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„Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam valaki-
vel, akinek nem volt lába.” 

(Perzsa közmondás) 

A Családi Napról 

2010. április 17-én, szom-
baton az Egyházközség szerve-
zésében újra megrendezésre ke-
rült a Családi Nap. Az évszakhoz 
igazítva ez a rendezvény a ta-
vaszköszöntést tükrözte. Nagyjá-
ból ez volt az év első szombatja 
(időjárás tekintetében), ame-
lyet a családok végre a szabad-
ban tölthettek. A tavalyi nap 
szervezői újra összeültek – 
Mihálffyné Edit (hitoktató), Sza-

bóné Ocskó Zsuzsanna, vala-
mint Tahiné Tünde (Baba–Ma-
ma Klub vezetői) –, hogy ismét 
rendezzenek nekünk egy szí-
nes, tavaszi napot. 

 
A Családi nap programja is-

mét misével kezdődött, ahol Bia-
csi József káplán úr köszöntötte az 
összegyűlt gyermekeket és csa-
ládtagjaikat. Mihálffyné Editke ve-
zetésével a gyermekek kezükben 

Dorozsmán sem volt 2. forduló 

Választási eredmények 
Az április 11-i országgyűlési 

képviselő választások első fordu-
lója Csongrád megye 2. számú 
egyéni választókerületében érvé-
nyesen és eredményesen zárult, 
ezáltal nem volt szükség a 2. for-
duló megtartására. Dr. Nógrádi 
Zoltán, a FIDESZ–KDNP jelöltje az 
érvényes szavazatok 55,34%-át 
szerezte meg, ezáltal mandátum-

hoz jutott a Parlamentben. Kis-
kundorozsmán a szavazásra jogo-
sultak 60,1%-a járult vasárnap 
folyamán az urnák elé. A részvéte-
li arányt és a szavazatok eloszlá-
sát a dorozsmai szavazókörökben 
az alábbi diagramok szemléltetik. 
A választókerület összesített sza-
vazatait, a végeredményt a lenti 
táblázat ismerteti. 
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  2. számú egyéni választókerület (teljes)2. számú egyéni választókerület (teljes)2. számú egyéni választókerület (teljes)2. számú egyéni választókerület (teljes)    JelölőJelölőJelölőJelölő    KSZKSZKSZKSZ    SZ%SZ%SZ%SZ%    

1 BOZSÓNÉ DR. MARGÓCZI KATALIN LMP 3 080 7,88 

2 HÓDI TAMÁS MDF 845 2,16 

3 KNIPF RÓBERT CM 1 913 4,89 

4 DR. KOZMA JÓZSEF MSZP 7 687 19,66 

5 NÓGRÁDI ZOLTÁN FIDESZ–KDNP 21 637 55,34 

6 PÁPAI ISTVÁN MIÉP 83 0,21 

7 TÓTH PÉTER Jobbik 3 850 9,85 

KSZ: Kapott érvényes szavazatok száma 
SZ%: Százalékos eloszlás 

májusfa ágra emlékeztető díszek-
kel, zeneszóval vonultak át a Mű-
velődési Ház területére. Az udva-
ron felállított színpadon már han-
goltak a zenekar tagjai. Műsorve-
zetőnk, Szabó Laci – a Művelődési 
Ház legújabb munkatársa – gyor-
san hangot adott magának és is-
mertette a nap programját. Eköz-
ben pedig a kézműves asztaloknál 
elkezdődtek a foglalkozások. A 
Bölcs utcai oviból tavaszi virágdí-
szeket; a Negyvennyolcas utcai 
oviból papírból nyakláncokat ké-
szítettek; ifj. Mihálffy Edit, Amália 
és Fanni arcokat festettek; Hajdú-

né segítségével krepp harisnyából 
lehetett virágokat készíteni; a 
gyöngyfűzés rejtelmeit Kiss Móni-
ka mutatta be az érdeklődőknek; 
a Szúnyogh család újra elhozta 
hozzánk íjászati készletét. 

A rendezvényt Nógrádi Zoltán 
képviselő úr köszöntője után dr. 
Mádi György plébános úr nyitotta 
meg. A Szegletkő Dicsőítő Csoport 
zenekara keresztény dicsőítő éne-
keket játszott. Ez idő alatt már ja-
vában, több bográcsban és üstben 
főtt az ebéd. Minden kedves sza-
kácsunk gulyáslevest készített.  

(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDA(FOLYTATÁS A 2. OLDALON)LON)LON)LON)    

A Családi Nap misével 
kezdődött. 
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FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 →→→→  Tóth József 
 
Május 17-én 17 órakor a Bölcs utcai Családse-
gítő Házban; május 30-én 17 órakor a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 
 
 →→→→  Fábián József 
 
Hívható mobilszámán: 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 
 Varga Pál: 06 20/209–5312 
  

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

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának 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 
Szombat, vasárnap: zárva. 

2010. májusi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. május 7., péntek. 

A Családi Napról 
(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDA(FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL)LRÓL)LRÓL)LRÓL)    

 
A kézműves foglalkozások kö-

rül hömpölygött a gyerektömeg, 
mindenki kézműveskedni akart. 
Az íjászatnál sorra kerülő gyer-
mekek lövés után újra a sor végé-
re álltak, hogy mihamarabb újra 
sorra kerüljenek. A zenekar elő-
adása után az Ungi Bt. jóvoltából 
halk zene mellett tölthettük a na-
pot egészen ebédig. Voltak, akik 
beszélgettek, gólyalábaztak, és vol-
tak, akik kötélhúzó versenyben 
vettek részt. Ebéd előtt Editke és 
Józsi atya áldásra hívta össze a 
gyerekeket. A gyerekek körben áll-
va, egymás kezét fogva mondták 
és hallgatták a „Miatyánkot”. A fi-
nom és ismét remekre sikerült 
ebéd után érkeztek a palacsintá-
val felpakolt tálcák, melyeket a 
gyerekek már nagyon vártak. Zsu-
zsika néni számítása szerint kb. 
1000 palacsintát és egyéb aprósü-
teményt hoztak a szülők. Köszön-
jük a sütögető édesanyáknak és 
nagymamáknak. 

13 órától „Speaker-Szabó” Laci 
műsorvezető a fellépőket konfe-
rálta a színpadra. Ők voltak: az 
Orczy István Általános Iskola 4. 
osztályosai, Tivadar Tiborné taní-
tása alapján a Kacsatáncot adták 
elő; a Negyvennyolcas utcai Óvoda 
munkatársai a Kalózok-matrózok 
táncukkal léptek fel; Molnár Heni 

a hip hop dance-ből adott ízelítőt; 
végül a Negyvennyolcas utcai Óvo-
da munkatársai és szülői táncoltak 
a Zizi Labor örökzöld Honky tonk 
woman című számára. 

Köszönjük, hogy fellépésükkel 
növelték a családi nap színvona-
lát. (Megjegyzem, nem is tudtam, 
hogy ennyi tehetséget rejteget Do-
rozsma.) 

A színpadi előadások után meg-
érkezett a gyermekeknek szánt iga-
zi meglepetés: a fagyi. A Gyuris Fa-
gyizóból János és Koczkás Ági kb. 
400 gömb fagyit osztott szét a köré-
jük csoportosult gyerekseregnek. 

A nap végét a tombolasorso-
lás zárta. Több mint 200 ajándék 
került sorsolásra. Az ajándékokat 
a dorozsmai vállalkozók és ma-
gánszemélyek ajánlották fel, me-
lyet ezúton is köszönjük. Köszö-
net a szervezőknek a rendezvé-
nyért, továbbá köszönjük a Műve-
lődési Ház munkatársainak mind 
szellemi, mind pedig fizikai segít-
ségüket. 

Azt hiszem, velem együtt kö-
zel hatszázan reménykedünk ab-
ban, hogy ezt a színes, színvona-
las, mozgalmas családi napot visz-
szatérő hagyományként újra és 
újra átélhessük. 

 
Támogatóink: 
Ábrahám Zsoltné; Ádám Zsu-

zsi, Kozmetika; Alex & Alen Divat 

Bt.; Avon; Bakó József; Bányai 
Cukrászda; Bényi Mihály; Bölcs 
utcai Óvoda; Chio Magyarország 
Kft.; COOP Szeged Zrt.; Dorozsmai 
Festékbolt, Hajagos László; Petőfi 
Sándor Művelődési Ház – Hajdú 

Géza; Szélmalom Kábeltévé Zrt.; 
Dr. Farkas Attila; Eszékiné Gyön-
gyi; Fodrászüzlet az ABC-vel szem-
ben; Gáborné Szilvi, Baba-Bazár 
üzlet; Görög József, zöldség üzlet; 
Gyuris Fagyizó; Gyurisné Erzsike, 
virágos; Jójárt János, Dorozsmai 
Gazdabolt; Kereszti Zsuzsi, fod-
rász; Kordásné Eszter; Kristály 
Bt., Zsombó; Lajkó Edit, női fod-
rász; Lénártné Tünde, férfi fod-
rász; Márta Józsefné, Kati Divat; 
Méry Vegyi Diszkont; ifj. Mihálffy 
Béla; Mini ABC; Molnár Edina, női 
fodrász; Negyvennyolcas utcai 
Óvoda, Peták Angéla és Ildikó; 
Némethné Kati, Kínai Bolt; Nógrá-
di Zoltán, képviselő; Ocskó Zsuzsi, 
Divat Butik; Palackozott Italbolt, 

Újvári Lászlóné; Pesti Ferenc; 
Petrovné Sándor Mónika, virágos; 
Pintérné Bálint Beáta, Szélmalom 
virágüzlet; Rácz Szabó Ferenc, 
ékszerész; Röfi-Ker Kft.; Sarnyai-
né Mónika, kéz- és lábápoló; So-

modi László, órás; STOP Cukrász-
da; Süvegesné Borsi Hajnalka; 
Szabadi Péter & Kovács Szilvia; 
Szabóné Ocskó Zsuzsika; Szélma-
lom Vendéglő; Tahi János és Tün-
de; Szilágyi Erzsébet; Takácsné 
Palócz Julianna, kereskedő; Ta-
nács Attila és felesége; Tímár 
Lajos; Tóth József, képviselő; Tóth 
Vendéglő; Újvári Borászat, Újvári 
Mihály és Újvári Csaba; Újvári 
Brigitta, fodrász; Ungi Bt. Műszaki 
kereskedés; Veres Éva; Zöld Szi-
get Gyógynövény Üzlet, Süveg 
Ágnes. 

