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A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre. 
(Sigmund Freud) 

KÁBELTÉVÉ + INTERNET + TELEFON 5000 FORINTÉRT! 
(Részletek a 9. oldalon) Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

„Itt van az ősz, 
itt van újra…” 
 

„És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg, 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg.” 

(Petőfi Sándor) 
 

� A hétköznapi talpaló rohanás-
ból kilépve, talán pihentető, lelket 
ápoló lehet őszi költeményekből 
versrészleteket olvasgatni. 

Kis őszi csokrom összeállítása a 
teljesség igénye nélkül történt a re-
mekművek tárházának kimeríthe-
tetlensége miatt is. Talán nincs is 
olyan költő, író az irodalomban, akit 
meg ne ihletett volna az ősz. 

Arany János kései versciklusát 
– melyet a híres „Kapcsos könyvbe” 
– írt, maga nevezte így, „Őszikék”, 
egy kikericsfajta, az őszike nyomán. 

 
„A tölgyek alatt 

Oly otthonos itten! 
Évem leapadt 

Íme, gyermek lettem.” 
 

Ady Endre így vallja: 
„Lemondani tanít a hulló, 
Búcsúzó, sárgult falevél…” 

 
Nemes Nagy Ágnes: 
„Valaki messze, úgy vonul, 
hogy a köd kilométer-odva 

énekét tompán sokszorozza- 
hallani, amint tántorog.” 

 
Szilágyi Domokos: 

„a sétatéren fiók-festő-gigászok 
lesik el a fáktól a pazar színkeverést.” 
 

Vass Albert: 
„Ha majd az ősz locsolta mind 

Aranylombját a régi fáknak 
Mesélheted az unokáknak: 

„napról-napra úgy gyöngült a fény…” 
- mesélheted- 

„halálra táncolta magát a Napsugár 
lombhullás ünnepén.” 

 
Antalfy István: 

„Üzennék. Pár szót. Hogy mit, nem tudom. 
De jön az ősz…és eszembe jutottál.” 

 
Kassák Lajos posztumusz ver-

seiben az őszikéikben arra hív, „Ül-
jük körül az asztalt”… 

GRANDPIERRE CECÍLIA 

Ünnepi megemlékezés Dorozsmán 
Az 1956-os forradalom tiszteleté-

re tartott megemlékezés Dorozsmán 
hagyományosan a Himnusz eléneklé-
sével kezdődött. A művelődési ház 
nagytermében Varga Patrícia játékát 
hallhatták a megjelentek, majd Hajdú 
Géza művelődési ház igazgató meg-
nyitója után Mihálffy Béla önkor-
mányzati képviselő szavalta el Fekete 
István: Levél Bécsbe című versét, 
majd Kosik Dénes önkormányzati kép-
viselő mondott ünnepi beszédet. 

A műsor a Jerney János Általános 
Iskola tanulóinak előadásával folyta-
tódott, ezután az ünneplők kivonultak 
a Dísztérre a kopjafához. Az emléke-
zés koszorúit helyezték el az önkor-
mányzat, a pártok, a katolikus egyház, 
alapítványok, klubok és civil szerve-
zetek képviselői. 

A megemlékezés a Szózattal zá-
rult. 

� Jerneys diákok szavalnak. 

 Koszorúzók a kopjafánál. 

� Mihálffy Béla és Kosik Dénes 
önkormányzati képviselők. 
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KÉPVISEL	I FOGADÓÓRÁK KÖZÉRDEK� SZÁMOK 

 ���� Kosik Dénes (6. vk.) 
– 2010. november 18., csütörtök, 17:00–18:00 
Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgár-

mesteri Hivatal Hivatali Kirendeltség) 
 

 ���� Mihálffy Béla (5. vk.) 
– 2010. november 16., kedd, 16: 30–17:30 
Helye: Bölcs utcai Családsegítő  Ház 
– 2010. november 18., csütörtök, 17:00-18:00 
Helye: Negyvennyolcas u. 12. (SZ.M.J.V. Polgár-

mesteri Hivatal Hivatali Kirendeltség) 

