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„A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak mint a 
hazugságok.” 

(Friedrich Nietzsche) 

EGYESÜLETÜNK MECÉNÁS DÍJBAN RÉSZESÜLT 

Képek a XII. Dorozsmai Napokról 
Június 25-én délután 5 órai 

kezdettel nyílt meg a XII. Dorozs-
mai Napok rendezvénysorozata. 

Fábián József önkormányzati 
képviselő köszöntötte a megnyi-
tóra kíváncsi közönséget, majd 
Hajdú Géza, a művelődési ház igaz-
gatója ismertette, a dorozsmai ci-
vil szervezetek ajánlásai alapján 
kik kapják idén a Kiskundorozs-
máért Emlékérmet és a Mecénás 
Díjat. 

Először a Mecénás Díjat osz-
tották ki, amelyet idén újságunk 
kiadója, a Dorozsmai Napló Baráti 
Kör kapott, és amelyet a szervezet 
nevében Somogyi Gábor főszer-
kesztő vett át Fábián József és 
Tóth József képviselőktől. A Kis-
kundorozsmáért Emlékérem tu-
lajdonosa Thurzó Ferenc lett. 

A következő program a műve-
lődési ház udvarán megépített ke-
mence ünnepélyes átadása volt. 
Mádi György plébános megáldotta 
a kemencét. 

Péntek este nagy várakozás 
előzte meg a sztárvendég – Márió, 
a harmonikás – érkezését. A Mű-
velődési Ház udvara zsúfolásig 
megtelt a mindenféle korosztályt 
képviselő nézőkkel. A szólóelőadó 
elvarázsolta közönségét egyórás 
előadásával, mely után tömött so-
rokban várakoztak CD-je megvá-
sárlására, de a puszis fényképek 
készítését sem utasította vissza a 
szimpatikus muzsikus. A rohamot 
csak a polgár-
őrök tudták kor-
dában tartani. 

Szombaton 
a VI. Szélma-
lom Kerékpáros 
teljesítménytú-
ra a szombati 
esőbe fordult 
kezdés ellené-
re 86 fő neve-
zővel elindult 
és becsülettel 
teljesítette a ki-
tűzött távokat. 

Délután a két külföldi tánccsoport 
nagy sikert aratott, a Martinique 
szigetéről érkező színes előadók 
különösen kitettek magukért, eg-
zotikus előadásuk az eső ellenére 
sok nézőt vonzott a színpad köré. 
A szlovák Sinava együttes néptán-
cosai forgatagát is érdeklődéssel 
kísérte a dorozsmai közönség. 
Utánuk 8 Csongrád megyei tele-
pülés csoportja lépett fel a Népze-
nei Találkozón. A szereplők nem 
ilyen hűvösre számítottak, rövid 
ujjú pruszlikjaikban dideregve, de 
annál nagyobb lelkesedéssel éne-
keltek, muzsikáltak. Estére sem 
csillapodott az eső, mégis megtöl-
tötte a nézőteret Lakatos Kriszti-
án híre. Dorozsma szülötte, aki 
már országos hírnevet vívott ki 
magának, nagy magyar előadók 
slágereivel lépett fel, de természe-
tesen nem maradt ki választott 
műfaja, a jazz és a swing sem. Már 
javában muzsikált az estét záró 
programját nyújtó Holiday zene-
kar, de Krisztián még mindig osz-
togatta autogramjait a technikai 
sátor fedezékében tolongó fiata-
loknak. 

A Dorozsmai Napok alkalmá-
ból két kiadvány is napvilágot 
látott a Dorozsmai Füzetek soro-
zatában: A kőbárány Vass József és 
A dorozsmai téglaverők Simon 
Lajos tollából. 

 
TÓTH GYÖRGY 

Thurzó Ferenc átveszi a Kiskundorozsmáért Emlékérmet. 

Néptáncosok is felléptek a Dorozsmai Napokon. 

A dorozsmai növendékek is kitettek magukért. 
Főszerkesztőnk az egyesület nevében átveszi a díjat. 
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KÖZÉRDEK� SZÁMOK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 ���� Fábián József 
 Mobilszám: 06 30/535–0056. 
 
 ���� Önkormányzati Kirendeltség 
 62 461–030 
 
 ���� Önkormányzati zöldszám 
 80 820–302 

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. júliusi lapszámunk szerkesztőségi 
ülésének időpontja 2010. július 12., hétfő. 

Civil társadalom, civil kontrol, civil kurázsi 
A címben szereplők jegyé-

ben 2010. június 3-án a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház szerve-
zésében került sor a civil fórum 
megtartásra Tóth György veze-
tésével. 

 
A fórum célja az volt, hogy a 

pártoktól független civilek mutat-
kozzanak be, ismertessék egy-
részt létrehozásuk célját, mutas-
sák be működésüket, rendezvé-
nyeiket, kapcsolataikat, és azt, 
hogy működésükkel hogyan, mi-
ben szolgálják Dorozsma szellemi, 
kulturális, oktatási, nevelési és 
közbiztonsági ügyét, másrészt a 
közhasznú célokra működésük so-
rán hogyan szereznek, gyűjtenek 
pénzforrásokat, ezek a pénzek 
milyen volumenben váltanak ki 
vagy pótolnak költségvetési pénz-
hiányokat. 

A fórumra Dorozsma összes 
civil szervezete, sportegyesülete, 
alapítványa és társadalmi szerve-
zete meghívásra került, amelyek 
közül mintegy húsz szervezet és 
intézmény képviselője jelent meg. 

A törvényi szabályozások 
alapján minimum 10 fő alapíthat 
egyesületet, alapítványt, meghatá-
rozott célokra. Az alapítványt ku-
ratórium, míg az egyesületeket ve-
zetőség irányítja és ellenőrző bi-

zottság ellenőrzi. Fenti törvény 
szellemében alakult 1990 után 
Kiskundorozsmán is a Kiskundo-
rozsmáért Alapítvány, a bölcsőde 
és az óvodák alapítványai, a Do-
rozsmai Napló Baráti Kör, a Pol-
gárőrség, mindkét általános iskola 
alapítványa stb. 

Bemutatkoztak: a tűzoltók, a 
Baba-Mama Klub, a Jerney János 
Általános Iskola alapítványa, a 
Negyvennyolcas utcai Óvoda, a 
Bölcs utcai Óvoda, a Vöröskeresz-
tes Klub, az Alkony Nyugdíjas 
Klub, a Polgárőrség, a Katolikus 
Kör, a Kiskundorozsmáért Alapít-
vány, a Családsegítő Ház Klubja, a 
fiókkönyvtár, a cserkészek, a Sze-
gedi Városvédő és Hagyományőr-
ző Egyesület és a Kézilabda Szak-
osztály. 

A bemutatkozások során a je-
lenlévők bepillanthattak egymás 
munkájába, műhelytitkaiba, pél-
dául, hogyan szereznek pénzesz-
közöket gyűjtések, bálak szerve-
zésével, az SZJA 1%-ának igénylé-
sével és pályázatok benyújtásával. 
Jó volt hallani, hogy egy-egy köz-
hasznú szervezet éves szinten a 
néhány száz ezer forinttól a több 
millió forintot is elérő mértékű 
társadalmi munkát végez. Egyes 
tevékenységek esetiek, például 
bálak, rendezvények, míg mások 

egész évben folyamatosan tevé-
kenykednek, ilyenek például a pol-
gárőrök. A Dorozsmai Napló veze-
tősége és szerkesztőbizottsága 
évente 11 alkalommal adja ki az 
újságot 4000 példányban és jut-
tatja el ingyen a postai kézbesítők 
által Dorozsma minden lakosához 
még a tanyavilágba is. Ennek a 
fizetendő nyomdai és postaköltsé-
ge 2,5–3 millió Ft évente. A hirde-
tés szervezése és cikkek írása tel-
jes mértékben társadalmi munká-
ban történik. Emellett több kiad-
ványt is megjelentettek az elmúlt 
évek során. 

Hozzászólásokban az alapít-
ványi célokkal összefüggő újabb 
igények kerültek megfogalmazás-
ra, például egy „Dorozsmai Legen-
dárium” megjelentetése, míg má-
sok hiányolták Dorozsma közélet-
ének, civil társadalmának építésé-
ből és a kulturális, nevelő munká-
ból hiányzó vezető értelmiségi 
réteget – a tanárokat és műszaki 
értelmiséget. Érthetetlen aktivitá-
suk hiánya és megnyilvánuló 
passzivitásuk. 

