
lános 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, 
 Zámbó Gábor: 06 20/209-5332 
  

 →→→→  A Polgárőrség telefonszáma: 
 06 30/621-6254 

NYITVA TARTÁS 

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

 ���� A 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 

Novemberi és decemberi összevont lap-
számunk szerkesztőségi ülésének időpontja: 
november 13. péntek. 

Október 23. Dorozsmán 
Az 1956-os felkelésre és az 

1989-ben történt III. Magyar Köz-
társaság kikiáltására emlékező 
ünnepség Kiskundorozsmán a ki-
hirdetett időponttól eltérően, már 
fél 10-kor elkezdődött a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház nagyter-
mében. A Himnusz meghallgatá-
sa/eléneklése után Lázár Zoltán, a 
Jerney János Általános Iskola igaz-
gatója mondott ünnepi beszédet, 
majd az Orczy István Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói adták 
elő műsorukat „Felkelt a nép, 
mert élni akart” címmel. Felkészí-
tő tanáraik Bálint Katalin, Fodor 
Csaba és Kiss Györgyi voltak. 

A megszokott koszorúzás sor-
rendje az 56-os kopjafánál az 
alábbi volt: először Tóth József ön-
kormányzati képviselő és Papp 
István kirendeltség-vezető koszo-
rúzott Szeged Város nevében, utá-
nuk koszorút helyezett el Hornyák 
István, Miklósné Gyémánt Mária és 
dr. Kozma József országgyűlési 
képviselő az MSZP nevében; Ko-
hári Nándor önkormányzati kép-
viselő és Kosik Dénesné a Fidesz 

nevében; Nógrádi Zoltán, Móraha-
lom polgármestere és Kosik Dé-
nes; Tímár Lajos és Bényi Mihályné 
a KDNP nevében; Bényi Mihály és 
ifj. Mihálffy Béla a kiskundorozs-
mai egyházközség nevében; Szigeti 
Boglárka és Tasnádi Sándor a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
és Párt nevében; Turcsányi Imré-
né, Szabó Pálné, Farkas Sándorné 
és Terhes Anna a Vöröskereszt do-
rozsmai alapszervezete nevében; 
Kovács Ferencné és Peták Kálmán-
né az Alkony Nyugdíjas Klub ne-
vében; Lázár Zoltán és az iskola 
tanulói a Jerney János Általános Is-
kola nevében; Kádár Mihályné és 
az iskola tanulói az Orczy István 
Általános Iskola nevében; végül 
Máté Mária és Vass József a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház nevében. 

A Szózat után a délelőtti ün-
nepség véget ért. 

A megemlékezések azonban 
még nem fejeződtek be: a fél 6-
kor kezdődő hálaadó szentmise 
után a Katolikus Kör szervezésé-
ben gyertyás megemlékezést, tisz-
teletadást tartottak a kopjafánál. 

Beszámol a polgármester 
Botka László, Szeged polgár-

mestere – az általa bevezetett gya-
korlatnak megfelelően – számol 
be az elmúlt időszak munkájáról 
és a jövő terveiről. 

Tisztelettel meghívjuk Önt és 

kedves családját, hogy 2009. no-
vember 26-án, csütörtökön, 17 
órától a Petőfi Sándor Művelődési 
Házba jöjjön el, tegye fel kérdéseit 
és mondja el véleményét! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Köszönet az Egészségnapért! 
Minden résztvevőnek, akik je-

len voltak az október 17-én meg-
rendezett egészségnapon, megkö-
szönjük szíves közreműködését.  

Különösen a Pfeizer, Richter, 
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Inté-
zet Szegedi Kirendeltségének, a 
Szt. István Gyógyszertár, Crystal 
International Kft., Tiens, Oriflame 
kedves dolgozóinak és Thurzóné 

dr. Czakó Anikónak, akik munká-
jukkal, támogatásukkal elősegítet-
ték az egészségnap sikerét. 

Reméljük jövőre is számítha-
tunk támogatásukra! 

 
KISKUNDOROZSMÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY 
 

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ   

Egészségünk érdekében 
A „Magas Vérnyomás Gyógy-

szerészi Gondozási Pilot Vizsgá-
lat Magyarországon” című or-
szágos project keretében Kis-
kundorozsmán a Thurzó Patiká-
ban az alábbi ellenőrző vizsgála-
tok, gyorstesztek kerülhetnek a 
jelentkezőkön elvégzésre: ma-
gas vérnyomás, koleszterin, vér-
cukor mérése, testsúly-index 
meghatározása. 

A vizsgálatok eredményétől 
függően, indokolt esetben kerül-
het sor, javaslat szakorvosi vizs-
gálatokra való beutalásra az ille-
tékes háziorvos által. 

Vizsgálatok helye: Thurzó 
Gyógyszertár (Tas u. 2.) 

Időpontja: páros héten szer-
dán délelőtt 8-9 óra között. 

Minden dorozsmai lakos 
ingyenesen részt vehet rajta! 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozom Thurzó 

Ferenc úrnak. Magas volt a vér-
nyomásom, bár szedtem a gyógy-
szereket, mégis 150-170 volt. Ezt 
elpanaszolva Thurzó úrnak, kérte, 
hogy látogassam meg a gyógyszer-
tárában rendelési időben. Minden 
második szerdán 8–9-ig. 

Meg is ejtettem a látogatást, 
ahol magas vérnyomás- és kolesz-
terin-vizsgálatot végzett a gyógy-

szerész úr, és gyógyszerszedési 
tanácsot adott. 

120/70 azóta a vérnyomá-
som. Ajánlanám minden betegtár-
samnak ezt a szaktanácsadást, 
mert ebben a rohanó életünkben 
valaki legalább figyel bennünket, 
betegeket. 

Köszönettel és tisztelettel, 
 

BUDAI ZOLTÁN 
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A Családi Napról… 

2009. október 10-én, szom-
baton az Egyházközség és a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház-
szervezésében megrendezésre 
került az idei év második Csalá-
di napja. Az áprilisban megtar-
tott családi nap ötletadója Ilyés 
Zsolt atya volt. Az előző rendez-
vény sikerén felbuzdulva Mi-
hálffyné Edit (hitoktató), Szabó-
né Ocskó Zsuzsanna (a Baba-
Mama Klub vezetője), valamint 
Tahiné Tünde (a Baba-Mama 
Klub állandó segítője) szerve-
zésében ismét részt vehettünk 
egy igazán szép, őszi hangulatú, 
családias családi napon. 