Köszönjük szíves támogatásu-
kat! 

 
KOVÁCS SZILVIA 

Biacsi József káplán és Nógrádi Zoltán polgármester. 

Kötélhúzó verseny. 
Az orczysok műsora. 
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Életszeletkék 2. 
Május 16-án lesz 100 éve, hogy felszentelték a dorozsmai Új Iskolát, amely a 
későbbi „keresztségben” Orczy István jászkun adminisztrátor nevét vette fel. 
Sajnos, nagyon kevesen élnek már azok közül, akik az iskola régi történelmi 
életében részt vettek. Sorozatunkban azok életéről villantunk fel képeket, 
akik az iskola mindennapjaiban játszottak tevékeny szerepet. 

A TANÍTÓNŐ 
 

Alig tudtam vele időt egyeztetni 
a riporthoz. Naptára, amelyet csak 
észben tart, zsúfolásig tömve közös-
ségi programokkal, családi rendezvé-
nyek szervezésével, az egyházi Kari-
tász-szolgálat ügyeinek intézésével, 
amit mind kitűnő memóriájával ren-
dez, rangsorol. Lót-fut, serénykedik 
ez a közel 80 éves kis asszony: Tapodi 
Endréné, Rózsika néni. 

– Iskolai tanulmányaimat az 
akkori „nagyiskolában” kezdtem 
el, 1938-ban. Négy évet töltöttem 
el itt, a mostani Orczyban. Pala-
táblára palavesszővel írtunk, az 
irkák, ceruzák csak jóval később 
jelentek meg. Sok szép emlékem 
fűződik ehhez az iskolához és ne-
velőimhez. Minden évben más ta-
nítónk volt, más fegyelem, más 
szeretet, amit kaptunk. Ekkor 
még a fiúk és a lányok külön osz-
tályba jártak, így a közös ünne-
pek, tornabemutatók jó része az 
udvarban, mind várva várt talál-
kozások voltak. 1962 őszén kerül-
tem vissza régi iskolámba, ekkor 
már tanítónőként léptem át annak 

küszöbét. Első osztályt kaptam, 
ettől kezdve tizenötször kezdtem 
első, majd második osztályt. Fe-
lejthetetlen évek voltak ezek. A 
kisdobos avatásokra készülések, 
majd az ezt követő eskütétel, a 
május elsejékre készülődések 
együtt a szülőkkel, a kirándulások 
hangulata a Szikire, Ópusztaszer-
re, mind megannyi élmény. Az ott 
történő közös ételfőzések, ame-
lyeknél a gyerekek is részt vettek, 
mert ők mindig részt akartak 
venni minden megmozdulásban. 
Igaz, a fő cél a tanulás volt. Négy 
párhuzamos osztály volt, ame-
lyeknél lehetőség volt az egymás 
közötti versenyekre is. Akkoriban 
még a képletes módszerű tanítás 
folyt, a tankönyvekben bőven al-
kalmaztak illusztrációkat a moz-
gásokkal bemutatott szóhasználat 
kialakítására. Kiolvasott napilapo-
kat hoztak a gyerekek, amit össze-
hajtogattunk és azok lapjain gya-
koroltattuk nagy, lendületes moz-
dulatok tanításával a betűk for-
máját. Meg kis segédeszközökkel: 
színes korongokkal, pálcikákkal, 
gumis betűkirakó albumokkal. Nem 

volt még akkor golyóstoll, a toll-
hegyes tollszárat mártogattuk a 
padon levő lyukakba illesztett tin-
tatartókba. Akkoriban elképzelhe-
tetlen volt, hogy egy szülő meg-
kérdőjelezze egy tanító oktatási, 
nevelési és fegyelmező módszere-
it. Bár én a „körmösnek” nem vol-
tam híve, elegendő volt erélyesen 
az asztalra koppintanom a vonal-
zóval, a rend, fegyelem rögtön 
helyreállt. Csak halkan beszéltem, 
ezzel az odafigyelés is biztosítva 
volt. Az iskola szerződést kötött a 
Takarékszövetkezettel, és bein-
dult a takarékbélyeg árusítás, ame-
lyet rám bíztak. Így lettem én a 
„bélyeges tanító néni”. Még ma is 
rám köszönnek régi diákjaim az 
utcán. Igazgatóim Link Mihály és 
Joó Ferenc voltak. Igazi jó közös-
ség alakult ki vezetésükkel az is-
kolában, összefogták a tanítókat, a 
kollégákat. De köztünk is jó volt a 
kapcsolat. Az igazi felszabadult ba-
ráti együttlét a tantestületi kirán-
dulások alatt mutatkozott meg. Az 
itt töltött 30 év alatt részt vettem 
az iskola újjáalakításában is. Ott 
voltam a tantermek felújításánál, 
a parkettázásnál, a fűtés, világítás 
korszerűsítésénél, az új tornate-
rem kialakításánál, udvarrende-
zésnél. Felejthetetlen emlék ma-
radt a sok évnyitó, évzáró, a virág-
ban pompázó iskola a sok-sok 
ballagáskor. Még ma is boldogság 
tölt el, ha belépek az iskola folyo-
sójára, hallom a gyerekzsivajt, a 
régi-régi boldog évek emléke tolul 
fel. Ekkor még mindig ott vagyok 
lélekben, s mennék, futnék a taná-
riba, a naplóért, mert kezdődik az 
órám, s nekem ott a helyem, ott, 
az egykori osztályomban, sugá-
rozva szeretetemet a sok mosoly-
gó, szépen megfésült, fegyelme-
zetten, hátra tett kézzel, kíváncsi 
szemekkel figyelő gyermekeimre. 

 
TÓTH GYÖRGY Mádi György plébános megáldja az iskola zászlaját a jubileumi ünnepségen. 

„Tanításnak szárnya a jó példa” 
 

Emlékezés 
Húsvét napján, 1860-ban, l50 

évvel ezelőtt terjedt el a lesújtó 
hír, hogy gróf Széchenyi István 
meghalt. Ez évben, a Magyar Tu-
dományos Akadémia, melyet ő ala-
pított, emlékének nagy ünnepség-
gel adózott. Erre az alkalomra írta 
meg Arany János „Széchenyi em-
lékezete” című ódáját. 

„Nem hal meg az, ki milliókra 
költi 

Dús élte kincsét, ámbár napja 
múl…” 

Bárhova nézünk ma is, mun-
kája nyomait láthatjuk. 

„Széchenyi hírét, a lángész 
csodáit 

Ragyogja minden, távol és 
közel…” 

Tudományos munkái a Hitel, a 
Világ és a Stádium, melyekkel a 
nemzetet öntudatra ébresztette, 
cselekvésre ösztönözte. Nemzeti 
sajátságunkat hangsúlyozva fogal-
mazta meg alaptételét: 

„Az emberiségnek egy nemze-
tet megtartani, sajátságait mint 
ereklyét megőrizni s szeplőtlen 
minőségükben kifejteni, nemesí-
teni erőit, erényeit, s így egészen 
új, eddig nem ismert alakokban ki-
képezve, végcéljához, az emberi-
ség feldicsőítéséhez vezetni, kér-
dem, lehet-e ennél minden keser-
től tisztább érzés, s ha csak mint 
hangya ily megdicsőítéshez egy 
paránnyal is járulhatni, van-e en-
nél emberek közt, kiktől lelki örö-
mök el nem zárvák, édesb osztály-
rész?” 

Széchenyi gondolkodásában 
irányító eszme: a fejlődés, az em-
beriség folytonos haladása; cél: a 
nemzet fejlődése; a haladás esz-
köze pedig: minden ember értel-
mének teljes kiművelése.  

Ez a három egyszerű tétel 
megérteti Széchenyi világfelfogá-
sát, életbölcseletét, mely napja-
inkban is útmutatást szolgálhat. 

S így szól a fiatalokhoz: 
„Hazám reményei, romlatlan 

ifjak! Nem reszket-e benneteket a 
szív, nem emelkedik-e a minden-
napiság fölé lelketek, nem hang-
zik-e bennetek isteni szózat, hogy 
ti vagytok hivatva egy sarjadékné-
pet megmenteni és egy fejletlen 
törzsökös nemzetet eszményi ma-
gasságra emelni? Egy szebb jövő-
nek uraivá lenni vagytok hivatva, 
ha mertek nagyok lenni.” 

Széchenyi István az ország 
talpra állításának munkáiba a nő-
ket is bele akarta vonni. Hitel c. 
munkájának ajánló soraiban a nő 
szerepét domborítja ki. 

„Honunk szebblelkű asszo-
nyainak...” 

Ti viszitek karjaitokon életbe 
a kisded nevendéket, s jó polgárrá 
nevelitek; a ti nemes tekintete-
tekbül szí a férfi lelki erőt s el-
szánt bátorságot. S ha léte alko-

nyodik a haza ügyében, ti fontok 
koszorút homloka körül. Ti emeli-
tek egekbe a port s halhatatlan-
ságra a halandót…” 

 
Szeged város büszkén dicse-

kedhet Széchenyi Istvánról elne-
vezett térről, de a budapesti Ma-
gyar Tudományos Akadémia előt-

ti tér, nem alapítója, a legnagyobb 
magyar nevét viseli. 

 
Arany János ódájának utolsó 

sorai álljanak itt is vigasztalásul:  
„Nép, mely dicsőt, magasztost 

így magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő.” 
 
S mindaz, ami nem valósult 

meg Széchenyi elgondolásaiból, 
sem életében, sem az óta, az nap-
jaink feladata! 

 
GRANDPIERRE CECÍLIA 
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Májusi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Dorozsmai Majális 2010 a 
Sári Tanyán (Szeged, Öreghegy 
dűlő 1/1.) 