A civil szervezetek többsége 
állami, önkormányzati támogatás 
nélkül működik. Kevés esetben 
van lehetőség önkormányzati és 
állami, például NCA pályázatok 
útján közpénzhez jutni. 

A dorozsmai civilek által ösz-
szegyűjtött adományok, pályázati 
pénzek és elvégzett társadalmi 
munka konkrétan nem került 
forintosításra, de becslésem sze-
rint a bemutatkozások alapján kb. 
évente 7-10 millió Ft közé esik az 
az összegyűjtött pénz, amely ön-
kormányzati finanszírozási hiányt 
pótol vagy vált ki. 

Hajdú Géza művelődési ház 
igazgató összefoglalójában a fóru-
mot eredményesnek ítélte meg. 
Több hozzászóló a civilek klub-
szerű működésének igényét fogal-
mazta meg. 

Az igazgató úr ismertette, 
hogy a falunapokra elkészül a Mű-
velődési Ház udvarán a kemence. 
A művelődési ház kulturális prog-
ramjai mellett jeleskedik helyi, 
helytörténeti kiadványok kiadásá-
ban is, ilyenek voltak például a 
kőbárányról és a téglaverőkről 
szóló kis könyvecskék. 

Végezetül ismertetésre került 
a 2010. évi Dorozsmai Napok 
programja, majd a résztvevők ja-
vaslatai alapján titkos szavazással 
döntöttek a Dorozsmai Napokon 
kiosztásra kerülő társadalmi elis-
merésekről, így a Dorozsmáért 
Emlékérem és a Mecénás Díj cím-
zettjeinek személyéről is. 

TÍMÁR L. 

NYITOTT TÁRSADALOM 

Dudás Juli ajándéka 
Ugye emlékeznek még a nagy 

betegséggel küzdő kislányra, aki-
nek egészségéért egész Dorozsma 
megmozdult? Örömmel jelenthet-
jük be, Jucus tünetmentes. Régen 
hallottunk róla, most azonban 
meglepetéssel szolgált nekünk. A 
Dorozsmai Napok alkalmából meg-
ajándékozta önmagát, családját és 
Dorozsma lakosait egy arany-
éremmel. Nem kisebb teljesít-
ménnyel, minthogy megnyerte az 
„Alapítvány a Daganatos Gyerme-
kekért” szervezet által rendezett 
tornát, ahol pingpong bajnoksá-
gon első helyezést ért el. A daga-

natos betegségből felépült gyer-
mekek olimpiáját minden évben 
megrendezik, ennek idén Moszk-
va adott helyet. A 6-8, 10-13 és a 
13-16 éves korosztályoknak szer-
vezett tornán Európa számos or-
szágából – Lengyelországból, Né-
metországból, Ukrajnából, Orosz-
országból és még több más or-
szágból indítottak nevezőket kü-
lönféle sportágakban. Sakk, futás, 
foci, úszás, lövészet és pingpong 
képezte a versenyszámokat, utób-
bin egy ukrán és egy orosz kislányt 
megverve, korosztályában Jucus 
végzett az első helyen. A torna költ-

ségeit, a repülőgépes utazást, a 
négycsillagos hotelban levő szállást 
teljes egészében az Alapítvány állta. 

Julikát a verseny előtt Kovács János, 
a Makkosházi iskola sportnevelő 
tanára készítette fel egy 3 hetes 
intenzív foglalkozáson, s ő tisztes-
séggel helytállt, meghálálva tanító-
jának fáradozását. A versenyek szü-
neteiben a moszkvai városvezetés 
városnézésre, víziszínházi, cirkuszi 
előadásra vitte a kis felgyógyulta-
kat. Jucus utoljára márciusban 
volt az időszakos átfogó egészség-
vizsgálaton, most kell ismét men-
nie június utolsó hetében. Kicsit 
köhög, jól megfázította magát a lég-
kondicionált környezetben, de re-
mélhetően a vizsgálat semmi ko-
moly problémát nem fog találni nála. 
Gratulálunk a szép eredménynek! 

TÓTH GYÖRGY 
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A dorozsmai belvízhelyzetről 
Lapzártánkkor már három he-

te tart az országos esőzés. 
Dorozsma belterületén általá-

ban elmondható, hogy szerencsé-
re eddig tragikus belvízhelyzet 
nem alakult ki, hála az elmúlt 
évek során végzett csatornázás-
nak és a belvízelvezető árkok kar-
bantartásainak. A mélyebben fek-
vő részeken, főleg a fel nem töl-
tött, vagy művelés alatt nem álló, 
mélyfekvésű kertekben, átmeneti 
belvíz alakult ki, amely néhány 
nap alatt eltűnt, majd ha esett, 
újra előjött. Sajnos azokon a ré-
szeken volt és van probléma, ahol 
az árkokat a lakók lefedték, bejá-
rót, parkolót, virágos kertet alakí-
tottak ki, és időközben ha raktak 
is le átfolyó csöveket, azok eldu-
gultak. 

A sziksóstói üdülőkertek és 
kertesházak területen nincsenek 
csapadékvíz-elvezető árkok. A ho-
mokos talaj és a magas fekvés 
miatt eddig a legtöbb helyen ve-
szélyes belvízhelyzet nem alakult 
ki. A mélyfekvésű Gesztenye, Su-
basa és Körte utca környékéről 
érkezett újságunk részére jelzés 
belvíz ügyben. A helyszínen járva 
fényképeket készítettünk, egy hét 
után a legtöbb helyen megszűnt a 
felszíni víz, amely a későbbi esők 
miatt ismét megjelent. Általában 
elmondható, hogy vészhelyzet nin-
csen. A Subasa, Gesztenye utca tér-

ségében a mély fekvés miatt saj-
nos csak vízátemelő megépítésé-
vel lehet biztonsággal a vizet elve-
zetni Sziksósfürdő felé, ugyanis 
magas vízállás esetén visszatáplá-
lás is előfordulhat. 

Fábián József képviselő úr tájé-
koztatása szerint erre a területre 
vonatkozó belvízrendezési létesít-
mény már tervezés alatt van (de 
sajnos Isten malmai lassan őröl-
nek). 

A subasai kiskertek, üdülők, 
lakóingatlanok területén csapa-
dékvíz-elvezető árok többségében 
nincsenek létesítve. Ezért az em-
bereknek a telkeken felgyülemlett 
belvizet nem volt hova elvezetni, 
várni kellett az idő jobbra fordu-
lására. Például a Citromfű utcában 
volt és jelenleg is van olyan telek, 
ahol ráadásul még laknak is, és 20–
40 cm-es víz veszi körül a lakóhá-
zat. Mivel ez a környék mélypont-
ja, nem volt a vizet hová elvezetni, 
ugyanis a szomszéd telekre nem 
lehet, árok meg nincsen, ennyi 
vizet elszállítani nem lehet. 

Vajon mi lehet a megoldás a 
jövőre nézve a hasonló esetek 
megelőzésére? 

2010. május 12-én a kiskun-
dorozsmai Részönkormányzat ülé-
sén tervezett napirend volt a bel-
vízelvezető árkok felújítási terve, 
de elmaradt, ugyanis a finanszíro-
zására nem sikerült pályázati pénzt 

szerezni. Vajon meddig megy ez 
így? A szennyvízcsatorna beruhá-
zása lezárult. A külföldi érdekelt-
ségű fővállalkozóknak ez nem üz-
let, ezért a pályázati úton való 
finanszírozást lobbi érdekek nem 
motiválják, ha jól gondoljuk. 

Mi lehet tehát a megoldás? 
Talán nem kellene időtlen időkig 
sikeres pályázatra várni, hanem 
elkészíttetni a kiviteli terveket és 
nekifogni a munkának. Szakirányí-
tással (méretek és szintek kitű-
zése mellett) a lakosság egy része 
is el tudná háza előtt készíteni az 
árkot. Aki idős, beteg vagy nem 
képes rá, ott közmunkásokkal el 
lehetne végeztetni. Ezzel a megol-
dással 2-3 év alatt ki lehetne lábal-
ni ebből a kilátástalan helyzetből. 

Gazdasági válság van. Az em-
berek egy része nyomorog. A köz-
munkások többsége csak söprö-
get az utcán – ez is kell, de lehetne 
olyan termelő munkát végezni, 
amely új értéket állít elő. Ilyen le-
hetne a belvízrendszer megépíté-
se. Amikor nem voltunk uniós ta-
gok, akkor is létesültek beruházá-
sok. Úgy is lehet beruházni, hogy 
nem a klientúrához tartozó kivite-
lezőket hozzuk helyzetbe jó pén-
zért, hanem törekszünk a legol-
csóbb és takarékos megoldásokra. 