 
A Családi Nap programja ter-

ményáldással egybekötött misé-
vel kezdődött, ahol Mádi György 
plébános úr megáldotta a felaján-
lott gyümölcsöket, melyet a nap 
folyamán el is fogyasztották a ki-

csik és a nagyok. A templom bejá-
rata előtt Peták Angéla, a Negy-
vennyolcas utcai Óvoda vezetője, 
saját kezűleg készített őszi gyü-
mölcsöket és zöldségeket ábrázo-
ló fejdíszeket osztogatott. Minden 
gyermek választhatott, milyen ter-
mésű legyen a fejdísze, volt ott: 
alma, körte, padlizsán, tök, szőlő, 
szilva stb. A gyerkőcök – fejükön a 
díszekkel – felültek a Thurzó Lajos 
és Györgyi József által felvonulta-
tott lovaskocsikra és hangos ének-
szó, családtagok, vendégek, vala-
mint a sor végét záró vonós zené-
szek kíséretében átkocsikáztak a 
Művelődési Ház udvarára. A ko-
csikról leszállva a Rézhúros Ban-
dával együtt megkezdte az Üllési 
Fonó Néptáncegyüttessel a kör-
táncot. A Banda húzta a talpaláva-
lót a néptáncosok mutatták a lé-
péseket és egykettőre nagy körbe 
rendeződve mulattak a családok. 

A Művelődési Ház udvarán beren-
dezett „konyhán” a vállalkozó 
kedvű szakácsok – Atlasz Henrik, 
Bozsák István, Halasi János, Mi-
hálffy Béla, Molnár József, Tajti 
Sándor – már reggel óta főztek. 
Volt, aki krumplis tarhonyát kol-
básszal, volt, aki pedig babgulyást 
főzött. A gyerekek 14 óráig vá-
laszthattak a különböző kézmű-
ves foglalkozások közül. Arcokat 
festett ifj. Mihálffy Edit, Amália, 
Fanni; selymet festett, bőr díszeket 
készített: Nagy Kati, Hajni és Edit 
a Bölcs utcai Oviból; gesztenyefi-
gurákat készített: Krisztina; őszi 
díszeket készített, lisztgyurmázott: 
Peták Angéla és Andi a Negyven-
nyolcas utcai Oviból; csuhé készí-
tést mutatott be: Bartha Lászlóné; 
agyagozást ismertetett a Művelő-
dési Ház ajándékaként: Zsemlye 
Ágnes; íjászat: Ferencsik Tibor és 
családja. A foglalkozások alatt még 
kutyás bemutatót is tartottak a 
gyerekeknek. A finom, ízletes ebéd 
elfogyasztása után az édesanyák 
és nagymamák által készített 
fánkok és palacsinták kerültek 
terítékre. 14 órától a Csongrád 
Megyei Önkormányzat támogatá-
sával egy mesejátékot tekinthet-
tek meg a gyerekek. A rendezvény 
végéig pedig a Jaffa Trió zenélt, 
akik persze eljátszották a gyere-
kek kedvenceit is, mint például a 
kacsatáncot és a vonatozást. 

Már sötétedett, mikor a csalá-
dok örvendező, élményekkel teli 
gyermekeikkel hazamentek. 

 
Köszönet: 
 
– a főszervezőknek, az ötletért 

és az energiáért, amit ennek a 
rendezvénynek szenteltek, 

– a szervezők segítőinek, so-
kan voltak és ügyesen tették a 
dolgukat, 

– a foglalkozásokat vezetők-
nek, általuk ügyesednek, fejlődnek 
gyermekeink, 

– a Rézhúros Bandának és az 
Üllési Fonó Néptáncegyüttesnek, a 
remek hangulatért, 

– a szakácsoknak, nélkülük már 
hamarabb hazamentünk volna 
éhesen, 

– a fánk- és palacsintasütő asz-
szonyoknak, a finom édességekért, 

– a dorozsmai vállalkozóknak, 
hogy adomány és tombola felaján-
lásukkal a Baba-Mama Klub ját-
szóterének kialakításához hozzá-
járultak, 

– a Petőfi Sándor Művelődési 
Háznak a rendezvény befogadásá-
ért és a sok-sok segítségért, 

– és köszönet annak a közel 
500 főnek, akik eljöttek a Családi 
Napra és jól érezték magukat, 
ezáltal örömük és mosolyuk az 
elkövetkezendőkben is hasonló 
rendezvények szervezésére buz-
dítja a főszervezőket és a dorozs-
maiakat! 

(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDA(FOLYTATÁS A 4. OLDALON)LON)LON)LON)    
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A Családi Napról… 
(FOLYTATÁS A 3. OLDA(FOLYTATÁS A 3. OLDA(FOLYTATÁS A 3. OLDA(FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

 
Támogatóink: 
Ádám Zsuzsi, Kozmetika; Alex 

& Alen Divat Bt.; Alpár Tibor; Bá-
nyai Cukrászda; Bényi Mihály; Bé-
nyi Mihályné; Bozsák Istvánné Má-
ria, férfi fodrász; Bölcs utcai Óvoda; 
Chio Magyarország Kft.; COOP Sze-
ged Zrt.; Csák Éva, kozmetikus; 
Csongrád Megyei Önkormányzat; 
Dorozsmai Festékbolt, Hajagos 
László; Dorozsmai Napló, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, Hajdú 
Géza; dr. Farkas Attila; Fábián Jó-
zsef képviselő; Fodrász üzlet az 
ABC-vel szemben; Gáborné Szilvi, 
Baba Bazár üzlet; Görög József, 
Zöldség üzlet; Gyuris Fagyizó; 
Huszta Imréné Erzsi, férfi fodrász; 
Jójárt János, Dorozsmai Gazdabolt; 
Julinek István; Kispéter Judit; Kiss 
János; Kónyáné Kereszti Zsuzsi, 
fodrász; Lajkó Edit, női fodrász; 
Lénártné Tünde, férfi fodrász; Ma-
rótiné Tóth Klára; Márta Józsefné, 
Kati Divat; Méry Vegyi Diszkont; 
Mihálffy Béla; ifj. Mihálffy Béla; 
Mihályi Csilla; Mini ABC; Mórakert; 