 
PROGRAMOK 
Délelőtt: 
10 órától vetélkedők, sport-

versenyek  
11 órától kutyás bemutató 
12 órától „Besorolás Alatt” 

rock zenekar koncertje 
Délután: 
13 órától főzőverseny ered-

ményhirdetése: fődíj egy kismalac 
13.30-tól A szenes ember – 

komédia 
14 órától Ritmus Tánccsoport 

bemutatója 
14.30-tól Filmslágerek – Mol-

nár Orsolya és Szombati Péter 
15-től Kovács Kriszta modern 

aerobic-bemutatója 
15. 30-tól Talent Énekstúdió 
16-tól Hastáncbemutató 
16. 30-tól Malacfogó-verseny 
17-tól Tombola – fődíj: egy 

csikó 
 
Kísérő programok 
Arcfestés, lufihajtogatás, kéz-

műves-foglalkozás, rendőrautó és 
rendőrmotor bemutató, íjászbe-
mutató, lovaglás, quadozás, lég-
vár, paintball, hőlégballon, kenyér-

lángos, vattacukros, kürtöskalá-
csos, céllövölde, ajándéktárgyak 
árusítása, főzőverseny, büfé. 

 
Május 1-jén 10-12 óráig in-

gyenes mikrobusz szállítja az ér-
deklődőket a művelődési ház elől
(Negyvennyolcas u. 12) a Sári ta-
nyára, illetve 16-18 óráig vissza! 

 
Támogatók: Fábián József és 

Tóth József önkormányzati képvi-
selők, Militár Miklós, Farkas Imre, 
Farkas Antal, Csenki József, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, Rádió 
Plusz, Szeged Városi Rendőrkapi-
tányság. 

Bővebb felvilágosítás Sári Évá-
nál: 30/4393522 

 
+ Agykontroll-tanfolyam gyer-

mekeknek! 
Kis létszámú csoportok!        
A tanfolyam díja: 18 000Ft/fő 
Oktató: Harnóczi Erzsébet  
(tel.: 30/6192294) 
Időpontja: május 8–9-én és 

május 15–16-án (szombat–vasár-
nap) 9 órától 

 
+ Gyermekruha börze 
Mindenkit sok szeretettel vá-

runk a 2010. május 10-én, hétfőn 
14-18 óráig rendezett babaruha 

börzén, amelyen a művelődési 
házban külön helyet biztosítunk 
azon vállalkozó kedvű anyukák-
nak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, meg-
unt ruháit cserére vagy eladásra. 

A gyermekruha árusításra 
ingyenesen biztosítjuk a helyet! 

Várunk minden szíves érdek-
lődőt! 

 
Érdeklődni: 06-30-366-8237-

es számon Tahiné Tündénél vagy 
a művelődési házban: 463-112 

 
+ India arcai 
Fotókiállítás ifj. Szirtesi Zoltán 

munkáiból 
Megnyitja: id. Szirtesi Zoltán 
Időpontja: május 14-én, pén-

teken 17 órától 
 
+ Nők Klubja 
Előadó: Kószóné Móni dúla, 

segítőasszonytárs szülés előtt, 
alatt és után 

Időpontja: május 14-én, pén-
teken 17 órától 

 
+ Hangfürdő 
Időpontja: május 14-én, pén-

teken 17.30-tól 
Érd.: Kollár Imréné Márta 30/ 

3265854 

+ Dorozsmai Színházi Esték 
 
A deszki Deszka Színház be-

mutatja: 
Zárt Osztály - Ki-Mit-Tud a női 

elmegyógyintézetben (komédia) 
Rendező: Seres István Pipu 
Időpontja: május 22-én, szom-

baton 18 órakor 
Belépőjegy: 500 Ft. 
 
+ Gyereknap a művelődési 

házban 
Délelőtt 10 órától a Vöröske-

resztes Klub és Turcsányi Imréné 
Pannika néni palacsintával várja a 
gyermekeket! 

Délelőtt 10. 30-tól Léghajó 
Színház Fejszekása c. előadása. 

Vattacukor és egyéb édessé-
gek, ajándéktárgyak árusítása! 

Az előadás mindenkinek in-
gyenes! 

Időpontja: május 30-án, va-
sárnap délelőtt 10 órától 

 
+ Vásárok 
május 5-én 9-14 óráig, 7-én 9-

11ºº-ig, 11-én 9-12-ig, 13-án 9-
11ºº-ig, 19-én 9-12 óráig. 

 
+ Termékbemutató 
május 11-én 9-12 óráig. 

„A világ csak álom” 

Ezt a címet adta Korom Kati 
szegedi festőművésznő kiállításá-
nak, amely a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban 2010. április 9-én 
nyílt meg. A falakon 24 képet lát-
hattunk a bemutatón. Az érdekes, 
nem szokványos vízfestés techni-
kával készült képek a „Janus-arcú” 
kettősségen, sejtelmes holdfény-
beragyogta fél arcokon, India-
misztikumokon, mélytüzű férfi 
szempár-szuggesztión keresztül 
mutatják be a festő képzeletvilá-
gának összetettségét. Javarészt ér-
zelmeink ablakán kopogtató képe-
ket csodálhattunk meg. A művész 
a realizmus valójában igen kicsi 
szeletkéjén túl egyrészt fátyolsze-
rűen áttűnő látvány technikájával, 
de a legtöbb képén inkább domi-

náns színek alkalmazásával érzé-
keltette úgy a sivatag forróságát, 
mint a távoli űr hideg kékségét. 
Néhol a fekete mágia ijesztő képe 
mutatkozik meg, főként a nonfi-
guratív ábrázolásokon, melyeken 
nem is az alakok, inkább a színek 
összhatása, vagy éppen egymás 
mellett alkalmazott kontrasztja ad-
ja a sokszor elgondolkodtató, „mi 
késztethette erre”-látványt. A fő-
ként érzékekre ható, hangulatkel-
tő művek a tér-idő választásának 
dilemmáját adják a szemlélőnek. 

A kiállítás május első hétvégé-
jéig látható. A művész alkotásait 
bár mások gyönyörködtetésére, de 
önmaga számára készíti. Egy da-
rabja sem eladó. 

TÓTH GYÖRGY 

„Szállj költemény” 

A Költészet Napja Kiskundorozsmán 

Szép számú közönség tisztelte 
meg a Dorozsmai Versmondók 
Köre (DOVEK) által szervezett 
költészet napi műsort április 16-
án a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház nagytermében. A versszere-
tők, versbarátok napját 46 éve 
ünnepeljük. A József Attila szüle-
tésnapjához köthető versünnep 
alkalmat ad arra, hogy elővegyük 
a klasszikusok – Ady, József Attila, 
Kosztolányi, Tóth Árpád – kötete-
it, de a kortárs remekműveket is 
átlapozzuk. Talán azt sem felejt-

hetjük el az évforduló kapcsán, 
hogy Márai Sándor író is ezen a 
napon született. 

Gyönyörű hárfazenével – Var-
ga Patrícia előadásában – indult a 
műsor, majd Fekete Ilona köszön-
tötte a tisztelt nagyérdeműt. A 
DOVEK legifjabb versmondóit – 
Peric Annabella, Tapodi Máté – 
nagy taps fogadta és bátorította. A 
közel egy órás műsorban 13 mű-
sorszám adott keresztmetszetet a 
magyar költészet és próza gyöngy-
szemeiből. Nagy László, Márai Sán-
dor, Reményik Sándor, Babits Mi-
hály, József Attila, Faludy György, 
Illyés Gyula, Sztevanovity Dusán, 
Varró Dániel, Örkény István, Gyi-
móthy Gábor műveit illő alázattal 
és az ünnephez méltó szellemi-
séggel adták elő a DOVEK amatőr 
előadói. József Attila „Rejtelmek” 
című megzenésített versét Vass 
József, Lukovics Gabriella – aki fu-
rulyán is játszott – és Lászlóné 
Kalmár Ágnes énekelte el. Bizony 
könnyek csillogtak a hallgatóság 
szemében Örkény István: „Nápo-
lyi” című novellája nyomán, me-
lyet Gombos Antalné tolmácsolt 
nagy átéléssel. Varga Patrícia ne-
gyedik osztályos ifjú művész cso-
dálatos hangulatot teremtett a 
versek közötti hárfazenével és vir-

tuóz játékkal, ünnepi hangulatú 
darabbal zárta le az ünnepi estet. 
A versek hangulatához illő fény-
technikáról és világításról László 
György gondoskodott. A nagy taps-
sal fogadott műsor előadóit – Vass 
József, Máté Mária, Peric Annabel-
la, Tóth György, Kalmár Vincéné, 

Lukovics Gabriella, Lászlóné Kalmár 
Ágnes, Szentes Bíró Ferencné, Feke-
te Ilona, Vass Józsefné, Tapodi Máté, 
Gombos Antalné és Szentes Bíró 
Ferenc sorszámozott Juhász Gyula 
kötettel ajándékozta meg Farkas 
Lászlóné a fiókkönyvtár vezetője és 
Hajdú Géza, a művelődési ház igaz-
gatója. Külön ajándékot, illetve vi-
rágcsokrot kapott az ifjú hárfamű-
vésznő Varga Patrícia és a műsor 
szervezője és megálmodója, Fekete 
Ilona. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 



2010.�ÁPRILIS�30.� 5.�OLDAL�

Felhívás a „Sztriha Kálmán” helytörténeti vetélkedőre! 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára szervezésében  

 

A vetélkedő célja: Kiskundorozsma történetének kialakításában részt vett emberek, események megis-
merése, tisztelgés településünk múltja előtt, egyfajta „staféta”, a régi nemzedékek munkájának átadása 
a ma emberének, a jövő nemzedékének.  

A vetélkedő 2 fordulós, az első forduló 2010. szeptember 10-én, a második forduló (amelybe az első 
forduló nyertesei lépnek tovább) 2010. november 13-án lesz a Művelődési Házban.  