A belváros csinosítása mellett vá-
rosunk vezetése gondoskodjon 
azokról is, akik önhibájukon kívül 
vagy szűkös lehetőségeik alapján 
üdülőövezetben laknak. Nekik is 
joguk van a minimális létfeltéte-
lekre, járható utakra, közvilágítás-

ra és kényelmi szolgáltatásokra. 
Lépjünk ki ebből a cifra nyomorú-
ságból. Tény, hogy Sziksóstón és 
Subasán nagyjából 6-800 ember 
lakik állandó bejelentkezés alap-
ján. Az az érv tovább nem tartha-
tó, hogy aki üdülőövezetbe költö-
zött, tudta, mit vállal, az önkor-
mányzat itt nem ígért teljes infra-
struktúrát, az önerőt helyezte elő-
térbe, csöpögtetett önkormányza-
ti segítség mellett (utak, közvilá-
gítás). 

A nehéz helyzetben lévők mel-
lett igényes építkezések is szép 
számban szaporodnak. Úgy gon-
doljuk, hogy az idő meghaladta az 
elutasító és halogató álláspontot. 
Szeged város vezetésének mie-
lőbb érdemben is foglalkoznia 
kell az üdülő övezeteinek építési 
besorolása felülvizsgálatával, az 
épületekkel beépíthető terület szá-
zalékos arányának megnövelésé-
vel és az infrastruktúra fejleszté-
sével. 

T. L. 

Két új füzet Dorozsmáról 

A XII. Dorozsmai Napok alkal-
mából a művelődési ház két új 
kiadványt jelentetett meg a Do-
rozsmai Füzetek sorozat 4. és 5. 
részeként. 

Simon Lajos a dorozsmai tég-
laverők életéről, munkájukról, 
életmódjukról írt egy gazdagon 
illusztrált, olvasmányok és infor-
matív könyvet, olyan család sarja-
ként, amely tagjai maguk is kubi-
kosok voltak. Vass József A kőbá-
rány című összeállításban a műal-
kotás hányattatott sorsáról ír, va-
lamint arról, valamint arról, hogy 

a község egyik fontos jelképének 
egy másolata mára ismét méltó 
helyen, a templomkert falában 
megtekinthető, sőt, az ott lévő 
ivókút mindenki szomját oltja. 
„Nagyon régi, nem titkolt vágyam 
volt, hogy valamilyen módon 
Dorozsmára kerüljön a ’kőbá-
rány’, még ha másolatban is! 
Igaz, hogy idáig eljussunk, na-
gyon sok víz lefolyt a Tiszán” – 
írja a szerző. 

A könyvek megvásárolhatók 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. 
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Júliusi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Angol nyelvi tábor gyer-
mekeknek 

Vezeti: Raffai Erika (Tel.: 06 
30/626–1119) 

Időpontja: június 28-tól július 
2-ig. 

 
+ Moderntánc tábor 
Vezeti: Tari Zsuzsanna (Tel.: 

06 30/545–4000) 
Időpontja: június 30-tól július 

2-ig. 

Nyáron működő 
csoportok: 

 
– Alakformáló torna 
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita 
Időpontja: minden hétfőn 

17.30-tól 
 
– Aerobic 
Vezeti: Veszelka Rita 
Időpontja: minden kedden és 

csütörtökön 17.30-tól 

– Gerinckímélő torna 
Vezeti: Juhász-Szélpál Rita 
Időpontja: minden szerdán 

17.30-tól 
 
– Gerincjavító torna 
Időpontja: minden kedden és 

pénteken reggel 8 órától 
 
+ Vásárok 
Július 9-én 9–11-ig, 15-én 9–

11-ig, 21-én 9–12-ig. 

Családi rendezvényekre a mű-
velődési ház kemencéje bérelhe-
tő. A kemence felfűtését nem áll 
módunkban biztosítani. 

Érd.: 463-112, 20/954–2124. 
 

* 
 
Augusztus 2-től 15-ig a műve-

lődési ház felújítás miatt zárva 
tart! 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

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 embe-

rek, események megismerése, 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 csapa-
tok kialakításával. A helytörténeti vetélkedő jelentkezési határideje: 2010. augusz-
tus 1., a Petőfi Sándor Művelődési Házban vagy a Somogyi Könyvtár Dorozsmai fiók-
könyvtárában (6791 Szeged-Kiskundorozsma, 48-as u. 12.). A jelentkezés tartalmazza 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 Mikroszkóp Színpad szilveszteri műsora felvételén való részvétel, 
családi fürdőbelépő, vadasparki és mozi belépők, családi vendéglői vacsorák és 
torták (Miklós Sándor, Gyuris István, Bányai Attila felajánlásai). 

A vetélkedőre való felkészülési idő biztosított. A kérdésekre felhasználható segéd-
anyag:  

Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története, Felpétzi Győry Jenő: Dorozsma régi 
életéről, Kiskundorozsma-tanulmánykötet, Vass József: A dorozsmai szélmalom, a 
dorozsmai általános iskolák évkönyvei, lexikonok, helyi lapok, alapos helyismeret.  

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 

Felhívás! 
2010. augusztus 19-én 14 órá-

tól főzőversenyre várjuk a csalá-
dok és baráti társaságok jelentke-
zését a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház udvarára.  

Nevezési díj: 2000 Ft. 
Eredményhirdetés 18 órakor. 
Jelentkezés: 62/463–112,  06 

20/954–2124-es telefonszámon, 

valamint Tahiné Tündénél a 06 
30/366–8237-es telefonszámon. 
19 órától szabadtéri műsorokkal 
várjuk az érdeklődőket.  

A részletes programról a kö-
vetkező Dorozsmai Naplóban ol-
vashatnak. 

 
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Családi nap az oviban 

Már napokkal előtte a bejárat-
nál olvashatta az óriásplakáton 
mindenki, aki arra járt: kedves kis 
ovinkban – a Széksósi útiban – csa-
ládi napot szerveznek az óvónők. 

Erre a májusi délutánra még a 
nap is kisütött hosszú idő után. Az 
eddigi minden évben már hagyo-
mánnyá vált, szülőket is megmoz-
gató sportnapot felváltotta egy jó 
hangulatú, kötetlen, családias dél-
után. 

Kedves kis ovink udvara 4 óra 
után hirtelen tele lett, alig fértünk 
– szerencsére. A kezdeti hangulat-
ról a Talent Énekstúdió kis művé-
szei gondoskodtak zenei produk-
ciójukkal. A gyerkőcök ezután ki-
próbálhatták, elsajátíthatták a kéz-
művesség csínját-bínját: Zsuzsival 
a szélforgó készítés rejtelmeit; 
Icuval és Vikivel a száraztészta fű-

zését és a kőfestést; Katikával 
gipszből és szalvétából a képké-
szítést; Editkével a csuhé-baba fo-
nását. Mindenki hazavihette az el-
készített mesterművét. Nagyon 
népszerű volt még a Kölyökidő 
Alapítvány jóvoltából az arcfestés 
és természetesen az ugrálóvár is, 
ahol Ildi és Ilike tartotta szemmel 
a felpörgött kis lurkóinkat. Köz-
ben elkészült Gladisz, Rózsa és 
Manyika a szendvicsekkel, az üdí-
tőkkel és a kávéval. Mondanom 
sem kell, hogy minden elfogyott. 
Szülők egy kisebb csapata zsákba-
macskát árusított jelképes össze-
gért azokból az apróságokból, 
amelyeket az előző hetekben aján-
lottak fel a gyerekek és a szülők – 
akkora sikere volt, hogy egy má-
sodik adagot is gyorsan be kellett 
csomagolnunk. És ha valakinek 

menet közben kétsége támadt vol-
na, hogy nem tudja mire költeni a 
pénztárcájában még meglapuló pár 
forintot, arra gyorsan és könyör-
telenül lecsapott a két, mindenre 
elszánt, tombolát áruló anyuka. 
Közkívánatra – a türelmetlenek és 
nyerni kívánók kedvéért – este 6 
után elkezdtük Nóri felügyelete 
alatt az értékes tombolatárgyak 
kisorsolását. A sok felajánlásnak 
köszönhetően rengeteg ajándék-
csomagot, és három fődíjat is át 
tudtunk adni a nyerteseknek. A 
szerencsésebbek több mindent is 
hazavittek. 

A visszajelzések biztatóak, jól 
érezték magukat a gyerekeink, mi 
szülők és az óvoda összes dolgo-
zója. 