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, 
Varga Pál: 06 20/209–5312 
Gulyás Antal: 06 20/209–5333 
Klacsák Tamás: 06 20/852–0659 

NYITVA TARTÁS 

 ���� Az önkormányzati kirendeltség 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása: 
 
Hétfő:  8.00–15.30 óráig 
Szerda:  8.00–17.30 óráig 
 

 ���� Fiókkönyvtár: 
 
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. novemberi-decemberi lapszámunk szer-
kesztőségi ülésének időpontja: 2010. november 19. 

Kedves dorozsmai választópolgárok! 
Köszönöm kitüntető bizalmukat, amellyel a választásokon meg-

tiszteltek. Szeged 6. számú választókörzetének képviselőjeként kö-
szönöm azoknak, akik szavazataikkal támogattak. Köszönöm azok-
nak is, akik éltek választójogukkal, de más jelöltet támogattak. A 
következő négy évben úgy fogok Önökért és választókörzetemért 
dolgozni, hogy rászolgálhassak mindannyiuk bizalmára. 

Köszönettel, 
MIHÁLFFY BÉLA  

Szomorkás nyárvég a Sári tanyán 

Borús idő, szél, szitáló eső jelle-
mezte az évzáró nyári eseményt a 
Sári tanyán. Nagyjából 300 ember lá-
togatott ki, és összesen 6 csapat fő-
zött. A színpadon fellépett Gyuris Im-
re tanár úr, gyönyörű népdalokat, 
operett és mulatós dalokat adott elő. 
A zenét egész nap Balázsfi Lajos szol-
gáltatta. 

A tanya területén rengeteg játék 
lett felállítva a gyerekek örömére, de 
aki akart, horgászhatott, és ha ügyes 
volt, élő halat fogott és elvihette. Kö-
szönet Sári Évának és Sári Attilának, 
akik ízléses népi bútorokkal rendez-
ték be a vendégházat, ahol lehetett 
ebédelni. Láthatták a kilátogatók a 3 
napos vietnámi csüngőhasú kismala-
cokat, vadkacsákat, őzeket, sólymo-
kat, üregi nyulakat, kispacikat. Lova-
kat is lehetett simogatni, sőt fel lehe-
tett rájuk ülni. A tombolán ezúttal is 
értékes nyereményeket lehetett nyer-
ni. A főnyeremény egy kiscsikó volt, 
amelyet a lángossütés kiváló mestere 
nyert el, aki szabadidejében ínycsik-
landozó kürtöskalácsokat készít, és 
úgy hívják, hogy Frányó Péter. 

A főzőverseny győztesei: 
1. Heiner Péter (sült tarja) 
2. Sári Éva (kemencés töltött ká-

poszta) 
3. Vanyó Attila (tzatziki egyveleg) 
 
A Sári tanya továbbra is vállal 30 

fős baráti, családi rendezvényeket. 
Érdeklődni: 30/4393522, 
30/3694242. 

MILITÁR MIKLÓS 

Dobogós célok a sikeredzővel 
Beszélgetés Dankó Ervinnel 

– Ervin, először is azzal kezde-
ném, hogy örülök annak, hogy Vásár-
helyen nem jött össze a hosszú távú 
munka, és így visszatérhettél oda, ahol 
mindig sikeres voltál. 

– Szép kis fogadtatás. Örülsz az 
én sikertelenségemnek. Valóban, ide 
mindig szívesen jövök, mert itt más a 
szemlélet. A dorozsmai csapatnál a 
lányok nagyon jó barátságban vannak 
pályán kívül is. Itt valóban sikeredző 
voltam, mert az ifi bajnok lett, a fel-
nőtt csapat harmadik lett az irányítá-
som alatt. 