A kérdések között tárgyi-személyi történeti, helyismereti, irodalmi, sport, múlt és jelenbeli kérdések 
egyaránt szerepelnek majd.  

A vetélkedőn részt vehetnek a dorozsmai általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, e korosztály felett 
korhatári megkötés nélkül a dorozsmai lakosok is, max. 3 fős csapatok kialakításával. A helytörténeti 
vetélkedő jelentkezési határideje: 2010. augusztus 1., a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Somo-
gyi Könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárában (6791 Szeged-Kiskundorozsma, 48-as u. 12.). A jelentkezés tar-
talmazza a csapatok adatait: név, lakcím, elérhetőség (tanulóknál az iskola neve, osztálya is). 

A vetélkedőn értékes díjak nyerhetők. A teljesség igénye nélkül: Ádventi bécsi kirándulás, a Mik-
roszkóp Színpad szilveszteri műsora felvételén való részvétel, családi fürdőbelépő, vadasparki és 
mozi belépők, családi vendéglői vacsorák és torták (Miklós Sándor, Gyuris István, Bányai Attila felaján-
lásai). 

A vetélkedőre való felkészülési idő biztosított. A kérdésekre felhasználható segédanyag:  
Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története, Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi életéről, Kiskundorozs-

ma-tanulmánykötet, Vass József: A dorozsmai szélmalom, a dorozsmai általános iskolák évkönyvei, lexiko-
nok, helyi lapok, alapos helyismeret. SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 

Édesanyánkat ünnepeljük! 
Ízlelgetem a szót. Édes, mint a 

méz, anya, mint a föld. Édesanya. 
Így, egy összetett szóban. De mi-
ből is van összerakva, összegyúr-
va? Szeretetből, szenvedésből, ag-
gódásból, büszkeségből, küzde-
lemből, lazulásból, példamutatás-
ból és önfeledt kacagásból. Terem-
tésből és gyászból, szigorúságból 
és megbocsátásból. Örömből és 
bánatból, ölelésből és elbocsátás-
ból. Szüleiből, gyermekeiből, uno-
káiból, dédunokáiból, a minden-
ségből. 

Egy Édesanyát ki jellemezhet-
ne jobban, mint gyermekei. Ki tud-
ja a leghitelesebben megfogalmaz-

ni Őt, a mindenek feletti erőt. A 
gyermek, a gyermeki egyszerűség, 
szókimondás, szeretet. 

Egy tudományos kísérlet so-
rán 4 és 6 év közötti gyermekeket 
kérdeztek a szeretetről. Túlnyomó 
többségük szüleiről, legtöbben 
Édesanyjukról beszéltek. Válasza-
ik mélysége és komolysága sok 
esetben a kérdezőket is meglepte. 
Talán Önöket is megérinti a kis 
mókusok néhány gondolata. 

„A szeretet az, amikor Anyu 
kávét főz Apunak, de belekortyol, 
mielőtt odaadná neki, csak a biz-
tonság kedvéért, hogy ellenőrizze, 
hogy biztosan finom-e.” 

„A zongoravizsgámon egyedül 
voltam a színpadon és nagyon 
féltem. Odanéztem a közönségre, 
és Anyu ott mosolygott és intege-
tett. Csak Ő mosolygott. Ezután 
már nem féltem.” 

„A Mamim jobban szeret en-
gem mindenkinél. Senki más nem 
ad nekem esti puszit mielőtt elal-
szom.” 

„A szeretet az, amikor Anyu a 
legfinomabb csirkehúst odaadja 
Apunak.” 

„A szeretet az, amikor Anyu 
látja Aput a mosdóban és szerinte 
Apu nem is gusztustalan.” 

„A szeretet az, amikor Apa 

izzadt és büdös, de Anya akkor is 
azt mondja neki, hogy sokkal 
helyesebb, mint Robert Redford.” 

Az édesanyai szeretetet, az 
anyai hivatást nagy írók költők is 
megénekelték. Álljon itt – minden 
Édesanya előtt tisztelegve, május 
első vasárnapján – Debra Gins-
berg örökérvényű néhány sora: 

„Az emberi szívet nem úgy 
tervezték, hogy a testen kívül is 
dobogni tudjon, és mégis, minden 
gyerek ezt jelképezi – hogy egy 
szülő meztelen szíve a mellkason 
kívül dobog, most már örökké.” 

 
SZENTES BÍRÓ FERENC 

Kisvakond és barátai a Bölcs utcai óvodában 

Gondos előkészítés után már-
cius 24-én és 25-én zajlott le a 
Talentum Alapítvány által működ-
tetett Csongrád megyei Önkéntes 
Centrum önkéntes akciója a do-
rozsmai Bölcs utcai Óvodában.  Az 
akció keretében mintegy 20 ön-
kéntes, egyetemista és főiskolás 
fiatal díszítette ki az óvoda belső 
udvarának falát, valamint kertész-
kedett együtt (palántákat, virág-
hagymákat ültetett) az óvodások-
kal és óvónőkkel.  

A szorgos egész napos munka 
eredményeképpen a falra egy me-
sebirodalom varázsolódott: Kisva-
kond és barátai mosolyognak szí-
nesen az óvodásokra, az óvoda 
kertje és udvara pedig tarkállik a 
színes virágoktól.  

Éppen ez az önkéntesség lé-
nyege: valaki, aki vágyat érez ma-
gában, hogy tudását, képességeit 
a társadalom javára fordítsa, ta-
lentumait a köz javára bocsátja, 
mindezt ellenszolgáltatás nélkül. 
Ezzel pedig mindenki nyer: a fo-
gadó szervezet az elvégzett mun-
kát, az önkéntes pedig azokat a 
kompetenciákat, amiket a tevé-
kenység során szerez meg.  

A régi emberi közösségek 
ezeknek az önkéntes tevékenysé-
geknek nagy hagyományával ren-
delkeztek, mivel a társadalom még 
nem volt olyan szekularizált, mint 
napjainkban. Szintén nagy hagyo-
mányokkal bírnak az önkéntesség 
területén az egyházak, főként a ka-
ritatív tevékenységek területén.  A 
civil társadalomban az önkéntes-
ség kultúrájának terjedése a rend-
szerváltás óta folyamatos, 2005-
ben törvény is született az önkén-
tességről, amely a civil szerveze-
tek önkéntes-foglalkoztatását sza-
bályozza. 

A Talentum Alapítvány az ön-
kéntesség kultúrájának elterjesz-
tésén dolgozik, szakemberei kép-
zésekkel készítik fel az önkéntes-
ségre vállalkozókat és a fogadó 
szervezeteket az önkéntes tevé-
kenységre. A Bölcs utcai Óvodá-

ban megvalósult önkéntes akció is 
ennek a programnak a része volt, 
sokak – kicsik és nagyok – örömé-
re. Önkénteskedni soha nem késő, 
az önkéntes centrum munkatársai 
szívesen várják az érdeklődőket, 
segítenek megtalálni a legmegfe-
lelőbb önkéntes tevékenységeket 

és szakmai kérdésekben is ren-
delkezésre állnak! 

A program az ESZA Kht. koor-
dinálásában az Európai Szociális 
Alap támogatásával a Talentum 
Alapítvány TÁMOP 5.5.2 – Önindító 
Program – Az önkéntesség fejlesz-
tése Csongrád megyében című pro-

jektje keretében valósult meg.  A le-
endő önkénteseket és önkéntes-
fogadó szervezetek képviselőit is 
szeretettel várja a Csongrád me-
gyei Önkéntes Centrum: 6725 
Szeged, Földmíves utca 19. 
Honlap: www.talentumonkentes.hu 
Email: kozpont@talentumonkentes.hu 
Telefon: 06/20/464-39-89 

 
KÓSA LÁSZLÓNÉ 

Tavaszvárás a Bölcs utcai óvodában 

Önkéntesek segítettek a udvarunk megszépítésében 
A tavaszvárás egyik kellemes 

színfoltja volt az a program, amit 
a Talentum Alapítvány segítségé-
vel valósítottunk meg óvodánk-
ban a közelmúltban. A több napot 
kitöltő tevékenység során öröm 
volt látni, ahogy az óvodás gyere-
kek együtt dolgoznak az önkéntes 
diákokkal, óvónőkkel, a munkába  a 
szülők is szívesen bekapcsolódtak. 

Köszönjük az önkéntes főisko-
lásoknak, egyetemistáknak, hogy 
a nem mindennapi tevékenység-
gel színesítették hétköznapjain-
kat. A közös kertészkedés, a virág-
ültetés és az udvari fal, babaház 

díszítése – gyermekekhez közel 
álló motívumokkal, virágokkal, me-
sefigurákkal – nem csak szebbé és 
otthonosabbá tette környezetünket, 
hanem lehetőséget adott arra, hogy a 
még visszahúzódóbb ovisok is be-
kapcsolódjanak a tevékenységekbe.  

A gyermekeket örömmel töl-
tötte el, hogy kivehették részüket 
az óvoda udvarának szebbé téte-
lében. Újra átérezhettük, hogy a 
közös tevékenységek által tanít-
juk a kicsiket leginkább a környe-
zetük védelmére, a munka meg-
becsülésére. Ők azóta is gondoz-
zák a kiskertet és boldogan mu-

tatják a közösen festett képeket, 
sokszor gyönyörködnek azokban.  

 A Bölcs Utcai Óvoda köszönni 
a Talentum Alapítványnak, hogy 
ötletével hozzájárult udvarunk 
megszépítéséhez. A példamutató 
összefogásra e nehéz napokban 
igazán szükségünk van. Külön 
köszönjük Török Márta és Kósa 
Lászlóné időt nem kímélő, lelkes, 
előkészítő és lebonyolítási mun-
káját, mely a sikeres megvalósu-
lást elősegítette. 

A Bölcs Utcai Óvoda dolgozói 
és gyerekek nevében: 

CSÁNYINÉ KECSKÉS HAJNALKA 
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Húsvéti körmenet Temetői körséta 
Újságunkban a 2009. novem-

ber 11-i részönkormányzati ülés-
ről való tudósításban hírt adtunk 
arról, hogy a Szegedi Testamen-
tum Temetkezési Kft. új ügyveze-
tő igazgatója, Molnár Tamás ígé-
retet tett arra, hogy a kiskundo-
rozsmai temető ravatalozójának 
búcsúztató helyiségét nagyobbra 
átépítik. 