Jó Volt! Köszönjük! 
- EGY SZÜLŐ - 
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Dorozsmai Kávéházi Esték 
Június 11-én este a Dorozsmai 

Könyvtárban Dr. Szirtesi Zoltán 
„Tégy Te is egészségedért” című 
könyvének bemutatójára került 
sor. Beszélgetőtársa Hajdú Géza 
volt. Az esten jelen volt Majzik 
István, a Bába és Társai Könyvki-
adó ügyvezetője is. Szintetizáto-
ron közreműködött Gabona Attila. 

Hajdú Géza a könyv bemutató-
jának első részét Dr. Szirtesi Zol-
tán háziorvos személyes bemuta-
tásával kezdte. (1970 óta, 40 éve 
háziorvos Dorozsmán – a szerk.). 

Hajdú Géza: Hogyan lett Önből 
orvos? 

Dr. Sz. Z: Nem arisztokrata 
családból származom, a Teremtő 
akarta így. Édesanyám szorgal-
mazta, hogy jól tanuljak. 

H. G.: Miért éppen Dorozsma? 
SZ. Z.: Kezdő orvosként ideg-

gyógyászként dolgoztam Hódme-
zővásárhelyen. Szegénységben él-
tünk, de szerettem és szeretek em-
berek között élni, dolgozni, itt, 
Dorozsmán Dr. Tóth Kálmán meg-
üresedett helyére kerültem. 

H. G.: Maradjunk a szakmánál, 
milyen volt akkor a népesség és  
népegészség Dorozsmán? 

SZ. Z.: Kunok és cigányok 
éltek itt zömmel. A fő két beteg-
ségtípus a kubikusoknál az ízületi 
és asztmás rendellenesség volt. A 
cigányok egészségi állapota na-
gyon rossz volt. Először a csecse-
mőhalandóságot sikerült felszá-
molni, később a rendszerváltásig 
fokozatosan javult Dorozsma egész 
lakosságának egészségi állapota. 
Azóta ismét romlik az emberek 
általános egészségi állapota, újból 
megjelent a TBC. Nagy a szegény-
ség, kevés a nyugdíj, emiatt nem 
tudja az emberek egy része a 
gyógyszert kiváltani. Olyan köny-
vet írtam, amely az ember teljes 
életét felöleli. Benne van például, 
hogyan kell egészségünket otthon 
ellenőrizni, de emellett belecsem-
pésztem egy kis erkölcsi nevelést 
is. Írtam a gyógynövényekről is, 
mert olcsók, kb. 50-60 fajtának 
ismertetem gyógyhatásait. 

H. G.: Milyen betegségeket le-
het otthon felismerni, kezelni? 

SZ. Z.: Sajnos az antibiotiku-
mok elrontották a betegeket. A 
gyakori felírás, szedés miatt már 
nem is hatnak bizonyos emberek-
nél és betegségeknél, mert meg-

szokta a kórokozó. Régen a meg-
fázásos betegség, lázas állapot ke-
zelését házilag megoldották. Gyer-
mekbetegségeket, himlőt, apró 
égési sebeket otthon el lehet látni. 

H. G.: Mi a helyzet a szívbeteg-
ségekkel és magas vérnyomással? 

SZ. Z.: Ezek időskori sajátossá-
gok, életmód- és étkezési változ-
tatással befolyásolhatók eredmé-
nyesen. Az ételek elkészítésének 
módjával, erőlevessel, teákkal, fő-
zetekkel az enyhébb betegségek 
kezelése, de főleg a megelőzése 
megoldható. Az alkohol kismérté-
kű esti fogyasztása is jól szolgál-
hatja egészségünket, 1 dl vörös-
bor elfogyasztása nem árthat, ha 
egyébként nem tiltott. 

H. G.: Miért tartja fontosnak a 
tapasztalatok átadását? 

SZ. Z.: Úgy gondolom, akinek 
ha megadatott a lehetőség, ambí-
ció, esténkénti írással jól szolgál-
hatja embertársainak egészségét. 

Majzik István hozzáfűzte: van-
nak profi, nyereséges könyvek, 
amelyekkel kigazdálkodható a töb-
bi, értékes könyvek megjelenteté-
se. „A cigányok a rendszerváltás 
vesztesei. Korábban egyébként több, 
cigánysággal kapcsolatos könyv je-
lent meg. Nem részesültünk támo-
gatásban ennek a könyvnek a meg-
jelentetésekor. Ezért nem szere-
tem a kuratóriumokat.” 

Megemlítendő, hogy Szirtesi 
doktor úr 2007-ben Kiskundo-
rozsmáért Emlékérmet kapott. 
2010-ben a Szegedért Alapítvány 
által alapított Debreceni Pál-díjat 
kapta a négy kitüntetett közül. 

SZ. Z.: Ez az ötödik vagy hato-
dik könyvem, ami eddig megje-
lent. Az elmúlt években dolgoz-
tam, derekam egyenes, kezem tisz-
ta maradt. Ismereteim szerint 
ezért kaptam az elismeréseket. 

H. G.: Hogyan is volt a Somogyi-
könyvtárban a könyv örökbefogadása? 

SZ. Z.: Jó hagyománya ez a 
könyvtárnak. 150 éves orvosi 
könyvet ajánlottak nekem. A má-
sik a Liszt Ferenc-könyv volt, amely 
a magyar cigányzenéről szól, ezt 
fogadtam örökbe. 

Hajdú Géza jókívánságok kö-
zepette ajánlotta az új könyvet el-
olvasásra a jelenlévőknek, mi pe-
dig olvasóinknak. A könyv kapha-
tó a Bába és Társa Pulcz utcai 
könyvesboltjában.   T. L. 

Kemence áll a művelődési 
ház udvarán 

Alföldi Búbos kemence 
Készült 2010-ben 

 
TÁMOGATÓI 

 

Fábián József és Tóth József önkormányzati képviselők 
Kiskundorozsmáért Alapítvány Szegedikum Nonprofit Kft. 

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 

 
Megáldotta: Mádi György 

 
A kemence elkészítésében közreműködtek: Vőneki Attila, ifj. Miksi 
István, Kohnné Sebestyén Zsuzsanna, ifj. Szilágyi Árpád, Rácz István, 
Lévai József, Gyurcsán András, Kovács Ferencné, Barta András. 

Köszönetnyilvánítás 
Tisztelettel köszönöm azoknak a támogatását, akik önzetlenül 

hozzájárultak a XII. Dorozsmai Napok megszervezéséhez: 
Alkony Nyugdíjas Klub, Agromag Kft., Alex Divat, Bányai Cukrász-

da, Deák György, Divatáru (Kínai bolt), Szélmalom Kábeltévé Zrt., Do-
rozsmai Tűzoltó Egyesület, Fábián József, Família Presszó, Farkas An-
tal, Félegyházi Kenyér, Frányó Péter, Görög József, Gyuris Gáborné, ifj. 
és id. Miksi István, Jakus Sándorné, Kiskundorozsmáért Alapítvány, 
Mary Diszkont, Militár Miklós, Nagybani Piac Kft., Narancsliget Zöld-
ségbolt, Nárcisz Virágüzlet, Pesti Ferenc, Petrov András, Pillér Taka-
rékszövetkezet, Privát Mini ABC, Röfi-Ker Bt., Sári Attila, Stop Cukrász-
da, Somorjai Szabolcsné, Szegána Kft., Székivirág Népdalkör, Szélma-
lom Vendéglő, Tóth József, Ungi Bt., Újvári Pincészet, Vadliba Vendéglő, 
Veres Ferenc, Vöröskeresztes Klub 

HAJDÚ GÉZA 
a művelődési ház igazgatója 

Mádi György megáldja az új kemencét. 



6.�OLDAL� XXI./6.�

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART! 

Nemzedékek borászkodnak Dorozsmán 
Egy éve nyitotta meg kapuit a Zádori Borkimérés 

A Dorozsmai út 148. alatt szé-
pen kicsinosított kapubejáró ve-
zeti a borbarátokat a családi ház 
melletti tágas, virágos belső ud-
varba a szépen kialakított pince-
előtérbe, majd az 50 m2-es pincé-
be, ahol Zádori Károly és felesége 
hatféle finom bort kínál a betérő 
vásárlóknak. 