Nagybani Piac Kft.; Nagyné Jernei 
Marianna; Nagy Katalin; Negyven-
nyolcas utcai Óvoda; Némethné 
Kati, Kínai Bolt; Nógrádi Zoltán; 
Ocskó Zsuzsi, Divat Butik; Palacko-
zott Italbolt, Újvári Lászlóné; Pa-
tikné Erzsike; ifj. Pesti Ferenc; 
Petrovné Vecsernyés Zsuzsi, kéz- 
és lábápoló, műkörömépítő; Pintér-
né Bálint Beáta; Posta; QIN LIVIA 
Ruházat; Rózsa Éva; Rózsa Valen-
tin; Röfi-Ker Kft.; Sári Gyula; Sar-
nyainé Mónika, kéz- és lábápoló; 
STOP Cukrászda; Szabadi Péter & 
Kovács Szilvia; Szélmalom Virágüz-
let; Szépségszalon, István utca; Szi-
lágyi Erzsébet; Szűcs Mónika; Ta-
kácsné Palócz Julianna; Polgárőr-
ség, Tanács Attila; Tanács Ildikó férfi 
fodrász; Tapodi Péter; Tari Gellért és 
felesége Marika, Tóth József képvise-
lő; Tóth Vendéglő; Újvári Borászat, 
Újvári Mihály és Újvári Csaba; Újvári 
Brigitta, fodrász; Ungi Bt. Műszaki 
kereskedés; Virágüzlet, Gyuris Gá-
borné; Zöld Sziget Gyógynövény 
Üzlet, Süveg Ágnes. Köszönjük szí-
ves támogatásukat! 

KOVÁCS SZILVIA 

Az anyatej ünnepe 
Augusztus elsején, minden év-

ben az anyatejes táplálást ünnep-
lik világszerte. A baba születése-
kor, a köldökzsinór elvágásával 
teljesen új világ kezdődik. Az új-
szülött méhen belüli táplálásának 
végén mindenképp egészséges át-
menetre van szükség. Ezt szolgál-
ja az anyatejes táplálás, hangsú-
lyozván a lelki kapocs semmivel 
sem helyettesíthető fontosságát. 

Ez az egyetlen táplálék a cse-
csemő életének első hat hónapjá-
ban, amelyre szüksége van. 

Ha módunkban áll felajánlani 
olyan babák táplálására is, akik-
nek valamilyen okból nem jutott 
elég anyatej, az az élet egyik leg-
nemesebb tette. 

2009. augusztus 28-án dél-
után négy órakor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban az Anyatejes 
Világnap tiszteletére gyűltünk 
össze. 

Ezen a szép, meleg, késő nyári 
délután jó érzés volt látni a sorra 
érkező várandós kismamákat, 
édesanyákat, akik babakocsiban 
tolták csecsemőjüket, nagymamá-
kat, akik kézen fogva érkeztek 
unokáikkal, a játszósarokban bot-
ladozó, bukdácsoló, játszadozó 
gyerekeket. Szép környezetben, jó 
hangulatban telt el pár óra, amely 
során a szakmai ismertetéseken 
túl jelképesen egy szál virággal 
köszöntöttük azokat az édesanyá-
kat, akik más rászoruló csecse-
mők részére is biztosítanak anya-
tejet. 

Köszönjük szponzorainknak, 
hogy termékeikkel és anyagi tá-
mogatásukkal hozzájárultak ren-
dezvényünk színvonalasabbá téte-
léhez: Tóth József önkormányzati 
képviselő, Fábián József önkor-
mányzati képviselő, Bányai Cuk-
rászda, Szélmalom Kábeltévé Zrt., 

Dorozsmai Napló, Nemes vegyes-
bolt, Király László Sarok ABC, 
Alex & Alen Divat, Huszárné Inci 
fodrász, Bayer Hungary Kft., Hódi-
féle Százforintos bolt, Chio Chips, 
Hipp Kft., Mam Bt., Gyuris Attila 
virágkertész, Zsombó, Sudocrem, 
Óbudai Gyémánt, Pannon, Libero, 
Brendon áruház, Tábithné Né-
meth Orsolya, Teva, Méry Vegyi 
Diszkont, Kabay Gyógyszertár, 
Petrovné Sándor Mónika virágos, 
Szent István Gyógyszertár, Újvári 
Lászlóné, Zöld Sziget Gyógynö-
vénybolt, Kiss Szilvia Babé, Kati 
Divat, dr. Sípos Aranka – Pelenka 
Kuckó, Szabadi Edina zöldség- és 
gyümölcskereskedő, Baba-Mama 
Klub. 

A csecsemőnek a szoptatással 
töltött idő a legbékésebb. Mind-
annyiunkban ott rejtőzik a csoda, 
csak élni kell vele. 

VÉDŐNŐK 

Jegyek kaphatók: 
 

Némethné Kati: 06 30/254–1039 
Mózes Zsuzsanna: 06 70/291–1806 

Meghívó 
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Novemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Hangfürdő 
A hangfürdő kb. 45 perc idő-

tartamú, ez idő alatt lehetőségünk 
van arra, hogy rohanó világunk-
ban egy kicsit el tudjunk lazulni, 
megnyugodjunk, feltöltődjünk. Hozz 
magaddal polyfómot, takarót, 
mert fekve könnyebb ellazulni. 

Hangszerek: gong, tibeti va-
rázstálak, dobok, csörgők. 

Kérlek jelezd, ha tudsz jönni! 
Tel.: 30/ 3265854, Kollárné Márta 

Időpontja: november 2-án, 
hétfőn 17 órakor 

 
+ Próféciák 
Bányai Béla festőművész kiál-

lítása 
Megnyitja: Simon Ferenc, 

festőművész 

Időpontja: november 6-án, 
pénteken délután 5 órától 

A kiállítás november 30-ig 
megtekinthető a művelődési ház 
nyitva tartási idejében. 