Újságunk képviselője lapzár-
takor örömmel tapasztalta, hogy a 

ravatalozó megújult, átépítették, a 
búcsúztató helyisége nagyjából 
7x12 méter területű lett, ahol 50-
60 ember is elférhet. Ezentúl jó és 
rossz időben nem kell a tűző na-
pon vagy esőben, fagyban, hóban 
mindenkinek a szabad ég alatt tar-
tózkodnia szertartások alatt. Az 
ígéret szerint a kívülállók részére 
a hangszórók is üzemelni fognak, 
melyekből követhetik a búcsúzta-
tás eseményeit. 

Ligeti torzó 
3–4 évvel ezelőtt újságunkban 

írtunk a dorozsmai ligetnek a te-
mető felőli sarkában lévő volt tex-
tilgyári szennyvíztisztítóról. Akkor 
a lefedetlen, baleset- és életveszé-
lyes nyitott aknákat és az üzemen 
kívüli létesítmény elbontásának el-
maradását kifogásoltuk. 

Később az Önkormányzat tu-
lajdonosi bizottsága felé is levelet 
küldtünk a létesítmény elbontásá-

nak sürgetéséről. Annak idején a 
balesetveszélyes aknákat lefedték 
és a bozót egy részét kiirtották. 
Azóta más nem történt. A mellé-
kelt kép jól szemléltetik a létesít-
ményt mostani állapotát. 

Ezúton is kérjük az illetékesek 
érdemi intézkedését a kb. 20 éve 
üzemen kívüli létesítmény elbon-
tására és a terület liget jellegének 
visszaállítására. 

Dorozsmai 
„Csörög” 

 
Egy olvasónk jelezte Szer-

kesztőségünknek, hogy a Dorozs-
mai útnak a Tas utca és az István 

utca közötti szakaszán a kerék-
párút és a mellette kirakott járda-
lapok közötti hézagok balesetve-
szélyesek. A hézagokba a kerekek 
könnyen beszorulnak. Sokan el is 
estek már ott. Kérjük az illetéke-
seket a kerékpárút átépítésére, 
balesetmentesítésére. 

Húsvéti feltámadási körmenet Kiskundorozsmán húsvét vasárnapján. 

Újra szól a rock Dorozsmán! 
2008 után idén is szeretnénk 

megrendezni Dorozsmán a prog-
resszív rock napját. Előrelátható-
lag július 30-án szólna a rockzene 
ismét. A tavalyelőtti rendezvény 
Újvári László barátunk emlékkon-
certje volt. Az idén is szándéko-
zunk megemlékezni róla, de saj-
nos más zenészek is csatlakoztak 
„Kóbász” barátunkhoz az égi ze-
nekarba. Fent muzsikál már „Dí-
zel” és „Cside” is. Az ő emlékükre 
is szólnak majd a hangszerek. 

Ezen felül szeretnénk hagyo-
mányossá tenni a progresszív 
rockzene fesztiválját községünk-
ben. Az idén terveink szerint a 
vendéglátó „Elektrons” együtte-
sen kívül egy blues duó valamint a 

feltörekvő és már két évvel ez-
előtt megismert „Bőrgyári Cap-
ricció” mellett Török Ádám és a 
„Mini” együttes szórakoztatja a 
dorozsmaiakat. 

Sajnos kereteink eléggé szű-
kösek, így ha bárki bármilyen se-
gítséggel tud szolgálni, előre is 
megköszönjük! Tanácsokat kérjük 
ne adjatok, ötletekből nálunk is 
van elég. 

A segítséggel kapcsolatban az 
alábbi telefonszámon lehet elérni 
bennünket: Tóth Péter – 30/912–
1546. 

Minden hívást előre is köszö-
nünk! 

 
A RENDEZŐSÉG 

Peca kuckó 
 
2010. május 7-én 19 órától 

zenés kertmegnyitó halászlével. 
Szeretettel várjuk az új jelentke-
zőket, a régi tagokat és párjukat. 

Érdeklődni: 461–580, 06 30/ 
440–9049 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA TTTTISZTES IIIIPART 

ÉS A 
MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 
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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, Coop ABC 
Nyitva: H-P: 9–17, szo.: 9–12. 

Szívultrahang-vizsgálat Dorozsmán! 

Egészségügyi ellátó központ kialakulása 
körvonalazódik Dorozsmán a Tas u. 2. épület-
ben, a Thurzó patikában. „Ultrahang Diag-
nosztika Dorozsmán” – olvashatjuk újságunk 
hirdetési rovatában már egy év óta.  

Az egészségügyi társadalombiztosítási 
rendszerünkben kialakult kedvezőtlen tenden-
ciák, a hosszú várólisták alakulása indokolta, 
hívta életre a térítéses szakellátási betegellátá-
si rendszer fejlesztését. Az igények kielégítésre 
magán szakorvosi rendelők, ellátó központok 
Szegeden sorban létesülnek. 

A Thurzó patika épületében már egy éve 
működik egy modern, ultrahanggal vizsgáló 
készülék, amely vizsgálatai kiterjednek a hasi, 
belgyógyászat körébe tartozó szervek, vala-
mint nyaki és a végtagi erek szakellátás köré-
be tartozó vizsgálatára. 

A meglévő ultrahangos készülék fejleszté-
se keretében szívultrahangos vizsgáló beren-
dezéssel került bővítésre. 

Ezzel kapcsolatban kértük meg Dr. Piros 
Györgyi főorvosnőt, hogy ismertesse a beren-
dezés bővítésének célját és alkalmazásának 
szakellátási lehetőségeit. 

Dr. Piros Gy.: Ismeretes, hogy Magyaror-
szágon a vezető halálokok között a szív és ér-
rendszeri betegségek fordulnak elő. Így Do-
rozsma vonzáskörzetében is sok lakos küzd ez-
zel a megbetegedéssel. Ennek gyógyítására új 
fejlesztés keretében helyi kardiológiai szakel-
látó hely került kialakításra, ahol a legmoder-
nebb szívultrahang készülék is rendelkezésre 
áll. Emellett kardiológiai szakorvosok tartanak 
majd rendelést. Ezen belül vérnyomás specia-
lista is rendel majd. További fejlesztések is 
várhatók, így a távlatban kialakítandó egész-
ségügyi központ következő lépcsője terveink 
szerint a laboratórium lesz.  

– Milyen betegségvizsgálatok elvégzésére lesz 
lehetőség? 

– Az orvos a szívultrahang vizsgálat során 
képet kap a szív működéséről, a szívizom álla-
potáról, szív billentyűkről, lezajlott infarktus-
ról, a szív gyulladásos betegségeiről és a ma-
gas vérnyomás okozta károsodásról. A beren-
dezés nagyban hozzájárulhat az infarktusok 
megelőzéséhez. 

A technika és szakértelem a vizsgálatok és 
gyógyítás beindításához rendelkezésre áll. Ez 

egy modern készülék, a kor technikai színvo-
nalát tükrözi, ugyanazt tudja, mint az echó 
kardiográf. 

Jelenleg az engedélyezési eljárások van-
nak folyamatban. Várhatóan május körül in-
dulhat be a szakrendelés, melyről újság követ-
kező számában számolunk be. 

 
TÍMÁR LAJOS 

Tisztelt szegedi és 
homokháti Polgárok! 
 

Köszönöm mindenkinek, aki részvételé-
vel és szavazatával elősegítette az ország-
gyűlési képviselő-választás sikerét. 

Őszinte hálával köszönöm meg azok 
támogatását külön is, akik a Fidesz–KDNP 
pártszövetségre és rám adták le szavazatu-
kat – az Önök segítségével egyéni jelöltként 
már az első fordulóban bejuthattam az Or-
szággyűlésbe. 

Bízom benne, hogy kormánypárti képvi-
selőként az eddigieknél több lehetőségem 
lesz a térség ügyeinek, problémáinak megol-
dására, az itt élők segítésére – ehhez azon-
ban továbbra is számítok az Önök javaslatai-
ra, meglátásaira. Az előző évekhez hasonló-
an igyekszem a választókerület minden 
települését és lakóját elérni, fogadóóráimon 
(és azon túl is) ezután is szívesen állok ren-
delkezésükre.   

Remélem, hogy képviselői programomat 
az Önök felhatalmazásával az Önök érdeké-
ben meg tudom majd valósítani az elkövet-
kező évek során! 

 
NÓGRÁDI ZOLTÁN 

országgyűlési képviselő 
Fidesz-KDNP 

Elfelejtett hőseink 
Nyugdíjasként hobby szinten foglalkozom 

a könyvgyűjtéssel, könyvkötéssel. Gyűjtés 
közben jutottam hozzá a szegedi Magyar Kirá-
lyi 5-ös honvéd gyalogezred I. világháborús 
emlékkönyvéhez. Örömmel tapasztaltam, 
hogy a dorozsmai tantestület – közismert 
dorozsmai családokból – több tagjáról részle-
tesen megemlékeznek. 

Két személy kivételével: Czékus Frigyes és 
Dora Lajos tanítókról valószínűleg azért nem, 
mert nem az 5-ös ezredben szolgáltak. De 
biztosan ők is részt vettek az I. világháború-
ban, engem mindketten tanítottak. Történe-
lem órán sokat meséltek háborús élményeik-
ről. Czékus Frigyes tanító bácsi több háborús 
emléket, tárgyat őrzött az osztály házi szertá-
rában (puskára felfűzhető szurony – bajonett 
–, acél rohamsisak, csukaszürke tábori sapka), 
melyen látszott a fejsérülés nyoma. 

Az emlékkönyvben közlik röviden össze-
foglalva, némelyeknél fényképpel kiegészítve, 
háborús történeteiket, a frontszolgálat ideje 
alatti sebesüléseket, kitüntetéseket stb. 