– Hívtak, vagy te ajánlkoztál? 
– A csapat vezetői Pusztai Lajos-

sal naponta hívtak telefonon, mikor 
látták, hogy Vásárhelyen nem folyta-
tom tovább. Megvallom őszintén, ez 
nagyon jól esett. Úgy terveztem, egy 
évig pihenek, és majd utána vállalok 
munkát, de amikor több meghatározó 
játékos is bejelentette, hogy csak úgy 
marad itt Dorozsmán, ha én leszek az 
edző, akkor aláírtam boldogan a 
szerződést. 

– Téged a média is kedvel, hiszen 
országos napilapok írtak rólad, a te-
levízió több mérkőzést közvetített az 
edzőséged alatt Vásárhelyről, ami rit-
ka. Mivel fiatal vagy, ez nagyon jól jön, 
mert így felfigyelnek rád, és komo-
lyabb feladatokat is kaphatsz. Ki jött 
át Vásárhelyről? 

– Vásárhelyről Varga Dóri és Gaál 
Adrienn jött át velem, itt maradt Né-
met Zsófi. Nagyon várom Szögi Timi 
visszatérését, és a sérülés után hoz-
zánk tart Laluska Eszti. Ezzel a csa-
pattal az első háromban is végezhe-

tünk. Hoznunk kell a hazai mérkőzé-
seket, mert a tavasz nagyon erős lesz. 
Megyünk az erős csapatokhoz. 

– Beszéljünk egy kicsit az ifiről. 
– Sajnos az ifi csapatban kevesen 

vannak. Nem figyeltek oda az elmúlt 2 
évben a csapatépítésre. Előtte, amikor 
én edzettem az ifit, nem voltak gon-
dok, most, hogy visszajöttem, értetle-
nül állok, látva a kevés játékost. Eddig 
négy meccsből megnyertünk hármat. 
Most 2 főiskolás lányt igazolunk. Cé-
lunk a dobogó. Persze, ehhez be kell 
hoznunk a lemaradást, amit az elmúlt 
évben elhanyagoltak valakik. 

– Kapus poszton, Dobó Móni mö-
gött van-e jó képességű kapus? Itt 
megjegyzem, hogy Mónit nagyon sze-
retik a szurkolók és nagyon fájt volna, 
ha eligazol. 

– Van két kapus, akik hasonló 
szintűek, tehát kapus poszton nincs 
gond. 

– Asztalos Judó egészen fantaszti-
kus. 

– Judó negyedik idényét kezdte 
velem, de szerintem is most a legjobb. 
Logikában mindig jó volt, most ez pá-
rosul dinamikával. Amikor kérek tőle 
valamit, akkor azt maradéktalanul 
végrehajtja. Szülés utáni játéka kicsit 
félénkebb és pontatlanabb volt, de 
most igazi vezéregyéniség. 

– Zárjuk is ezzel, hogy visszajött a 
sikeredző, Judó régi fényében csillog, 
várjuk Timit és a jó eredményeket. A 
többi már megvan, hisz a csapat eddig 
jól szerepel. 

 
MILITÁR MIKLÓS 
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Novemberi programok a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

+ Gyermek agykontroll 
A Silva-féle agykontroll  könnyen 

elsajátítható, tudományos módszer, ami 
megtanít agyunk hatékonyabb haszná-
latára.  Egyik fontos eszköze a relaxá-
ció (lazítás), ami egyúttal a bizonyítot-
tan megbetegítő hatású stresszt is 
levezeti. Mire jó? 

– a stressz levezetésére, 
– alvászavar megszüntetésére, 
– ébresztőóra nélküli, időzített éb-

redésre, 
– a fejfájások 90%-ának és a mig-

rénnek gyógyszer nélküli elmulasztá-
sára, 

– a memória fejlesztésére, a meg-
érző-képesség fokozására 

– gyorsabb és hatékonyabb tanu-
lásra, 

– a jó döntéshozatal megkönnyí-
tésére, 

– céljaink elérésére, a fájdalom és 
a vérzés gyors uralására, 

– szokásaink akaraterő nélküli 
megváltoztatására. 