 
+ Makrobiotikus étrend 
A Nők Klubja szervezésében 
Időpontja: november 6-án, 

pénteken délután 5 órától 
 
+ Deres már a határ… 
Huszár László visszaemléke-

zései 
Versek Petőfitől Wass Alber-

tig, népszerű operettrészletek. 
Kisér: Balázsfi Lajos tangó-

harmonikán. 
Beszélgetőtárs: ifj. Szilágyi 

Árpád 

Időpontja: november 7-én, 
szombaton délután 5 órától 

 
+ Dorozsmai Színházi Esték 
 
Csehov-est  
Anton Pavlovics Csehov: A 

medve, A hitves, Nyaralóhelyen 
(egyfelvonásos vígjátékok) 
Az algyői Móra Ferenc Nép-

színház előadásában 
Időpontja: november 14-én, 

szombaton 18 órakor 
 
+ Erzsébet és Katalin bál 
Az Alkony Nyugdíjas Klub 

szervezésében 
Időpontja: november 16-án, 

hétfőn délután 4 órától 
 

+ Gyermekagykontroll-klub  
Agykontroll tanfolyamot vég-

zett gyermekeknek Kiskundo-
rozsmán a Művelődési Házban 
november 18-án, szerdán 17-
1830-ig. Belépő 400 forint. Belé-
pés agykontroll igazolvánnyal. 

A klubbot vezeti: Harnóczi 
Erzsébet gyermekagykontroll-oktató 

 
+ Katalin bál 
A Vöröskeresztes Klub szer-

vezésében 
Időpontja: november 23-án, 

hétfőn délután 4 órától 
 
+ Vásár 
November 4-én, 13-án, 18-án 

és 27-én 9-11-ig. 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Próféciák 
 
A Petőfi Sándor Művelődési Házban 2009. november 6-án dél-

után 5 órától kiállítás nyílik Bányai Béla festőművész képeiből Pró-
féciák címmel. 

Bányai Béla 1955-ben született Hódmezővásárhelyen. A Bethlen 
Gábor Gimnáziumban végzett középiskolai tanulmányok után a sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett rajztanári okleve-
let. Alkotó munkája mellett a Tarjáni Általános Iskolában végez mű-
vészetpedagógiai tevékenységet. 2000-től a Mártélyi Képzőművé-
szeti Tábor vezetője. 

Alkotói világát a szűkebb haza képezi: tájképek, utcarészletek 
jelentenek számára ihlető forrást. Ezeket az élményeit írja át, terem-
ti újjá rá jellemző finom, párás, ködös, sejtelmes, árnyalatokban. 
Festői világának átszellemítettsége a misztikus realisták körébe 
sorolja. Egyben azonban a romantika sem teljesen idegen tőle. Mind-
ez Caspar Friedrich és Camille Corot nevét idézheti fel munkássága 
ismerőiben. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a megnyitóra. A 
kiállítás november 30-ig látogatható a művelődési ház nyitva tartási 
idejében. 

Csehov-est 
 
Az algyői Móra Ferenc Népszínház előadásában 2009. november 

14-én, szombaton délután 6 órakor kerül bemutatásra a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban Anton Pavlovics Csehov három egyfelvoná-
sos színműve: A medve, A hitves, Nyaralóhelyen. 

 Csehov orvosi diplomát szerzett, de már korán, 1885-ben rend-
szeres munkatársa lett a Novoje vremja című lapnak, 1886-ban pe-
dig írásai országos hírnevet hoztak neki. Drámái és prózai alkotásai 
középpontjában nem a cselekmény fordulatossága, hanem a történe-
tek látszólagos esetlegessége, illetve a figurák belső történéseinek, 
hangulati változásainak részletes ábrázolása áll. Csehov legtöbb 
drámáját nem tragédiának (még csak nem is tragikomédiának), ha-
nem egyértelműen komédiának szánta, ezzel is hangsúlyozva a figu-
rák törekvéseinek kisszerű voltát. Angliában és az Egyesült Államok-
ban is nagy népszerűségnek örvendtek művei és nagy hatással vol-
tak Tennessee Williams és Arthur Miller munkásságára. Magyaror-
szágon nevét elsősorban drámái tették ismertté. Legismertebb no-
vellája: A 6-os számú kórterem. Színdarabjai: A kutyás hölgy, Sirály, 
Ványa bácsi. 

Szeretettel várunk minden színházkedvelőt! 

Virágpaletta, a dorozsmaiak kedvence 
Az idén 10 éves VIRÁGPA-

LETTA Kerti Centrum, Növény 
és Dekorációs Kellék Áruház-
ban jártunk, a Dorozsmai út 56. 
szám alatt. Talán sokak számá-
ra ismert lehet ez a cég, hiszen 
a dorozsmai vasúti átjáró mel-
lett nap, mint nap láthatják a 
kíváncsi szemek a barátságos 
sárga épületet a gyönyörű virág 
kavalkáddal felöltöztetve. Gyu-
risné Szász Ágnes ügyvezetővel 
beszélgettünk a közelgő kará-
csonyi ünnepek kapcsán.  

Mindig a vevők igényeihez 
alkalmazkodunk! Talán ennek is 
köszönhető, hogy az idén ünne-
pelhetjük vevőinkkel a 10 éves 
születésnapi évfordulónkat – jegy-
zi meg Gyurisné Szász Ágnes, a cég 
egyik ügyvezetője. Olcsó, kifogá-
solható termékkampányok he-
lyett, minden történést a vendé-
geink szükségleteihez igazítunk. 
Ezért hívtuk meg Bálint Gazdát 
növény ismereti előadásra tavasz-
szal, Soma Mamagésa ugyancsak 

ezért látogatott el hozzánk szept-
emberben életvezetési tanácsai-
val. Tudjuk, hogy vevőink csak 
akkor érzik magukat nálunk ott-
hon, ha a növényápolás és nevelés 
mellett, számos olyan kérdésre is 
választ kaphatnak, amivel a hét-
köznapokat könnyebben tudják 
megélni. Ha utat tudunk mutatni 
az embereknek a harmonikus 
életmód felé, akkor sikeresnek 
mondhatjuk magunkat.  

Ágnessel a kerti centrumban 
beszélgetünk, a lélegzetelállító nö-
vényritkaságok között. Utunk a 
dekorációs kellék áruházba vezet, 
ahol már a lakberendezési dekor 
áruk és a különleges cserepes 
növények között megtalálhatóak 
mindenszentekre a természetes 
alapanyagból készült koszorúk, 
gyertyák, és különleges mécsesek. 
A cég vezetője teával kínál ben-
nünket, gyönyörködünk a termé-
kekben, s egyre családiasabb lég-
körben érezzük magunkat.  