Tulajdonképpen ezek késztettek arra, 
hogy a Dorozsmai Naplóban közöljek korabeli 
megemlékezéseket. Talán még élnek rokonok, 
tanítványok, akiknek kedves emlékeik fűződ-
nek a 30-as, 40-es években a dorozsmai nagy-
iskolában dolgozó tanító bácsikról. Sokaknak 
biztosan ismerősen hangzanak Diskay, Gresz, 
Palotai tanító bácsik nevei. Megérdemlik, hogy 
néhány kedves szóval megemlékezzünk róluk. 
Úgy gondolom, mindez közölhető katonai 
rendfokozatuk, polgári foglakozásuk megne-
vezésével a Dorozsmai Naplóban. 

Nagyon sok közlegényről, altisztről, tiszt-
ről, polgári személyről megemlékezhetnénk, 
de nem is óhajtottunk kivételezni, csak az 
emlékkönyv foglakozik velük részletesen. 

Természetes, hogy szívünkhöz közel áll az 
I. világháború 569 és a II. világháború 530 
hősi halottja is, akiket soha nem szabad elfe-
lejteni. Emléküket tisztelettel megőrizzük. 

(Folytatása következik) 
 

VARGA ISTVÁN 

AZ EMLÉKKÖNYVBEN SZEREPLŐ DOROZSMAI KATONÁK NÉVSORA: 

NÉVNÉVNÉVNÉV    KAT. RENDFOKOZATKAT. RENDFOKOZATKAT. RENDFOKOZATKAT. RENDFOKOZAT    POLGÁRI FOGLALKOZÁSPOLGÁRI FOGLALKOZÁSPOLGÁRI FOGLALKOZÁSPOLGÁRI FOGLALKOZÁS    

Diskay FerencDiskay FerencDiskay FerencDiskay Ferenc    hadnagy ált. isk. tanító 

Palotai JózsefPalotai JózsefPalotai JózsefPalotai József    hadnagy ált. isk. tanító 

Gresz JenőGresz JenőGresz JenőGresz Jenő    hadnagy ált. isk. tanító 

Sonkovics GyulaSonkovics GyulaSonkovics GyulaSonkovics Gyula    önkéntes tizedes ált. isk. igazgató 

vitéz Balázs Istvánvitéz Balázs Istvánvitéz Balázs Istvánvitéz Balázs István    főhadnagy pénztáros 

Farkas ElemérFarkas ElemérFarkas ElemérFarkas Elemér    hadnagy tisztviselő 

Lippai András JózsefLippai András JózsefLippai András JózsefLippai András József    hadnagy községi segédjegyző 

vitéz Szekeres Jánosvitéz Szekeres Jánosvitéz Szekeres Jánosvitéz Szekeres János    főhadnagy gabonakereskedő 
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WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 
 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

����Kelet Varázsa����  
Ajándéküzlet 

 
Ballagásra, családi eseményre vagy „csak úgy” lepje meg szeretteit egy 
apró ajándékkal az 

Április 28-án nyíló üzletünkben. 
Minden 1000 Ft feletti vásárlásnál kedvezményt kapnak vásárlóink! 
 

���� Parfümök ���� Sálak, táskák 
���� Ajándéktárgyak ���� Hajgumik, csatok 
���� Kozmetikumok ���� Hastáncos kellékek 
���� Gyertyák 
���� Füstölők 
���� Bizsuk 

 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Címünk: Dorozsma, Szent János tér 1. Coop ABC-ben 
Nyitva tartás: hétfőtől pénteking 8–17, szombaton 8–12 óráig 

 
 
 

TATRADOL TRAVEL 
6721 Szeged Szent István tér 6. 

Tel.: (62) 487–835 
info@tatradol.hu 
www.tatradol.hu 

 
TAVASZI RÉSZVÉTELI DÍJ ÁRESŐ!!! 

Szegedi indulások! 
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal 

 

05.13.  1 napos szomszédolás Belgrádban  7.900,-Ft/fő 

05.26-30.  Kárpátalja és Észak-Erdély - Vereckei-hágó-
bukovinai kolostorok 

 Ellátás: reggeli  49.900,-Ft/fő helyett 44.900,-Ft/fő 

06.07-11.  Róma, az örök város 

 Ellátás: félpanzió 69.900,-Ft/fő 

06.23-27.  Prága – Drezda – Berlin - Szász-Svájc 

 Ellátás: reggeli + 2 vacsora  
  69.900,-Ft/fő helyett 64.900,-Ft/fő 

07.12-20.  Dél-Franciaország – Provance – Cote d'Azur 

 Ellátás: reggeli  129.900,-Ft/fő 

07.24-31.  Tengerparti pihenés Dalmáciában – Makarska 
Riviera – Drvenik 

 Ellátás: félpanzió 83.900,-Ft/fő helyett 79.900,-Ft/fő 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

2010. április 17-én a születésnapi és az 

eljegyzési ünnepségünkön segítségükkel 

hozzájárultak az ünnepség sikeréhez: 

– a Vadliba Vendéglő összes dolgozójának; 

– Bálint Istvánnak és Dobó Ferencnek a 

sátorépítési munkájukért; 

– Balázsfi Lajosnak a zene szolgáltatásáért. 

Baráti segítségükkel emelték az est fényét. 
 

KALLÓ ISTVÁN ÉS ERZSIKE 

Kötelező eboltás 2010-ben 
Az idén Szeged környékén több helyen is 

veszett rókákat találtak, melyek kutyákkal ma-
rakodtak és azokat megfertőzték. A  veszett-
ség rendkívül veszélyes  (a tünetek jelentke-
zése után gyógyíthatatlan)  állatról emberre is 
terjedő fertőző betegség, ezért ha a kutya ol-
tatlan és veszett állattal kapcsolatba hozható, 
a hatóság az ilyen ebet az ebrendészet útján 
kártalanítás nélkül leöleti. Mivel a veszettség 
a jövőben bármikor bárhol előfordulhat, a la-
kosság biztonsága érdekében az állategész-
ségügyi hatóság fokozottan ellenőrzi a kutyák 
oltottságát, az oltatlan eb gazdája ellen sza-
bálysértési eljárást indítanak és 10–50 ezer 
forintos pénzbírságot szabnak ki. 

A veszettség elleni védekezés szabályairól 
szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet és a 
81/2003 (IX.04) FVM r. értelmében minden 3 
hónapot betöltött ebet 30 napon belül ve-
szettség ellen be kell oltatni, valamint ezt az 
oltást 6 hónapon belül meg kell ismételni, a 
továbbiakban  az ebeket évente egyszer kell 
beoltatni. Az oltások alkalmával a kutyát szé-
les hatásspektrumú féreghajtó szerrel is ke-
zelni kell. Idén az összes régi típusú oltási 
könyvet új, sorszámozott kisállat egészség-
ügyi könyvre kell cserélni.  További változás, 
hogy az oltást igazoló matrica mellé egy ho-
logramos MgSzH 2010-es matrica is kerül, az 
oltás csak ezzel együtt és az állatorvos kama-
rai bélyegzőjével ellátva érvényes. 

2010. július 1-től ebeket csak mikrochipes 

megjelölést követően lehet eladni vagy elaján-
dékozni (tulajdonjogot átruházni), egyéb eset-
ben nem kötelező. A chip beültetését állator-
vos végezheti. Azok a gazdák, akik szeretnék 
bechipeztetni kedvencüket, most a veszettség 
oltás mellé akciós áron (6500 Ft helyett) 2900 
forintért tehetik meg. Az akció nem vonatko-
zik a kedvezményes és összevezetéses eloltás-
ra, kizárólag rendelési időben vagy az állat 
tartási helyén lehet igénybe venni. 

A 2010. évben a következő helyeken és 
időpontokban lesz összevezetéses eboltás: 

Adél köz: 05.14. 16.00–18.00; 05.28. 16-
.00–18.00 

Új tér (déli oldalán): 05.06. 16.00–18.00;    
05.21. 16.00–18.00 

Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum 
(48-as u. 11.): 05.04. 10.00–11.00, 18.00–
19.00; 05.07. 18.00–19.00; 05.11. 18.00–
19.00; 05.13. 10.00–11.00; 05.15. 16.00–
17.00; 05.18. 18.00–19.00; 05.22. 16.00–
17.00; 05.28. 18.00–19.00, 06.04. 18.00–19.00 

Subasa, buszforduló: 05.07. 16.00–18.00;   
05.20. 16.00–18.00; 05.21. 17.00–18.00 

Kulipintyó csárdától 100 méterre:   
05.20. 17.00–18.30. 

Az oltás díja 3500 Ft + új oltási könyv 250 
Ft + féreghajtó tabletta 150 Ft/10 testtömeg-
kilogramm. 

Az eboltást végzik: PAPOSNÉ DR. ÁBRA-
HÁM SZILVIA (70/53-86-763) és DR. FARKAS 
ATTILA (30/97-23-016) 

NYENYI ADATSZOLGÁLTATÁS 
 

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóság felhívja a foglalkozta-
tók, egyéni vállalkozók, őstermelők 
figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiz-
tosítási adatszolgáltatás teljesítésének 
határideje 2010. április 30. 
Az adatszolgáltatás teljesítése elsősor-
ban elektronikus úton, meghatározott 
körnek papír alapú bizonylaton történ-
het. 
Közös érdekünk, hogy a nyugdíj megál-
lapításhoz minden adat rendelkezésünk-
re álljon. Bővebb információ az ONYF 
honlapján található (www.onyf.hu). 

HIRDESSEN ÖN IS A DOROZSMAI NAPLÓBAN! 

„Négyet fizet, ötöt kap” akciónk keretében ha 
előre kifizeti hirdetésének négy alkalomra szól 
megjelentetésének díját, hirdetését az ötödik 
alkalommal ingyenesen jelentetjük meg! Ter-
mészetesen hirdetésének tartalmát havonta is 
megváltoztathatja! 

06 20/470–6587 06 30/469–2694 
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A legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 MbitA legkedvezőbb havidíjú 2 Mbit----es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!es internet szolgáltatás! Csak 3150 Forint havonta!    

Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!Csomagjainkat meglévő és új Előfizetőink egyaránt rendkívül kedvező havidíjjal vehetik igénybe!    

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Internetszolgáltatásunk havidíját már Ticket Web 
és Sodexo Pass internetutalvánnyal is kiegyenlítheti! 

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint Váltson magasabb kábeltévés csomagra most, és szolgáltatásunk havidíjából 470 Forint 
kedvezménybenkedvezménybenkedvezménybenkedvezményben    részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos részesül egy éven keresztül! Ráadásul az első digitális vevőt 0 Forintos 
bérleti havidíjjalbérleti havidíjjalbérleti havidíjjalbérleti havidíjjal    veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti!veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti!veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti!veheti igénybe, így akár plusz 19 csatorna műsorát élvezheti!    

A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8----16 óráig,16 óráig,16 óráig,16 óráig,    
kedden 8kedden 8kedden 8kedden 8----18 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 818 óráig és csütörtökön 8----20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.20 óráig Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt.    

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnnsssszzzzáááámmmmuuuunnnnkkkk::::    00006666----66662222----444466663333----444444444444....    IIIInnnntttteeeerrrrnnnneeeetttt----ccccíííímmmmüüüünnnnkkkk::::    hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....sssszzzzeeeellllmmmmaaaalllloooommmmkkkkttttvvvv....hhhhuuuu....    

Az igazi férfiaknak! DTV1 Az igazi nőknek! DTV2 

A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. A programok vételéhez digitális vevőre van szükség. 

420 420 

Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!Akár 51 tévécsatorna műsorát élvezheti több tévékészüléken is most belépési díj nélkül!    

Analóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlánAnalóg televíziós kínálatunkhoz nincs szükség külön vevőkészülékre, így az áramszámlán    

két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!két tévé esetén akár 1200 Forintot is spórolhat!    

Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!Igény esetén az első digitális vevőt ingyen biztosítjuk!    

Ajánlatunk egyéves hűségnyilatkozat vállalásával érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

� 

� 

 

� 
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KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 
Szerelés – Centírozás – 
Javítás – Futómű- 
állítás, -javítás – Fék– 
és lengéscsillapító-
mérés, -javítás, -csere 
Vezérműszíj-csere 
Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Nyári gumi 
Olajcsere 

 

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

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

Vásártéri olcsó palackozott italok boltja 
Címünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: SzegedCímünk: Szeged––––Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 87.    

(A nagybani piac kijárata mellett, Zsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnokZsombó felé narancssárga csarnok.) 

Ön volt már a kisboltunkban? 
Ha igen, akkor ismeri az árainkat. Ha nem, itt az ideje, hogy megismerje! 

Szilágyiné 8 tojásos tésztáiSzilágyiné 8 tojásos tésztáiSzilágyiné 8 tojásos tésztáiSzilágyiné 8 tojásos tésztái    ........................................................................................        Szilágyiné 4 tojásos tésztáiSzilágyiné 4 tojásos tésztáiSzilágyiné 4 tojásos tésztáiSzilágyiné 4 tojásos tésztái    ........................................................................................        
Cérnametélt Cérnametélt Cérnametélt Cérnametélt 250gr250gr250gr250gr    ............................................................    169 Ft 169 Ft 169 Ft 169 Ft 676 Ft/kg676 Ft/kg676 Ft/kg676 Ft/kg    Szélesmetélt Szélesmetélt Szélesmetélt Szélesmetélt 500gr500gr500gr500gr    ....................................................    259 Ft 259 Ft 259 Ft 259 Ft 518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg    
Eperhosszú, eperkocka Eperhosszú, eperkocka Eperhosszú, eperkocka Eperhosszú, eperkocka 250 g250 g250 g250 grrrr    169 Ft 169 Ft 169 Ft 169 Ft 676 Ft/kg676 Ft/kg676 Ft/kg676 Ft/kg    Tarhonya kézi Tarhonya kézi Tarhonya kézi Tarhonya kézi 500gr500gr500gr500gr    ................................................    259 Ft 259 Ft 259 Ft 259 Ft 518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg    

Kézi csigatészta Kézi csigatészta Kézi csigatészta Kézi csigatészta 250gr250gr250gr250gr    ....................................    219 Ft 219 Ft 219 Ft 219 Ft 996 Ft/kg996 Ft/kg996 Ft/kg996 Ft/kg    Szarvacska Szarvacska Szarvacska Szarvacska 500gr500gr500gr500gr................................................................    249 Ft 249 Ft 249 Ft 249 Ft 498 Ft/kg498 Ft/kg498 Ft/kg498 Ft/kg    
Gépi csigatészta Gépi csigatészta Gépi csigatészta Gépi csigatészta 250gr250gr250gr250gr    ................................    189 Ft 189 Ft 189 Ft 189 Ft 796 Ft/kg796 Ft/kg796 Ft/kg796 Ft/kg    Kakastaréj Kakastaréj Kakastaréj Kakastaréj 500gr500gr500gr500gr    ....................................................................    259 Ft 259 Ft 259 Ft 259 Ft 518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg518 Ft/kg    
Uniquelle 1,5lUniquelle 1,5lUniquelle 1,5lUniquelle 1,5l----es ásványvízes ásványvízes ásványvízes ásványvíz    ............................................................    59 Ft59 Ft59 Ft59 Ft    CocaCocaCocaCoca----Cola 2l PETCola 2l PETCola 2l PETCola 2l PET    ............................................................    249 Ft 249 Ft 249 Ft 249 Ft 124,5 Ft/l124,5 Ft/l124,5 Ft/l124,5 Ft/l    

Palette hajfestékPalette hajfestékPalette hajfestékPalette hajfesték    ................................................................................................    525 Ft/db525 Ft/db525 Ft/db525 Ft/db    Dobozos sörökDobozos sörökDobozos sörökDobozos sörök    ........................................................................................................    119 Ft119 Ft119 Ft119 Ft----tóltóltóltól    
0,75l0,75l0,75l0,75l----es üveges borok óriási választéka 179 Ftes üveges borok óriási választéka 179 Ftes üveges borok óriási választéka 179 Ftes üveges borok óriási választéka 179 Ft----tól!tól!tól!tól!        Anyukák figyelemAnyukák figyelemAnyukák figyelemAnyukák figyelem: popsitörlők, bébiételek, pelenkák!: popsitörlők, bébiételek, pelenkák!: popsitörlők, bébiételek, pelenkák!: popsitörlők, bébiételek, pelenkák!    

Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?Mi kapható még nálunk?    
Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!Faszén, grill fűszerek, műanyag tányérok és minden, ami egy kerti partyhoz elengedhetetlen!    

Jöjjön be hozzánk és nézze meg! 
Nyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfőNyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----20 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 720 óráig, szombat: 7----17 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 817 óráig Vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    

„Ha meg van elégedve, mondja el mindenkinek, ha nem, szóljon nekem!” 
Papp László Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241Tel.: 06 20/9241––––895895895895    

}   AKCIÓ! 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
FIGYELEM! 

 
Növényvédelmi szaktanácsadás és 
I. kategóriás növényvédőszerek 

megrendelése! 
(II. kategóriás engedély szükséges) 

 
– szerdai napokon 8–16 óráig 
Bordányban a GEKO2002 Kft. 
Gazdaboltban (Kossuth u. 52.) 

 
– tavaszi lemosó permetszerek 

akciós áron 
 

Tel.: 62/288–010 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

HÓDI PÉTER 

Étkezési utalványt és üdülési csekket elfogadunk! 

A dorozsmai öreg-
fiúk csapata focizni 
szerető 30 év felet-
ti sporttársak je-
lentkezését várja. 
 
Foci a dorozsmai 
sportcsarnokban 
hétfőn és szerdán 
19:30-tól 20:30-ig. 
 
Érdeklődni:  
Bányai Attilánál 
(06 30/424–5459) 



2010.�ÁPRILIS�30.� 11.�OLDAL�

 Gipszkarton csavarok, önmetsző Szeged, Széksósi út 7. 

 csavarok, reizer csavarok, Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

 kötőelemek nagy választékban Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Tűzifa akác 2 700 Ft/q  Eestékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db  Szlovák cement 2800 Ft/q 
CSERÉP AKCIÓK – Tondach cserepek Frühwald la terazza őszi 4cm térkő 2100/m2 
   Tangó téglavörös 105 Ft/db Nexe cserepek klasik 113/db, trend 126/db 
   Tangó piros, barna, antik 116 Ft/db Nexe téglák 30N+F 269/db, 38N+F 330/db 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Üzletünkben folyamatosan 
kapható: babakocsi, autósülés, 

etetőszék, fa és műanyag 
járóka, bébikomp, mellszívó, 

orrszívó stb.  
Keresztelőre, ballagásra alkalmi 

ruhák érkeztek! 
 

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

 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYEL EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !F I GYE L EM !     
Mindenfajta ócskavasat, lemezt, háztartási gépet, 
roncsautót, akkumulátorokat, villanymotorokat és 
egyéb feleslegessé vált fémhulladékot megvásárolok. 
Üzemek és vasszerkezetű ipari létesítmények, mű-
tárgyak, kazánházak bontását, lakóházak és üzemek 
teljes körű lomtalanítását korrekt módon vállaljuk 
pincétől a padlásig rövid határidővel, számlával. 

Lemez 20 Ft/kg, vas 25 Ft/kg, akkumulátor 
30 Ft/kg, egyéb színesfém 100 Ft/kg. 
Hulladék- és szemétszállítást is vállalunk 

(5000 Ft/fuvar). 
Hívjon bizalommal, helyi lakos vagyok, ne engedjen 
be idegent, így is védi érték- és vagyontárgyait. 

Horváth József 
Telefon: 06 20/352-9038 

 

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: 8.30-10.00, 16.30-17.30, 
szombat: 15-16. 

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 

Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 

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 48-as u. 11. alatti állatorvosi rendelőben. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 

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 

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

Bejelentkezés: 541-828 8–17 óráig 
 

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

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján! 

AUTÓSZERVIZ 
Keleti-nyugati autók javítása 

Fodor Imre 
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33. 