Kis létszámú csoportok! 
Érd.: Harnóczi Erzsébetnél a 

30/6192294-es telefonszámon 
Időpontja: november 2–3-án 

(kedd-szerda), 9-16 óráig 

+ Egészségnap 
Szeretettel várunk mindenkit a 

harmadik alkalommal megrendezés-
re kerülő dorozsmai egészségnapra! 

Az őszi egészségnapon a szűrő-
vizsgálatoké és a megelőzésé a fősze-
rep. Érdemes eljönni! 

Időpontja: november 6-án, szom-
baton délelőtt 9 -13 óráig 

 
+ Hangfürdő 
A hangfürdő kb. 45 perc időtarta-

mú, ez idő alatt lehetőségünk van 
arra, hogy rohanó világunkban egy ki-
csit el tudjunk lazulni, megnyugod-
junk, feltöltődjünk. Hozz magaddal 
polyfómot, takarót, mert fekve köny-
nyebb ellazulni. 

 
Hangszerek: gong, tibeti varázs-

tálak, dobok, csörgők 
Időpontja: nov. 8-án, hétfőn dél-

után 18 órától 
Belépődíj: 1000 Ft. 
Érd.: Kollár Imréné 30/3265854 
 
+ Számítógépes tanfolyam 

nyugdíjasok részére 
Újraindul a számítógépes tanfo-

lyam! 

Várjuk szeretettel azokat a do-
rozsmai nyugdíjasokat, akik kellemes 
légkörben és jó hangulatban szeret-
nék megismerni a számítástechnika 
alapjait! 

Különös tekintettel az internet és 
az e-mail használatának elsajátításá-
ra, gyakorlására. 

Időpontja: november 8-tól dec-
ember 8-ig (nov. 8., 10., 15., 17., 22., 
24., 29., dec. 1., 6., 8.) 

minden hétfőn és szerdán 9-11 
óráig. 

A tanfolyam összesen 20 órás. 
Részvételi díj: 4800 Ft. 
 
+ Érzelmek és gondolatok – 

kiállítás 
Válogatás az Amatőr Képző- és 

Iparművészek Körének (AKIK) alko-
tásaiból. Megnyitja: B. Tóth Edit festő-
művész 

Időpontja: nov. 12-én, pénteken 
délután 17.30-kor 

 
+ Karácsonyi készülődés és 

Adventi koszorú készítése a Nők 
Klubja szervezésében 

Időpontja: nov. 19-én, pénteken 
17 órától 

+ Katalin-bál 
Az Alkony Nyugdíjas Klub szer-

vezésében 
Időpontja: nov. 20-án, szombaton 

16 órától 
 
+ Dorozsmai Kávéházi Esték 
„Kántorok voltunk” – Farkas De-

zsőné visszaemlékezései 
 
Beszélgetőtárs: Vass József szél-

molnár 
Időpontja: nov. 26-án, pénteken 

17 órától 
 
+ Nosztalgia buli 
Csak 18 éven felülieknek! 
Asztalfoglalás: a művelődési ház-

ban vagy Tahiné Tündénél a 06-30-
366-8237-es telefonszámon 

Belépődíj: 500 Ft. 
Időpontja: nov. 27-én, szombaton 

este 8 órától éjfélig 
 
+ Vásár 
 
November 2-án, 12-én, 18-án 9-

11 óráig. 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

III. Dorozsmai Egészségnap  
Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2010. november 6-án 9-13 óráig 

Szeretettel várunk mindenkit a 
harmadik alkalommal megrendezés-
re kerülő dorozsmai egészségnapra. 

Az őszi egészségnapon a szűrő-
vizsgálatoké és a megelőzésé a fősze-
rep. Érdemes eljönni!  

 
A Szent István Patika vércukor- 

és vérnyomásmérést tart.  
 