Nem termékeket szeretnénk 

eladni – folytatja a vezető – ha-
nem szolgáltatatni az emberek-
nek, hogy boldogabbnak érezzék 
magukat. Ez nagyon fontos a mai 
világban. A mosoly, az emberi szó, 
a családias hangulat elengedhe-
tetlen. Termékeink, kulturális 
programjaink ehhez az elképze-
léshez igazodnak. A megvalósítás 
egyik alapfeltétele, hogy folyama-
tosan vizsgáljuk vevőink megelé-
gedettségét és szükségleteit. A 
beszélgetések kapcsán derült ki 
nagy örömünkre például, hogy 
látogatóink nagy része Kiskundo-
rozsmáról érkezik hozzánk. El-
árulom, hogy a közeljövőben ter-
vezzük felvenni a kapcsolatot a 
dorozsmai iskolákkal, óvodákkal. 
Annak érdekében, hogy növé-
nyekkel, dekorációkkal segíteni 
tudjuk az intézmények esztétiká-
ját. Biztosak vagyunk benne, hogy 
a gyermekek, pedagógusok, szü-
lők így még jobban fogják érezni 
magukat – mondja mosolyogva a 
VIRÁGPALETTA vezetője.  

Karácsonyra még nagyobb sze-
retettel várjuk a dorozsmaiakat. 
December elejétől hatalmas kará-
csonyfa vásárral fogunk kedves-
kedni, folytatva a tavaly elkezdett 
programot, amely reményeink sze-
rint hagyománnyá fog válni a kö-
vetkező években. Mindenkit biz-
tosítunk arról, hogy fenyőből 
hatalmas választék lesz, amellyel 
csinosítani tudják majd lakásukat. 
Külön szeretnénk minden vendé-
günk figyelmét felhívni, hogy de-
cember 5-én, szombaton egy „Mi-
kulás meglepetéssel” fogunk szol-
gálni, ugyanis hozzánk érkezik 
Müller Péter író, a nagy sikerű Ji-
King, vagy a Kígyó és Kereszt 
című könyvek szerzője. „Gond-
viselés” címmel tart majd elő-
adást, délután 3 órától, fűtött sá-
torban. Külön örömet szerez szá-
munkra, hogy a Művész Úr nálunk 
beszél erről a témáról először, 
ugyanis a karácsonyra megjelenő 
legújabb könyve evvel a címmel 
és témával kerül a piacokra.      (X) 
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Hallatlan! 

Halas hetek a malomban 
 

A Szélmalom Vendéglő az alábbi halas ételeket veszi fel 
étlapjára, amelyekből kívánság szerint 2-4 személyes tálakat 

összeállítunk. 
 
 Filézett ponty hallé 1000 Ft/adag [18 dkg filéhús] 
 Makói haltepertő körettel 1100 Ft/adag [18 dkg filéhús] 
 Filézett rántott ponty körettel 1100 Ft/adag [16 dkg filéhús] 
 Roston harcsa körettel 1100 Ft/adag [16 dkg] 
 Ponty szegediesen körettel 1100 Ft/adag [16 dkg] 
 Orley ponty körettel 1100 Ft/adag [16 dkg] 
 

Előrendelésre: 
 Dorozsmai ponty 
 (Ponty sütve túrós csuszával, lecsóval takargatva) 

 1300 Ft/adag [18 dkg] 
 Dorozsmai rácponty 
 (Ponty sütve burgonyaágyon tejföllel egybesütve) 

 1300 Ft/adag [18 dkg] 
 

Szélmalom Vendéglő 
(62) 461–363 
70/3235–035 

 
„A halak versenyén a tőkehal az első, a ponty a 

másodikként ér be és a remény hal meg utoljára.” 

Nyílt nap a közlekedőkért 
Az ATI-Császárné Kft. nyílt 

napot rendez a Dorozsmai Napló 
olvasóinak 2009. november 7-
én 9 órától 14 óráig, Szeged, 
Berlini krt. 16 sz. alatt (Kataszt-
rófavédelem épülete – volt ATI 
Székház). Ennek apropóján kér-
deztük az autósiskola vezetőjét, 
Császár Illésnét. 

T. L.: Mi motiválta ennek a 
nyílt napnak a megrendezésében? 

CS. I.: A közlekedés biztonsá-
gának fokozása, a közlekedési kul-
túra növelése, a közlekedési sza-
bályok és a helyes közlekedési 
magatartásformák megismerteté-
se érdekében felvilágosító, vala-
mint propaganda munkát vég-

zünk a legmodernebb technikai 
eszközök segítségével. 

TL: Mik ezek a technikai eszkö-
zök és kipróbálhatóak-e? 

CSI: Rendelkezünk egy japán 
Honda motor szimulátorral és egy 
Magyarországon harmadikként 
üzembe helyezett holland autó 
szimulátorral is. Valamint nem 
utolsó sorban egy amerikai fej-
lesztésű részeg szemüveg készlet-
tel, mellyel nappali és rossz látási 
viszonyok között különböző alko-
hol szintet szimulálhatunk. Ter-
mészetesen valamennyit kipró-
bálhatják az érdeklődők. Minden-
kit szeretettel várunk! 

TÍMÁR L. 

Újra működik a rendőrségi 
KMB iroda Dorozsmán! 

Képviselőink és a Polgárőrség 
szorgalmazására a Negyvennyol-
cas utca 47. alatti régi rendőrségi 
épületben a Körzeti Megbízotti 
Iroda (KMB) kifestésre és rendbe-
tételre került. Bekötésre került az 
internet a számítógépekre. Ezzel 
megteremtődött a feltétele annak, 
hogy négy KMB-s rendőrünk szol-
gálataik során irodai adminisztra-
tív munkájukat, és a feljelentések 
elfogadását itt helyben végezzék. 
Lehetőség nyílik napközbeni fel-
keresésükre, telefonon való segít-
ség vagy információ kérésére, 
ügyfélfogadás működtetésére. Ez-
zel javul a rendőrség elérhetősé-
ge, lakossági kapcsolata, közbiz-
tonságunk. 

Rendőri intézkedést igénylő 
bűnesetek esetén szolgálati idő-

ben hívható mobil KMB-s számok: 
Tóth Zoltán: 06-20/209–5306 
Gyenes Béla: 06-20/209–5311 
Zámbó Gábor: 06 20/209–5332 
 
Sürgős, azonnali intézkedést 

igénylő esetben, amennyiben rend-
őreink nem veszik fel a telefont, 
mert nincsenek szolgálatban, a 
rendőrség 107-es vagy 112-es 
segélyhívó számát kell hívni. 