A Zádori család nagyapai ágon 
is gazdálkodott: Károly édesapja 
is 3 hektáron termelte a szőlőt. 
Anyai ágon is volt előzménye an-
nak, hogy az Erdészeti Szakközép-
iskola után borász szakképesítést 
szerezzen, és 2003-tól őstermelő-
ként vágjon bele a családi vállal-
kozásba. Jelenleg 60 hektáron gaz-

dálkodnak, amelyből 15 hektár 
szőlő. A hízóbikáknak a legelőt, a 
szénát, a takarmányt és egyéb ga-
bonaféléket a maradék földterüle-
ten termesztik. A tanyán élnek a 
szülők, Károly feleségével és há-
rom gyermekével a borkimérés mel-
letti családi házban laknak. A vállal-
kozás 2009 áprilisában indították: 
keddtől péntekig délután, szomba-
ton és vasárnap délelőtt tart nyitva 
a kimérés. Vendégkörük elsősorban 
Dorozsmáról verbuválódik, de egy-
re többen térnek be Szegedről és a 
kiskertek lakói közül is. 

– Öregapád borából is ittam – 
mondja nevetve Károly a vendé-
gek megjegyzései közül szemez-
getve. – Úgy tudom alacsonyan tar-
tani az áraimat, hogy megspóro-
lom a csomagolási költséget, és a 
nevem adom a boraimhoz. 

Hatféle bort kínál 200–300 
Ft/liter áron a fiatal borász, ám 
azt mondja: még nem él meg a csa-
lád a borból. A vendégek sokszor 
kérik a kínálatból még hiányzó 
kövidinkát: idővel növelni kívánja 
a fajtakínálatot így lehet, hogy 
lesz kövidinka is. 

A sok költség miatt keveset 
költ reklámra, marketingre, de 
tudja: a jó bornak is kell a cégér. 

A pedagógusokat köszöntjük 

Minden év júniusában a pe-
dagógusokat köszöntjük. Azo-
kat, akik egy életet áldoznak a 
gyermekekért, oktatásukért, ne-
velésükért. Köztük is Joó Antal-
né Dömsödi Rózsát, akit tanári 
pályájáról, munkájáról, és eb-
ből eredő öröméről faggattam. 

 
– Hogy is kezdődött? 
– Az első nyolc évet a Dorozs-

mai Általános Iskolában jártam, 
majd a Szegedi Tanulóképzőben 4 
évet, tanítói diplomát szerezve az 
érettségi után. Domaszékre kerül-
tem, ahol gyakorló éveimet töltöt-
tem. Innen, Dorozsmáról kerék-
párral jártam a Zöldfás Iskolába, 
ahol Gyálig Laci bácsi volt az igaz-
gató. Hét évig tartott ez az idő-
szak, és mind a hét évben elsősö-
ket tanítottam. Időnként Móraha-
lomra jártunk kerékpárral, össze-
vont nevelési értekezletre. 1962-
ben kerültem ide, Dorozsmára, mi-
vel az első gyerekem megszüle-
tett, és kértem, hogy itthon tanít-
hassak. 

– Itthon már könnyebb volt a 
helyzete? 

– Nem sokkal, de kijárási ne-
hézségeim már nem voltak. Anyó-
som vigyázott a gyerekemre, míg 

én tanítottam. Itt is maradtam a 
nyugdíjig. 30 évig napköziztem. 
Ez azt jelentette, hogy a gyerekek 
délelőtt az iskolában az anyagot 
sajátították el, én pedig a délutáni 
napközi időszakában a házi fel-
adat elkészítését és a gyakorláso-
kat felügyeltem. Ez csak az alsó 
tagozatokra vonatkozott. Követ-
tem az életüket, konzultáltam a 
családokkal és az iskolai nevelő-
jükkel. Minden évben lelátogat-
tam szinte minden gyereket, így 
ismertem a családi környezetü-
ket, otthoni életüket. Ez szükséges 
volt, hogy az iskolában tudjam 
kezelni őket. Dolgoztam párban, 
Gátfalviné Irénkével, Soósné Mar-
gitkával, Tóthné Klárikával, Sza-
bóné Klárikával, Tapodiné Ágiká-
val és még néhány emlékezetes jó 
kollégával. Mindezt 30 évig csinál-
tam, míg 1992-ben nyugdíjba 
mentem, 55 évesen. 

– Nehézsége bizonyára akad-
tak a hosszú évek során. 

– Igen, akadtak. Az első az, 
hogy nekünk napközis nevelők-
nek, a napközi második műsza-
kunk volt. Eleve fáradtan men-
tünk dolgozni. Elláttuk a családot, 
főztünk, gyerekeket gondoztunk. 
A gyerekeknek se volt könnyű, 

délelőtt leülték az első öt órát, és 
természetesen utána is le kellett 
kötni, mert hiszen nagy volt a 
mozgásigényük. Mindezt meg-
osztva kellett tennünk, hogy kom-
penzáljuk a gyerekek viselkedé-
sét. 

– Ön szerint van rossz gyerek? 
– Volt is, van is. De tudni kell 

velük bánni. Volt rá módszerünk. 
Ez igen nehéz volt, de talán most 
még nehezebb, mint anno. 

– Mit tudhatunk a családjáról? 
– Két fiam van, Tomi és Gábor, 

és 3 unokám. Mindkettő révbeért 
már. Családos apák. Igyekeztem 
ott is helytállni a gyermekeik ne-
velésében, úgymint, főzéssel, gye-
rekfelügyelettel voltam segítsé-
gükre. Közben édesanyám idős 
kora is feladatokat rótt rám. Őt is 
gondoznom kellett. 

– Van-e hobbija? Mit csinál 
szabadidejében? 

– Csipketerítőket kötögetek. 
Különböző mintákat, kerek alakú-
akat, négyszögleteseket. Egy-egy 
darabot kinézek divatlapokból és 
magazinokból, majd megcsiná-
lom. Nekem ez a legjobb kikap-
csolódás. Mikor kész van, kimo-
som, kikeményítem, gombostűk-
kel kitűzgélem, majd úgy szárítom 

meg, és kivasalom. Nagyjából 200-
féle van már belőlük. 

– Mi a véleménye Dorozsmáról 
és az itt élő emberekről? 

– Jó a véleményem mindenki-
ről, jó viszonyban vagyok az itt 
élő emberekkel. Mi a közéletben 
nem veszünk részt, nem járunk 
sehová. Egyetlen problémánk az, 
hogy ha eső van, áll a járdán a víz. 
Sajnos magasabb az úttest, így az 
összes csapadék ránk folyik. Erre 
senki nem figyel fel! Ez a szakasz 
nem lett lecsatornázva. Az esőben 
gumicsizmában kell közleked-
nünk az udvarban, az utcán és a 
piacon is. Sokszor szóltunk már 
róla. Csupán ilyen nehézségek ár-
nyékolják be életünket. 

 
Közben még mindig nézeget-

tem Rózsika kézimunkáit, gyö-
nyörűek. Nagy öröm volt szá-
momra, hogy betekinthettem Ró-
zsikáék nyugdíjas életébe. Kívá-
nok életének e szakaszában is 
erőt és egészséget. 

Minden tanítót-tanárt szere-
tettel köszöntök a Pedagógus nap 
alkalmával! 

 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Szerepelt két bora a Szegedi Bor-
fesztiválon, de a Dorozsmai Na-
pok rendezvényét is önzetlenül 
támogatja a finom nedűkkel. 

A család tele van tervekkel: 
palackozó, szőlőtelepítés, a pince 
és környékének csinosítása, bőví-
tése. Gondolkodnak abban is: cso-
portokat fogadnak borkóstolásra: 
egy kis pogácsa, vagy sonkafala-
tok mellett busznyi embert is ven-
dégül tudnak majd látni egy szik-
sósi fürdés, templomlátogatás,  szél-
malom megtekintés után. 

S hogy hogyan cseng a Zádori 
név a környéken? 

Károly mosolyogva mondja: 
egyre jobban. Ébred a bizalom, 
tudják a vevők, hogy itthon va-
gyok és megtalálnak. Ezért nem 
árulhatok „kannás” lőrét, a családi 
hagyomány és a szakma tisztelete 
is kötelez. Egykori osztálytársaim 
is azt mondták mikor nálam jár-
tak: jó úton járok. Mi nem va-
gyunk történelmi borvidék, de a 
homoki borok fajtajellegének erő-
sítésével, a „mindennapok borai” 
is finomak lesznek. Ezen dolgo-
zunk szüleimmel, családommal: 
ez a családi örökség adja hitünket 
és mindennapi kenyerünket is. 

SZENTES BÍRÓ FERENC 
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2010. június 31. szám  
 

A kiadásért és szerkesztésért felel Mádi György. 