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

Vasáru és szerelvényüzlet 
a Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatta Negyvennyolcas u. 11. alatt    

    

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

áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!áruválasztékkal várom Vásárlóimat!    
    

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: 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 

AUTÓSZERVIZ 
vállalja 

Személy- és tehergépjárművek, robogók 
javítását, műszaki vizsgára felkészítését, 
valamint mezőgazdasági kisgépek 

– rotátorok 
– fűnyírók javítását. 

Rezsióradíj: 2500 Ft + ÁFA. 
 

Telephely: 
Kiskundorozsma, Tóth J. dűlő 1. 

 

 

KÖKAR KFT. 
Tel.: 30/488–0251 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

Tel.: 20/469–3050 
Cím: Dorozsma, Basahíd u. 8. 

EGYSZERŰTŐL A LUXUSIG 
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NYÁRON HŰT & TÉLEN FŰT 

VÉDELEM 

A nap, az i dőjárás 
viszontagságai és  

betörés ellen. 
Fix, állítható 

lamellázat vagy 
spaletta. 3 db után 

AJÁNDÉK!  DÍJMENTES FELMÉRÉS 
HÍVJON BIZALOMMAL 06 20 979-9541 

1968 óta folyamatosan működő 

ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 

vállalja bútorok, nyílászárók, lépcsők 

készítését, egyedi, különleges igény szerint is. 
 

Petrov András, Petrov Tamás, id. Petrov András 

Szeged–Kiskundorozsma, Széchenyi u. 44. 
 

Tel.: 62/461–170 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

www.tappancstanya.hu 

1% 
A 2009. évi SZJA 

1%-át kérjük, a Pol-
gárőrség javára fel-
ajánlani szíveskedjen. 

Adószám: 
18458556-1-06. 
Köszönettel, 

POLGÁRŐRSÉG 



12.�OLDAL� XXI./4.�

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! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

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

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását gépjárműtechnikus 
 – műszaki vizsgára való felkészítését autószerelő mester 
 – műszaki vizsgáztatást helyben Zsombó, Andrássy út 21. 
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./FaxTel./FaxTel./FaxTel./Fax: 255-063 
 Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H–P: 7–17 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, Napos út 5. 

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 

Ballagás? Lakodalom? 
Családi ünnep? 

A Vadliba Vendéglő 
vállalja rendezvények lebonyolítását 

helyben és külső helyszíneken 
(sportcsarnok, művelődési ház). 

Otthoni rendezvényekre ingyenes 
házhozszállítás! 

„Torkos kedd” és vasárnapi svédasztal 
Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 

Sodexo utalványt elfogadunk. 
 

Tel.: 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 
– Simson és Babetta felújításához alkatrészek 
– gumi köpenyek kismotorhoz és kerékpárokhoz 
– bovdenek, csapágyak és olajok. 

 

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

UPC DIRECT 
akár 3 TV-re is! 

 

Előfizetés nélküli MinDigTV szerelése – HD-minőség! 
Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, Digitális és hagyományos antennák, 

kábeltévékábeltévékábeltévékábeltévé    
SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE SZERELÉSE ————    JAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSAJAVÍTÁSA 

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, 13.00-16.30 
Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK 
Reluxák, szúnyoghálók, árnyékolók 

GARANCIÁLIS 
szerelése, javítása. 

 

Költő József 
T: 06 70/503–9709 

KOVÁCS 

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    

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!) 
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LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS ––––    KARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁSKARBANTARTÁS    
 

Gárgyán Miklós 
BurkolásBurkolásBurkolásBurkolás    GipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozásGipszkartonozás 
VillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelésVillanyszerelés    Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése,Redőny, reluxa készítése, 
ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    javításajavításajavításajavítása 
SzobafestésSzobafestésSzobafestésSzobafestés----mázolásmázolásmázolásmázolás    VízVízVízVíz----    és fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelésés fűtésszerelés 

KőművesKőművesKőművesKőműves––––    és ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkákés ácsmunkák 
FaxFaxFaxFax: 06 62/314-137 (este) 
MobilMobilMobilMobil: 06 20/9930-834 

Szemenyei Rita 
műkörömépítő 

Tel.: 06 70/945–3258 

Vállalom: 
– telefonközpontok 
javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 
családi házak) 
– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 
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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 

 
 
 
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: 11-17 óráig. 
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565 

Web: www.ink-mate.hu 
Skype: inkmate.uzlet 

U N G I   B t . 
Műszaki kereskedés 

Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.Villanyszerelési anyag.    
Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.Papírporzsák stb. árusítása.    
Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.Villanyszerelést vállalunk.    
Számítógépek javítása.Számítógépek javítása.Számítógépek javítása.Számítógépek javítása. 

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

  

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. 

FOGTECHNIKA 
 

Simon Emil 
fogtechnikus mester 

 

Telefonon: 

461-857, 30/965-0745 

F+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F AutóklinikaF+F Autóklinika    
→ Ultrahangos injektor és karburátor 

tisztítás, javítás 
→ Motordiagnosztika 
→ Motorveszteség mérés 
→ Motorjavítás 
→ Garancián túli szerviz 
→ Klíma javítás, feltöltés, fertőtlenítés 
→ Autógáz beszerelés, javítás 

 

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! 
Bihari Zoltán 

Elérhetőségünk: 06 30/342-9611 

Nyugati autó-

alkatrészek 

kedvező áron! 
Szeged, Dorozsmai út 169. 

Telefon: 460-154 
 

E hirdetést bemutató 

5% kedvezményben részesül. 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

Immunrendszerének 
állapotfelmérése. 

 

Érdeklődni: 
06 20/440–2667 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– iskola– és irodaszerek, 
– csomagoló és 
dekoranyagok, 
– gyermekkönyvek, 

– képeslapok, 
– fénymásolás és bélyegzőkészítés, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 

 

Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.Új cím: Szent János tér 3.    
(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

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

AKCIÓ MÁJUS 1AKCIÓ MÁJUS 1AKCIÓ MÁJUS 1AKCIÓ MÁJUS 1----RE ÉS BALLAGÁSRARE ÉS BALLAGÁSRARE ÉS BALLAGÁSRARE ÉS BALLAGÁSRA    
(a készlet erejéig) 

Birka hús ___________________ 1200,- 
Kockázott marha gulyás hús ___ 1200,- 
Marha lábszár _______________ 1280,- 
Sertés karaj __________________ 899,- 
Sertés comb _________________ 859,- 
Sertés lapocka _______________ 849,- 
Sertés oldalas ________________ 799,- 
Sertés tarja __________________ 849,- 
Csülök ______________________ 729,- 
Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488Vásártéri Húsbolt Tel.: 30/488----0254025402540254    

Elromlott a konvektora? 

Veres Feri a doktora! 

Veres Ferenc 
gázszerelő mester 

SPLIT klímák szerelése, 
karbantartása 
Gázkészülék szerviz! 

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

Számítástechnikai üzletünk címe: 
Szeged, Móra u. 38. 

 
 

Telefonszámunk változatlan:  
461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Bábolnai naposcsibe rendelést 
felveszek. 

Telefon: 06 20/315–1232 
8–16 óráig 

Angolból alap-, középfokú nyelvvizsgára, 
érettségire felkészítést vállalok egész nap 

Kiskundorozsmán is. Kidolgozott tananyag, 
20 éves gyakorlat. 

Érdeklődni: 70/589–2182 

Szobafestő–mázoló 

Molnár Antal 
Vadliba u. 14.         Tel.: 30/751–5064 
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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... 

DOROZSMAI INGATLANKÖZVETÍTŐ ÉS ÉRTÉKBECSLŐ IRODA 
 

Gyalu u. 110 m2 tégla ház 20.5 mft, Alpári Gy. u. 3 szobás felújított ház 20.4 mft, 
Balajthy u. 144 m2 4 hálószobás 22.5 mft, Tábornok u. teljesen felújított ház 23.5 mft, 

Szélmalom u. 4. sz. 900 m2 teleken sátortetős ház 14.5 mft, Bölcs u. 52. sátortetős ház 12.5 
mft, Hegedű u. tégla ház beépíthető tetőtérrel 16 mft, Láp u-i 405 m2 építési telek 25 m széles 
utcafronttal 4.2 mft, Kék u. 823 m2 építési telek 8.2 mft, Barátság u. 60 m2 3 szobás lakás 

garázzsal együtt 10.9 mft. További kínálatok www.lakáseladó.hu oldalon. 
 

Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 

Félfogadás: hétfő, szerda, péntek: 9-12, kedd, csütörtök: 14-17, vagy egyénileg meg-
beszélt 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 

Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!Rendezvényekre rendelést felveszünk!    
Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexho Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!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 

461-067 

 
 
 
 

 
(az orvosi rendelő mellett) 

 

Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?Itt a nyár, mire vár?    
Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már!Fürdőruhát vegyen már! 
AVON megrendelés, tanácsadás! 

TelefonTelefonTelefonTelefon: 06 30 254–1440 

L Á N G O S 
DOROZSMÁN! 

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

Május 15-től kürtös kalács és rollis virsli! 

A Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és PizzériaA Bányai Cukrászda és Pizzéria    
vállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolításátvállalja rendezvények lebonyolítását    aaaa    
PetPetPetPetőfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Mfi Sándor Művelvelvelvelődési Házbandési Házbandési Házbandési Házban    

100 f100 f100 f100 főig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 fig, a Pizzériában 25 főig.ig.ig.ig.    
Az étel és ital választék megbeszélés szerint. 

AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!    
Minden nagy pizzához ajándék somlóit kap 
minden vásárló a Bányai Pizzériában! 

Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461Rendelésfelvétel: 62/461––––023023023023    
Lakodalmak    Születésnap    Ballagás 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470-6587, 06 30/469-2694 

Akció augusztus 31-ig 
 

HOYA fényresötétedő és  
dioptriás napszemüveg lencsék 
a szezon legkedvezőbb árain! 

 

További akciókról 
érdeklődjön üzletünkben! 

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 

Ingyenes computeres 

szemvizsgálat 
ha mi készítjük szemüvegét! 

Ballagási akció! 