Megjegyzés: a négy fő KMB-s 
létszáma kevés a folyamatos nap-
pali, éjjeli szolgálatok ellátására, 
ezért fenti számokat csak szolgá-
latuk esetén veszik fel. 

Félfogadás: minden csütörtö-
kön 15.00-17.00 óráig. 

Sürgős vagy feljelentési ügyek-
ben a KMB rendőrei bármikor fel-
hívhatók. 

Fekete pont 
A Széchenyi utca 39. számú 

háza elé hívták szerkesztőségünk 
munkatársát az elmúlt hónapban. 
A találkozón kisgyermekes anyu-
kák, gyerekek és idős emberek 
adták közre felháborodásukat. Az 
említett ház évek óta lakatlan, az 
utcán, a járdán méretes a gaz. A 

téglakerítés bármikor a gyalogo-
sokra dőlhet. A környékbeliek 
kérésének eleget téve közöljük 
panaszukat, hátha az illetékes 
hatóság kötelezi a ház tulajdono-
sát a veszélyes közterület rendbe-
tételére. 

M. M. 
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Minőségi orosz barna- és fekete- 

S Z É NS Z É NS Z É NS Z É N    
 

Dara (5-25 mm) 3700 Ft/q-tól. 

Dió (20-50 mm) 3800 Ft/q-tól. 

Szállítási költség 10-40 q között. 

Szeged, körtöltésen belül: 2000 Ft, 

Szeged, körtöltésen kívül: 3000 Ft, 
Szeged 20 km-es vonzáskörzete: 4000 Ft. 

Csináljon olcsóbban, melegebbet! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

Figyelem! 
 

A vásártéri olcsó palackozott italokat árusító üzletünk új 
helyre költözik, a régi helytől nem messze a nagybani 
lakossági parkoló mellé, ahol bővülő árukészlettel (szeletelt 
kenyér, csomagolt szalámik) várjuk régi és új vásárlóinkat! 
 

Nyitás: november 3-án. 
 

Nyitva tartás: 
 

H-P: 6.00–19.00-ig 
Szombat: 7.00–17.00-ig 
Vasárnap: 8.00–16.00-ig 

Bányaiék új szolgáltatása 

Már korábban is tudtuk, hogy a Bányai Pizzéria különböző rendez-
vények lebonyolítását vállalja, de most valami újjal rukkoltak elő. Mit 
is takar ez pontosan? 

Bányai Attila: Évek óta foglalkozunk rendezvények lebonyolításá-
val, de ezek leginkább Szegeden valósulnak meg, mert a pizzéria befo-
gadóképessége nagyobb létszámhoz sajnos nem alkalmas. 

Ebből kifolyólag gondoltam arra, hogy a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban kellene rendezvényeket szervezni, maximum 100 főig. Hajdú 
Géza igazgatónak egy beszélgetés során elmondtam az ötleteimet, és 
szerencsére ezek szimpatikusak voltak a számára. 

A rendezvények bármi-
lyen alkalomra rendelhetők 
(születésnap, névnap, há-
zassági évforduló, lakoda-
lom stb.). 

Az ételek kínálása tör-
ténhet svédasztalos, illetve 
hagyományos felszolgálás-
sal. Ami új, hogy a megren-
delőnek nem kell bérleti 
díjat és a dekorációs költ-
séget fizetnie. A dekoráció 

természetesen inkább a lakodalmas rendezvényekre vonatkozik, ahol 
a díszítés már benne van az árban, és amelyet Pintérné Bálint Bea 
végzi, akivel már évek óta együtt dolgozunk. 

Amennyiben a megrendelő azt szeretné, hogy a rendezvényt mi 
bonyolítsuk le, egy megbeszéléssel elintézhet mindent: ételt, italt, sü-
teményt, dekorációt, így sokkal kedvezményesebb árat tudok ajánlani, 
hiszen nem más-más vállalkozások készítik el ezeket. A rendezvények 
mind személyre szabottak, 
különböző árkategóriákba 
tartoznak, bízom benne, 
áraink is szimpatikusak 
lesznek a megrendelőknek. 

További információt a 
Bányai Cukrászdásban tudok 
biztosítani, vagy a 463–421-
es, illetve a 06 30/4245–459-
es számon.     (X) 
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SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI 
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁÉRT 2010-BEN? 

 
AKÁR TÖBB EZER FORINTOT IS MEGSPÓROLHAT! 

 

Ha érdeklik a 2010-re szóló lehetőségek, kérjük, keresse fel az 
Önhöz legközelebbi elérhetőségünket. 

Itt összehasonlítjuk 14 biztosító ajánlatát, segítünk felmondani a 
régi szerződését és megkötjük az újat, továbbá teljes körű 

ügyintézést vállalunk. 
 

A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST 
2009. NOVEMBER 30-IG LEHET FELMONDANI! 

 

KALKULÁCIÓT 2009. NOVEMBER 5-TŐL TUDUNK KÉSZÍTENI. 
A szerződéskötés díjmentes, a kalkuláció elkészítéséhez kérjük, 

hozza magával jelenlegi szerződésének iratait. 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Start-R Kft. 
 
  

6724 Szeged, Csemegi 
utca 11. Fsz. 3. 

 
  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőtől péntekig 

8-17 óráig 
 
 
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-548-695 

Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. 

  

6791 Szeged-
Kiskundorozsma, 
Széksósi út 12. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, szerdán, 

pénteken 8-16 óráig, 
kedden 8-18 óráig, 

csütörtökön 8-20 óráig  
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-463-444 

Szélmalom 
Kábeltévé Zrt. 

sándorfalvi kirendeltsége 
  

6762 Sándorfalva, 
Széchenyi u. 24. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, szerdán, 

pénteken: 9-17 óráig, 
kedden és csütörtökön: 

10-18 óráig 
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-252-544 

AKTV 
Algyői Kábeltelevízió 

Üzemeltető Kft. 
  

6750 Algyő, 
Kastélykert u. 16. 

  

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
hétfőn, kedden, 

szerdán, pénteken: 
8-15 óráig, 

csütörtökön 13-20 óráig  
  

Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
06-62-267-567 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről tájékozódjon elérhetőségeinken!    
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
és szerelés – 
centírozás – futómű-
beállítás – 
fékhatásmérés és -
javítás – olajcsere – 
műszaki vizsgára felkészítés, 
vizsgáztatás 

 

TÉLI GUMI AKCIÓ! 