BÖJTE CSABA LEVELE 
Böjte Csaba ferences atya, az 

erdélyi gyermekotthonok „atyja”, a 
kettős állampolgárság megszava-
zása hírére írta ezt a levelet: 

 
Kedves Testvérek! 
Anyaországbeli testvéreink nagy-

lelkűen kinyújtották felénk kezü-
ket és szeretettel, jósággal felkí-
nálták azt, ami számunkra is a leg-
drágább, nemzetünk nagycsaládjá-
hoz való törvényes tartozás lehető-
ségét, a magyar állampolgárságot. 

Meghívtak asztalukhoz mint 
testvér a testvért, hogy szétsza-
kadt népünk békében újra egye-
sülve részt vehessen Európa hatá-
rain belül, más szabad nemzetek-
kel közösen, világunk tovább ál-
modásában, építésében. Ezentúl 
nemcsak anyanyelvünk drága kö-
teléke tarthat össze bennünket, 
hanem a szabad magyar parlament 
által megszavazott törvény is. 

A kettős állampolgárságról 
szóló törvény lehetőséget és jogot 
ad, hogy ne csak a távoli kispad-
ról, vagy mint vendégmunkások 
szóljunk bele nemzetünk nagycsa-
ládjának ügyes-bajos dolgaiba, ha-
nem mint felelős állampolgárok, 
belekapcsolódjunk a bennünket 
érintő döntésekbe és azok kivite-
lezésébe. 

Az Újszövetség népéhez tarto-
zó erdélyi keresztényeknek a földi 
síkon két nagy erővonalat kell har-
monizálnia. Magyarok vagyunk, de 
köt a drága szülőföldünk, Erdély, 
ahová a jó Isten akaratából szület-
tünk, és ahol rajtunk kívül sok-
sok becsületes ember él. Bárme-
lyik értékről is ha le kellene mon-
danunk, szegényebbek, sebzetteb-
bek lennénk. 

Hiszem, hogy nem a határok 
tologatása a megoldás számunkra, 
hanem a testvéri szeretetben, be-
csületes munkában való egymásra 
találás. Úgy gondolom, hogy elég 
nagy ez a szép Kárpát-medence, 
hogy otthont adjon az itt élő em-
bereknek. Nekünk nem egymástól 
kell elvegyük a betevő falatot, ha-
nem váll a váll melletti kemény 
munkával kell azt mindannyiunk 
számára megteremteni. 

Hiszem, hogy együtt köny-
nyebb és eredményesebb is az az 
útkeresés, a munka, mely család-
jaink életét tovább tudja vinni az 
új évezredben. Hiszem, hogy a két-
ezer éve közénk jött betlehemi 
Kisded képes akkorára tágítani 
szívünk, melyben elfér a népünk, 
nemzetünk iránti őszinte szeretet, 
és a szülőföldünk iránti ragaszko-
dás, de a velünk együtt élő nemze-
tek iránti lojalitás is. Így mi, a 

Trianon után kisebbségbe szakadt 
magyarok élő hidak lehetünk, s 
nem falak, melyek elválasztanak, 
vagy hideg vasékek, melyek szét-
hasogatnak népeket, országokat. 

Mindezek tudatában drága 
gyermekeinkkel szeretnénk meg-
köszönni egy szentmisében a ben-
nünket szerető, segítő anyaorszá-
gi testvéreinknek a lehetőséget, a 
kettős állampolgárságról szóló ha-
talmas kaput, melyen keresztül 
felemelt fővel beléphetünk egy-
máshoz. Szeretnénk együtt imád-
kozni, hogy e szép, tiszta szívek 
vágyából megszületett lehetőség 
valósággá váljon. Azt szeretnénk 
kérni imáinkban, hogy a kettős ál-
lampolgárságról szóló törvény az 
acsarkodó, múló világ végét je-
lentse, és egy új testvéribb, re-
ményteli világ alapköve legyen. 

Ezért július 10-én 18 órától 
Budapesten a Szent István-bazili-
kában ünnepi szentmisét szeret-
nénk bemutatni gyermekeinkkel. 
A szentmise énekrendjét a XVII. 
században élt csíksomlyói feren-
ces szerzetes, Kájoni János anya-
gából válogatta a csíkszeredai Role 
együttes. 

Hálaadó ünnepi műsorunkra 
nagy szeretettel várjuk mindazo-
kat, kik testvéri szeretettel nyújt-
ják felénk karjaikat. 

Kisebb testvéri szeretettel:  
CSABA TESTVÉR. 

 
Jót tenni jó! 
 
Böjte Csaba ferences atya Er-

dély-szerte több gyermekotthont 
alapított és gondoz, melyekben ár-
va gyermekek, és nagyon szegény 
családok gyermekei kapnak az élet-
re felnevelő otthont sok felnőtt 
munkatársa közreműködésével. 

HUSZONHÉT + … ÉV??? 
A kereskedelem világában az 

áru kínálásának egyik reklámfo-
gása, hogy a jelzett mennyiségen 
felül még valamennyit „ajándékoz-
nak” – „ugyanazért az árért”. 

Ezt a fogalmazást választottam 
írásom címében, hogy a köztudat-
ban sokak által ismert nyugdíjba-
vonulásom hírével és annak idő-
pontjával kapcsolatos bizonytalan-
ságot valamelyest tisztázzam. 

A lelkipásztori szolgálatban a 
75 éves életkor elérésével kell kér-
ni a nyugdíjazást. Ekkor a Püspök 
atyával történő megbeszélés alap-
ján közös döntés szerint még va-
lameddig „továbbszolgálunk”, vagy 
meghatározzák a nyugdíjba vonu-
lás időpontját. 

Egy ideje engem is foglalkoz-
tat ennek gondolata. Végül ez év 
március végén az alábbi levélben 
tettem eleget ennek a kötelezett-
ségemnek. 

 
Főtisztelendő Püspök Úr! 
Kegyelmes Atyám! 
 
Ha Istenünk megengedi, idén 

június 27-én betöltöm 75. életéve-
met. Nemcsak az évek száma jelzi, 
hogy megértem a felelősséget vise-
lő, aktív lelkipásztori munkásévek 
befejezésére, hanem egészségi álla-
potom, lelki-testi erőm megfogyat-
kozása is. 

Tisztelettel kérem, szíveskedj 
felmenteni a felelős lelkipásztori-
plébánosi szolgálat alól és nyugál-
lományba helyezni. 

 
Indokaim: 
1./ A leépülés, beszűkülés már 

elkezdődött. Ezt egyértelműen ta-
pasztalom. Nem akarom, hogy en-
nek elhatalmasodását, előrehala-
dását megtapasztalja, megszen-
vedje az egyházközség. Az érzelmi 
kötődés jelen van számos hívőben 
és bennem is, de fontosabb, szüksé-
gesebb a megújulás, a stílus-váltás 
az irányításban. Tapasztalom azt 
is többeknél, hogy szívesen venné-
nek lelkipásztor váltást Dorozs-
mán. Ezt nem érzem felém meg-
nyilvánuló elutasításnak, hanem 
természetes igényként jelentkezik 
az itt eltöltött 27 év után. 

2./ Betegségeimről „leltárt” kér-
tem a háziorvostól, aki évtized óta 
ismer, gyógyít. Ezek a bajok nem 
múlnak el, inkább fokozódnak és 
újak jelentkeznek. Nem erre hivat-
kozva kérem a nyugdíjazást, de ez 
is hozzátartozik a teljes képhez. Az 
orvosi igazolást mellékelem. 

3./A már kórosnak mondható 
feledékenység is nagyon zavar. 
Nem emlékszem, hogy hová tettem 

a gyakran használt tárgyakat, a 
hivatalos iratokat. Ugyanarra az 
időpontra bevállalok másik elköte-
lezettséget is. 

Ezek után sem szeretném ab-
bahagyni a lelkipásztori szolgála-
tot, hiszen ez volt életem értelme, 
tartalma 50 éven keresztül. Felelős 
plébános mellett kisegítéssel, he-
lyettesítéssel szeretnék segíteni, 
amit tudok és ameddig erőm van, 
ott, ahol elfogadnak, ahol így is 
szükség van rám. 

Köszönöm, hogy elmondhat-
tam kérésemet és várom észrevéte-
leidet, véleményedet a továbbiak-
kal kapcsolatban. 

A Feltámadt Urunk békéje és 
öröme töltsön el gazdagon! Fő-
pásztori szolgálatod teremjen ma-
radandó gyümölcsöket, eredmé-
nyeket! Áldott húsvétot! 

 
Őszinte tisztelettel és szeretet-

tel: 
Mádi György 

„még” plébános 
 
Kiskundorozsma, 2010. márci-

us 30. 
 
Egyházközségi képviselő-tes-

tületünk tagjaival heten megláto-
gattunk a Püspök urat április 29-
én, hogy megköszönjük a temp-
lomtető felújításához kapott nagy-
vonalú támogatást. Ekkor került 
szóba a nyugdíjazásom kérdése is. 
A papok kevés számára utalva és 
hivatkozva arra, hogy még el tu-
dom látni a plébánosi teendőket, 
kért a Püspök úr, hogy még egy 
ideig lássam el a plébánia vezeté-
sének szolgálatát, maradjak meg 
eddigi beosztásomban. Mennyi 
lesz a „még egy ideig”, az a Meny-
nyei Atyánktól, a Püspök atya dön-
tésétől és egészségi állapotomtól 
függ. 

Hálásan köszönöm, hogy itt 
lehetek, és hogy ilyen hosszú idő 
óta elviselnek a dorozsmaiak. 

Megköszönöm előre is, hogy a 
„ráadás” időben is elfogadnak és 
kérem, hogy segítsenek a helytál-
lásban, miközben az öregedés je-
lei fokozódnak nálam. De mégis 
az örömteli ebben az, hogy vala-
mit tehetünk egymásért, és Isten 
segítségével közelebb kerülhe-
tünk a teljes élethez, az örök bol-
dogsághoz. 

 
A Dorozsmai Napló minden 

olvasójának kívánom, hogy legyen 
része testben-lélekben megújító 
nyári szabadságban, pihenésben! 

MÁDI GYÖRGY 
plébános 

BABITS MIHÁLY 

Hazám (részlet) 
 
Mégis, lelkem, szeressed hazámat! 

Nem neked való az ür hidegje! 

Itt a glóbus, a meleg szigetke 

s lélekágya szent Európának. 

Soha el nem hagyhatod hazámat; 

útjaidat akármerre bolygod, 

egy országot hordozol magaddal, 

veled jön egy makacs íz, egy halk dal 

viszed, mint a kárhozott a poklot; 

de halálig, mint ki bűn között él, 

várja híven az Éden sugáros 

türelme: úgy vár reád a város 

és a kis ház, melyben megszülettél. 
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Beremendi 

CEMENTCEMENTCEMENTCEMENT    
 

2900 Ft/q 
 

Helyszínre szállítva: 3000 Ft/q 

(min. 5 q-tól) 
 

GRAYMIX vékonyvakolat akció 
nettó 185 Ft/kg  

40 színben 
Csináljon olcsóbban, magasabbat ! 

MALOM TÜZÉP 
6725 Szeged, Vám tér 6. 

tel/fax: 62/637-731 

 

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA TTTTISZTES IIIIPART ÉS A 

MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 
 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! HHHHAZAI 

MMMMUNKAHELY! 

Konyha-irodabútorok, gardróbok és egyéb lakás 
kiegészítők gyártása rövid határidővel, 

magas minőségben bútorlapból és tömör fából egyaránt. 

Ingyenes helyszíni felmérés és árajánlat! 
Hívjon bennünket és adunk Önnek egy jó Árajánlatot! 

KREAFORM – MINDEN, AMI BÚTOR! 
Tel.: 70/387–90–91; 70/387–90–93 

www.kreaform.hu 

Forradalmian új technológia az Ön egészségéért! 
Napjainkban sajnos igen nagy erőfeszítés 

kell ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. A 
megfelelő táplálkozást és életmódot nem 
könnyű betartani, ami nélkül előbb vagy 
utóbb betegek leszünk. Bizonyos betegségek-
ből nem mindig sikerül kigyógyulnunk, miköz-
ben a szervezetünkben meg van erre a lehe-
tőség. 

A test felépítése, fenntartása, kijavítása, 
megújítása és az energia felszabadítása egy 
csodálatosan összehangolt, bonyolult, finom 
rendszerben történik, és ez teszi lehetővé az 
öngyógyítási folyamatot. A BEMER-terápia ezt 
a gyógyulási folymatot támogatja, továbbá 
javítja az immunrendszer működését, az ideg-
sejtek vezetőképességét és elősegíti az ásvá-

nyi sók, vitaminok beépülését a sejtekbe, a 
szervezetbe. 

12 évvel ezelőtt indult útjára a svájci-
német tulajdonú gyárból a BEMER 3000 mág-
nesterápiás készülék, és ma már 40 országban 
jelen van, több millió alkalmazó nagy megelé-
gedettségére. A BEMER-terápia továbbfejlesz-
tésére szánt kutatás meghozta az eredményét, 
amiben több mint 2.000 egészségügyi intéz-
mény működött együtt, hogy hatástanulmá-
nyaikkal tudományosan is igazolni tudják a 
kiemelkedő eredményeket. 

A BEMER készülék III. generációja ez év 
júniusában került be a magyar a piacra, mely 
egy forradalmian új, és mással semmilyen 
módon össze nem hasonlítható technológiát 

alkalmaz. Sikerült az első olyan fizikai terápia-
rendszert kifejleszteni, melyet pontosan az 
emberi szervezet fiziológiai folyamataira le-
het hangolni. 

Ha Ön is meg akar szabadulni időszakos 
vagy krónikus betegségétől, és jobbá akarja 
tenni életminőségét, vagy mindennél fonto-
sabb Önnek az egészségének a megőrzése, 
jöjjön el 2010. július 27-én (kedden) 
18.00-kor a Dorozsmai Petőfi Sándor 
Művelődési Házban tartandó előadásra. 
Részletek a Dorozsmai Naplóban található 
meghívóban. 

A BEMER-terápia kipróbálható Kiskundo-
rozsmán is: Szabadi Péter, BEMER szakta-
nácsadó (06 20/ 967-6733), www.bemer.hu. 

Dorozsmai Napok és 
búcsúi szentmise 

Kiskundorozsmán az éven-
te megrendezésre kerülő Falu-
napok ideje a templom védő-
szentjéhez, Keresztelő Szent 
János emléknapjához, a temp-
lom búcsújához kapcsolódik. A 
Falunapok záró rendezvényé-
nek keretében került a búcsúi 
szentmise bemutatására, ame-
lyet Mádi György plébános ce-
lebrált. Bényi Mihály, az Egy-
házközség világi elnöke az a-
lábbi szavakkal köszöntötte az 
atyát: 

A június 27-i ünnepi istentisz-

teleten a jubiláló házaspárok mel-
lett köszöntöttük az aznap 75 
éves Mádi György lelkipásztort, 
aki már több mint 25 éve szolgál-
ja Kiskundorozsmán Isten dicső-
ségét. Mindenki nevében köszön-
jük Neki papi elhivatott tevékeny-
ségét, és részünkre szolgáltatott 
segítségét! 

A Kiskundorozsmai Egyház-
község és képviselő-testülete ne-
vében kívánjuk, hogy adjon Neki a 
Jóisten hosszú, eredményes földi 
életet, és segítse őt erővel, egész-
séggel! 

Lapzártánk után érkezett a 
hír, miszerint Zsombón a Faluna-
pok keretében Mádi Györgyöt, aki 
Zsombón is plébános, a község 
díszpolgárává avatták. 

A Dorozsmai Napló is gratu-

lál a kitüntetéséhez, egyben még 
sok boldog születésnapot, jó 
egészséget kívánunk! Szolgálja 
Dorozsma lakosságát még soká-
ig, Isten nagyobb dicsőségére! 

SZERKESZTŐSÉG 

Díszpolgári kitüntetés 
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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.    

Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06Telefonszámunk: 06----62626262----463463463463----444. Internet444. Internet444. Internet444. Internet----címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.címünk: http://www.szelmalomktv.hu.    

�        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! 

KÁBELTÉVÉ 

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! 

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!    

INTERNET 

Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

�        Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól!Telefon már havi 1250 Forinttól! 

�        A hálózaton belüli hívások éjjelA hálózaton belüli hívások éjjelA hálózaton belüli hívások éjjelA hálózaton belüli hívások éjjel----nappal ingyenesek!nappal ingyenesek!nappal ingyenesek!nappal ingyenesek! 