155/70 R13 7500,- 185/65 R15 11500,- 
175/70 R13 9000,- 195/65 R15 12500,- 
165/70 R14 9800,- 205/55 R16 17000,- 
175/65 R14 10000,- A készlet erejéig! 

 

Nyitva: H-P: 7.30–17.00, 
Sz.: 8.00–12.30 

Cím: Dorozsmai út 74. 
Tel.: 543-035, 543-036 

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:    

 BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás 
    Gárgyán Miklós VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés 
 ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás 
 SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás 
 KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
 javításajavításajavításajavítása 

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

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

Szolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid árakkal és folytonosan bővülőSzolid 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 

A SZÉLMALOM LOVAGJAINAK FATÁLI 4 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 a szállítás előtt egy nappal, 
s apródjaim elvivék néked! Október 1-től 4800 helyett 4 főre csak 4100 Forintért! 
Ezen kulináris örömöknek hódolhatsz az Úr 2009. évében! 

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 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 

javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 

valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 

– permetezők 

– önjáró kerti traktorok 
– fűnyírók javítását, 

Kiskundorozsmán a nagybani piac 

közelében. 
 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

Gipszkartonozás! Vállaljuk tetőterek, 
válaszfalak, ál-mennyezetek, dobozolások, 
díszítőelemek kivitelezését. 
Gyors, precíz, megbízható munka. 
Tel.: 20/358–1660 
 

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 
Márti 
Tel.: 20/373–1077 
 

Asztrológia! 
– Sorselemzés 
– Számmisztika 
– Kártyajóslás 
Tel.: 20/355–0273 

Több évtizedes gyakorlattal 
rendelkező középiskolai tanárnő 

angol nyelvből korrepetálást, 
történelemből korrepetálást és 

érettségi vizsgára való felkészítést 
vállal Dorozsmán. 

Érdeklődés: 70/774–8605-ös 
telefonszámon. 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

Tel.: 06 20/9120–118 
Nyitva: H-P: 8-16 óráig 

D O R O Z S M A I  N A P L Ó  

 
 

Várunk minden szépülni vágyó 
régi és új vendéget! 

 
Fodrászat: Edit: 0620/236-4125 
      Edina: 0630/ 512-0794 (-50%) 
Kozmetika, testkezelés: 
       Éva: 0620/ 442-8940 (-20%) 
Kéz,- és lábápolás ,műkörömépítés: 
       Mona: 0630/ 381-8897 (-10%) 

Dorozsmai út 193. 
Az akciók november 30-ig érvényesek. 

A dorozsmai 
szépségszalonban 
(Coop-al szemben) 

 

AKCIÓ! 

Vidéki humor 
 

A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az 
egyik tyúk. Egy riporter megkérdezi tőle:  

– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?  
– Ez családi titok.  
– Tervei a jövőre nézve?  
– Legközelebb egy kilós tojást fogok tojni. 
A riporter faggatja a sikeres kakast is:  
– Megmondaná, hogy hogyan sikerült?  
– Ez családi titok.  
– Tervei a jövőre nézve?  
– Szétverni a strucc pofáját!  

* 
– 5 kiló krumplit szeretnék, de attól félek, 

nem bírom el – mondja egy idős asszony a 
zöldségesnek. 

– Dehogynem, majd ügyesen mérem meg! 
* 

Hentesnél: – Lemérne nekem 22 kiló zsírt? 
– Parancsoljon! Hozott valami edényt, 

vagy becsomagoljam? 
– Köszönöm, nem kérem, csak kíváncsi 

voltam, mennyi a túlsúly rajtam.  
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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. 

AKCIÓ! B-30-as TÉGLA!  Tölgy rönk 2500 Ft/q, kalodás tölgy 3000 Ft/q. 
Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

AKCIÓ! 
 

November 1-től 30-ig HOYA 
szemüveglencse 20-as, 30-as 
korosztály számára –30% 
Használatával megelőzhető a 
nap végén jelentkező szem-

fáradtság és fejfájás. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 
orrszívó stb. Minőségi magyar 

gyermekruházattal járjuk 
kedves vásárlóinkat! 

 

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 100 Ft/kg. 

Kisbálás repceszalma eladó fűtésre 400 Ft/
bála házhoz szállítva. 

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 
 

Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről című 
kötet megvásárolható: 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban (Negyven-
nyolcas u. 12.); 

a Szélmalomnál (Vass Józseftől); 
a Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálatán. 

SZTK vények felírása, 
beváltása. 

NAGY S. OPTIKA 
Kiskundorozsma 
központjában 

(a templom melletti 
ABC-ben) 
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, sóder, homok fel-
töltéséhez föld szállítása, favá-
gást, 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: 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! 

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. 

Ingyenes computeres 
szemvizsgálat 

(14000 Ft feletti szemüveg készítése esetén) 

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 
Szeged, Törő u. 23. szám alatti ügyvédi 
irodám nyitva tartása a következő: 

H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16H, K, Sz, P: 16––––20 óráig.20 óráig.20 óráig.20 óráig.    
    

TelefonTelefonTelefonTelefon: 62/461–602 

      06 20/9268–943 

EEEE----mailmailmailmail: marotiedit@freemail.hu 
 

Dr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti EditDr. Maróti Edit    
ügyvéd 

Kiskundorozsmán 
német nyelvoktatást, 

érettségire, nyelv-

vizsgákra felkészítést 

vállal nyelvtanárnő 

számlaképesen. 

Tel.: 06 30/563–8080 

Télapó személyesen a házhoz 
 

Szeretné meglepni gyermekét, ismerősét Télapóval? 
Hívjon! Segítünk! 

Magánszemélyeknek, cégeknek egyaránt. 
Árban megegyezünk. 

 

Megrendelhető: 2009. 12. 1-jétől 10-ig. 
 

Tel.: 06 30/852–9178 
E-mail: pepibohoc@gmail.com 
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Szabó István 
Autóvillamossági műszerész 

 

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

 

Lakásjavító ezermester! 
Ajtógyalulástól esőcsatornáig 
Zárcserétől karnisfelrakásig 

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

cserélnivalója van! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F i g y e l e m !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

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 

HŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉSHŰTŐGÉP ÉS    
KLÍMA KLÍMA KLÍMA KLÍMA SZERVIZ 

 

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása. 