�        Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak!Rendkívül kedvező percdíjak! 
�        Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát!Megtarthatja régi telefonszámát! 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 

TELEFON 
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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.) 
Július havi ízelítő kínálatunkból: 

Koronás kristálycukor1kg ........................... 179 Ft Ice Tea 1,5l-es (citrom, barack) .................... 99 Ft 
Szeletelt tápai kenyér 1kg .......................... 185 Ft Baba tusfürdők 400ml ................................ 419 Ft 
3 in 1 kávék............................................ 219 Ft-tól Tchibo Family 250g .................................... 359 Ft 
Sindrel WC-papír 8 tek. 3r. .................... 449 Ft/db Dobozos sörök ...................................... 109 Ft-tól 
0,75l-es üveges borok ......................... 179 Ft-tól! Arany Ászok 1,5l PET .................................. 419 Ft 
Segafredo 1kg szemes kávé ..................... 1859 Ft Omnia 1kg szemes ................................... 2199 Ft 

Ariel 400g mosópor (fehér, színes ruhákhoz): 329 Ft 
Bonux 4kg mosópor (fehér, színes ruhákhoz): 1799 Ft 
Dosia 8kg mosópor (fehér, színes ruhákhoz): 2499 Ft 
Dosia 9kg mosópor (fehér, színes ruhákhoz): 2599 Ft 
Tomi 6kg mosópor (fehér, színes ruhákhoz): 2659 Ft 

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!    
Óriási vegyi áru választék! Palmolive tusfürdő 250ml (többféle) 355 FtÓriási vegyi áru választék! Palmolive tusfürdő 250ml (többféle) 355 FtÓriási vegyi áru választék! Palmolive tusfürdő 250ml (többféle) 355 FtÓriási vegyi áru választék! Palmolive tusfürdő 250ml (többféle) 355 Ft    

Várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat! 
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! 

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) 

SEGÍTSEN 
ÖN IS! 

 
Dorozsma gyűjtést szervez a 

felsőzsolcai árvízkárosultak meg-
segítésére. 

Farkas Dezsőné kezdeménye-
zésére 2010. július 12-ig várják 
az adományokat a művelődési 
házba (Negyvennyolcas u. 12.) 
hétköznap 8-tól 17 óráig. 

Főleg tartós élelmiszert, tisztí-
tószert szeretnénk eljuttatni a 
rászorulóknak! 
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 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  Festékanyagok  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 ruhák érkeztek! 

 
Cím: Szent János tér 1. 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. 
 

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I GYE L 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 

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 a Kubikos u. 31. alatt: 
H, Sze, P: 17–18; K, Cs: 18–19, 

Szo: 10–11. 
Egyéb időben és az állat tartási helyén 

megbeszéltek szerint. 
 

Július 7-től 12-ig szabadság miatt zárva. 

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 

 

MOBIL 
GUMISZERVIZ 

 

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

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

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 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

EGYSZERŰTŐL A LUXUSIG 
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NYÁRON HŰ
T & 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 

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

06/30-871-7499  

Z 
S 
A 
L 
U 
G 
Á 
T 
E 
R 
E 
K 

WOMA Kft. 
Szennyvíz szippantás 

Csatornatisztítás 

Dugulás elhárítás 

499–994 
 

Konténeres hulladék 

szállítás, tégla, beton, 

vályog, szemét szállítása 

06 20/3379–102 

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    

A hulladékudvar nyitva tartása 
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat: 

8–16 óráig. 
Szerdán, vasárnap zárva. 

Hirdessen Ön is a 
Dorozsmai Naplóban! 

Hirdetésfelvétel: 
06 20/470–6587 
06 30/469–2694 
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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! Bútorszerelés! 
 

Hívja Batát! 
06 20 378 3033 

F ig ye l em !  
GGGGÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰÉPJÁRMŰ----VIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁSVIZSGÁZTATÁS    ZZZZSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓNSOMBÓN    FFFFARKASARKASARKASARKAS    FFFFERENCERENCERENCERENC    AUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐAUTÓSZERELŐ    MŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBENMŰHELYÉBEN    

 

VállalomVállalomVállalomVállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENCFARKAS FERENC 
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, 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 
 

Várjuk kedves Vendégeinket a 

VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN VASMACSKA BOROZÓBAN is. 
(Jerney u. 27.) 

 

Minden pénteken és szombaton 
különböző 

italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!italok akciós áron!    
 

Az udvarban 

lengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó éslengőteke, lábtengó és    
kispályás focikispályás focikispályás focikispályás foci    

lehetőség! 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

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 
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, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyoghálóRedőny, reluxa, szúnyogháló 
ParkettázásParkettázásParkettázásParkettázás    készítése, javításakészítése, javításakészítése, javításakészítése, javítása 
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 

Vállalom: 
– telefonközpontok 

javítását, szerelését 
– riasztó szerelését (lakás, 

családi házak) 

– Internet-megosztás stb. 

E-mail: nabesa@invitel.hu 

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 

Hirdessen Ön is a 
Dorozsmai Naplóban! 

 
Hirdetésfelvétel: 
06 20/470–6587 
06 30/469–2694 
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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.    
Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása.Szerszámgépek javítása. 

    

Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás: Nyitva tartás:  
H–P: 8–17, Szo.: 8–12. 
CímCímCímCím: 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. 

A Speciális Bt. ajánlata 
 

– irodaszerek, 
– számlatömbök, nyomtatványok. 
Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1Augusztus 1----től tanszervásár!től tanszervásár!től tanszervásár!től tanszervásár!    
Minden iskolaszer vásárlása 
esetén 10% engedmény! 

Beiskolázási utalványt elfogadunk! 
Minden 2000 Ft feletti tanszervásárlás 

sorsoláson vesz részt. 
Fénymásolás, bélyegzőkészítés. 

 

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 A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!AKCIÓ A VÁSÁRTÉRI HÚSBOLTBAN!    
(a készlet erejéig) 

Birka hús ___________________ 1200,- 
Kockázott marha gulyás hús ___ 1200,- 
Marha lábszár _______________ 1280,- 
Sertés karaj __________________ 950,- 
Sertés comb _________________ 900,- 
Sertés lapocka _______________ 900,- 
Sertés oldalas ________________ 850,- 
Sertés tarja __________________ 900,- 
Csülök ______________________ 750,- 

Étkezési utalványt elfogadunk! 
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 

Szobafestő–mázoló 

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

����Kelet Varázsa����  
Ajándéküzlet nyílt a Coop ABC-ben! 

 

Minden vásárló, 
aki 2000 Ft felett vásárol, 

10% kedvezményben részesül! 
Ajándéktárgyak, táskák, füstölők, 
parfümök, bizsuk, sálak, gyertyák, 

csatok és még sok más termék kapható. 
Szeretettel várjuk régi 

és új vásárlóinkat! 
(Marika és Adrienn) 

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 
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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 
 

Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!Dorozsmai házat a vevők a Dorozsmai Ingatlanközvetítőnél keresnek!    
Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!Vevőnek ingyenes közvetítés! Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!    

Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft Kamilla u 120 nm 3 szobás ház  12.5 mft , Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5Bölcsu 52 sz. 9.5 mft, Balajthy u 144 nm 4 hálószobás ház 22.5 mft, 
Rigómező u-i felújított téglaház 18.5 mft, Gyuris u.  3 hálószobás , 36 nm nappali 23 mft, Hajdu u-i 136 nm 

padló- és központi fűtéses 23 mft, Tas u 65 nm 2 háló, amerikai    konyha,étkező 13.5 mft. Vadliba u-i 2 szobás 
házrész, 7.2 mft,. Szélmalom u. 900 nm teleken sátortetős 14,5 mft, Délibáb u-i 2 szobás folyamatosan 

felújítva 8.2 mft.  
Vécsiné Tóth Anna ingatlanközvetítő, értékbecslő 

Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. 
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 

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 

Akciós termékeinket keresse 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. 

Kürtös kalács és rollis virsli kapható! 

A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria A Bányai Cukrászda és Pizzéria vállalja vállalja vállalja vállalja 
rendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolításátrendezvények lebonyolítását    a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban Művelődési Házban Művelődési Házban Művelődési Házban 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 100 főig, a Pizzériában 

25 főig.25 főig.25 főig.25 főig.    
Az étel és ital választék megbeszélés szerint. 

AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!AJÁNDÉK SOMLÓI!    
Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy Minden nagy pizzához ajándék somlóit vagy 

2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló2 gömb fagyit kap minden vásárló    
a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!a Bányai Pizzériában!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! 

 

Megérkezett az új 
keretkollekció! 

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! 

SZEGEDI TESTAMENTUM 
TEMETKEZÉSI KFT. 

Vállaljuk: 
– Temetkezések szervezését teljes 
körű ügyintézéssel, időponttal. 

– Az elhunyt szállítását 
(háztól, vidékről is) 

– Sírgondozást a kiskundorozsmai 
temetőben. 
Kínáljuk: 

– A temetkezési kellékek széles körű 
választékát. 

Mindezt megtalálja a temető 
bejáratánál lévő gondnokságon. 

Nyitva: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Tel.: 62/463-035 

Ügyelet éjjel-nappal a 30/9455-643 ügyeletes 
gkv., illetve a 62/554-584 telefonszámon. 