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása. 
Szeged, Dorozsmai út 6. 

Javítás után két év garancia! 
    

Telefon: 421421421421----122122122122    

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! 

 

Vasárnaponként 
svédasztalos ebéd 1390 

Forintért. 
 

Üdülési csekket, 
Ticket Restaurant és Sodexo 
étkezési jegyet elfogadunk! 

 

62/460-337 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves 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. 

UPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECTUPC DIRECT    
AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!    

 

2500 Ft-tól akár 3 TV-re is 
HBO MaxPak 2000 Forint! 

Digitális és hagyományos antennák, kábeltévé 
SZERELÉSE—JAVÍTÁSA 

Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    
Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

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 

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

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 

Vállalom: – telefonközpontok javítását, 

szerelését 

– riasztó szerelését (lakás, családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 
 

6791 Szeged, Balabás u. 33. 

Mobil: 06 30/343-0346 
E-mail: nabesa@t-online.hu 

 

Nagy Berta Sándor 
Vezetékes távközlési technikus 
Biztonságtechnikai szerelő 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 
Kímélje a bőrét, 

kímélje a mosógépét, 
kímélje a pénztárcáját! 

 

Mosáshoz használja a 
szappanfa termését. 

 

Az indiai mosódiót keresse a Zöld 
Sziget Gyógynövény Szaküzletben 

(ABC-vel szemben) és a 
Mini ABC-ben. 

Kapuk, kerítések, lépcsők 
készítése, hegesztés, gép- és 
szerkezetlakatos munkák 

Dorozsmán. 
Tel.: 06 20/931–7137 

16-tól 

Elektronikus számaink az Interneten 
is olvashatók! 

WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO 

PC Szerviz! 
    

Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek Vállalom számítógépek 
szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,szakszerű javítását,    
építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.építését, telepítését.    

Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 
helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    

    
06 20/55306 20/55306 20/55306 20/553––––9961996199619961    
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NYUGATI ÉS 
KELETI AUTÓ-

ALKATRÉSZEK 
RAKTÁRRÓL 

ILLETVE RÖVID BE-
SZERZÉSSEL.  

E SZELVÉNY BEMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYT KAP! 

 

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 

 

Csongrád megyében egyedülállóként 
autószimulátorral várjuk a tanulni vágyókat és 
jogosítvánnyal rendelkezőket egyaránt „B”, „C”, 

„C+E”, „D” kategóriákban, valamint 
motorszimulátorral a motorozni vágyókat! 

További extráink: Automataváltós autó, érintő-
képernyős számítógépen KRESZ gyakorlás, 

részeg szemüveg. 
DARMK nyilv.szám: 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 

  

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 

EGA-TRADE Kft. 
 

Számítástechnikai üzletünk 
címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

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 

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 

Nyugati autó-
alkatrészek 
kedvező áron! 

Szeged, Dorozsmai út 169. 
Telefon: 460-154 

 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– fénymásolás, bélyegző 
készítés, 
– nyomtatványok, 

– 2010-es asztali és fali naptárak. 
 

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

 
 

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

Festést-mázolást 
glettelést, hőszigetelést, nemes vakolást, 

padlóburkolást, csempézést vállalok. 
Tanács Zoltán 

Mobil: 70/275-25-11, 20/495-33-50 
4 óra után minden nap. 

Cím: 6791 Szeged–Dorozsma, Málna u. 38. 
E-mail: Tanacs.Zoltan@szelmalomktv.net 

Szobafestő-mázoló munkát vállal 
Molnár Antal 

Vadliba u. 14. 
Tel.: 30/751-5064 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

(Bordányi út mellett balra, sziksós-
fürdői elágazás után 1000 méterre) 

Telefon: 62/463-611 
Mobil: 30/955-5841 

D O R O Z S M A I  N A P L Ó  
 

2 0 / 4 7 0 – 6 5 8 7  
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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 

K
  L
  Í
  M

  A
 S

 Z
 E
 R
 E
 L
 É
 S
 

* 

PB-GÁZPALACK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

V: 9-12. 
BAKÓ MIHÁLY 

 
Dorozsma, 

Negyvennyolcas u. 
32/A 

 
 

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

NE CIPELJE GÁZPALACKJÁT... 

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

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     
INGATLANKÖZVETÍTŐ ,  ÉRTÉKBECSLŐ  

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 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
a Szeged belvárosi, gyálaréti, tápéi és 

kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és 
újra meg nem váltott – különböző típusú  

temetkezési helyeket Társaságunk 
folyamatosan elkezdi kiüríteni, újra értékesíteni 

2009 december 31-től. A Szeged belvárosi, 
tápéi, gyálaréti temetőben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged belvárosi 
temető  irodájában személyesen, vagy 
telefonon a 62/543-745 és 62/543-746 
telefonszámokon 800 és 1500 óra között; 

a kiskundorozsmai temetőben található 
temetkezési helyekről a kiskundorozsmai 
temető irodájában személyesen, vagy a 

62/463-035 telefonszámon 800 és 1500 óra között. 

RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

Nagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertésNagy választékban kaphatók: sertés----, marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba., marhahúsok, birka, csirke, pulyka, kacsa és liba.    
 

Ticket Restaurant, Sodexhó 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 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Paplanok idén is kaphatók! 
AVON tanácsadás 

 

Telefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

NYITVA: H-V: 6–10. 
Vadliba u. 1. szám alatt 
a Zsuzsi Divat mellett. 

TV, számítógép teljes körű javítása, 

Internet-megosztás, parabolák, beltéri 
egységek, magnó, rádió szakszerű, gyors, 

olcsó javítása, új készülékek forgalmazása a 

régi beszámításával! 
Nincs semmilyen rejtett költség! Nincs kiszál-

lási, bevizsgálási stb. díj! Ingyenes árajánlat! 

Ön kizárólag az elvégzett javításért fizet, amely-
re garanciát vállalok! 

Szekeres Árpád e. v. 
Mobil: 30/284-1228 (0-24 h, hétvégén is!) 

Elromlott a konvektora? 
Veres Feri a doktora! 

Gázkészülék szerviz! 
Veres Ferenc 

gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, karbantartása 
 

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