Nagy Sándornál pupillatágítás nél-

küli szemfenék vizsgálaton vehetnek 
részt. Teljes körű látásvizsgálat kom-
puterrel (szemnyomás mérés, zöld és 
szürke hályog kiszűrése…) Klinikai 
szemész szakorvossal. 

 
A Pfizer támogatásával COPD 

(Krónikus Obstruktív Tüdőbetegség) 
szűrésen, illetve a dohányzás káros 
hatásaira mutató CO (Szén-monoxid) 
szint mérésén tudnak részt venni, 
amelyet a szegedi tüdőgondozó szak-
asszisztense Mellár Éva végez. 

 
Az AVON képviseletében Tábith-

né Németh Orsolya és Bugyiné Mari-
ka bőr- és hajállapot felmérést tarta-
nak. 

 
Szabadi Péter, BEMER szakta-

nácsadó egy forradalmian új techno-
lógiát mutat be Önöknek, amely az 
egészségükre, a gyógyulásukra és a 
teljesítőképességükre is hatással van. 
(BEMER orvostechnkai eszköz bemu-
tatása, próbalehetőség.) 

 

Dr. Letoha Tamás „Mentalfitol – a 
kvantumkémia felejthetetlen íze” cím-
mel fog előadást tartani. 

 
Lengyel Attila felméri az egész-

ségügyi állapotunkat és tanácsadással 
is szolgál. (Legújabb TIENS termékek 
bemutatója.) 

 
Hogyan kerülhetjük el a magas 

vérnyomás okozta kellemetlensége-
ket és magát a betegséget. Az előadást 
dr. Bindics István háziorvos tartja.  

 
A gyermekkori bőrbetegségek tü-

neteiről és kezeléséről Szilágyiné Dr. 
Schön Adél fog beszélni. 

 
Cserné Sziráki Gréta természet-

gyógyász elmondja, mit tehetünk 
allergia esetén és néhány nagyon 
hasznos természetes gyógymódot is 
ismertetni fog. 

 
Az emberi szervezet öngyógyító 

mechanizmusait visszaállító termé-
kekről a Nikken cég képviseletében 
Halasi János tart előadást és termék-
bemutatót, tisztított vízkóstolással 
egybekötve.  

 
Jöjjön el és vegyen részt a szűrő-

vizsgálatokon! Megelőzni könnyebb, 
mint orvosolni! Csak egy nap az egész-
ségéért, buszozás és sorban állás 
nélkül. 

 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Valaki figyel minket odafentről 
„Ki a szabadba, látni a tavaszt, 
Meglátni a természet színpadát!” 

(Petőfi Sándor) 
 
A Petőfi Sándor Művelődési Ház-

ban október l5-én nyílt és novem-
ber 5-ig látogatható Huszár Attila 
festményeinek emlékkiállítása. 

 
A kiállítást Barta András szob-

rászművész nyitotta meg. A teadél-
utáni időben szakmai méltatás után 
Huszár Gergely gitárjátéka nyűgözte 
le a közönséget. A hangulat meghitt, 
baráti, szinte családias volt. Halhat-
tunk szép verseket, a műsor kitűnőre 
sikeredett.  

A műsor után mindenki kedvére 
barangolhatott szemeivel a képeken 
nyújtott békés tájakon. 

A tárlaton kiállított festmények 
tájképek. Huszár Attila képein újra lé-
legzeni kezd a természet, mintha csak 
mi is ott járnánk, ahogyan ő tette ezt 
barangolásai során. 

A látás érzékenységének felfoko-
zódása, a kifejezés eszközeinek gaz-
dagsága, mind festészetének vívmá-
nyai. A színek pompázatosak, az ecset-
kezelés dinamikus, s a képek mégis 
harmóniát sugároznak. A zöldbe való 
kirándulás vágyát ébresztik a szemlé-
lődőben, mágikusan vonzzák a szemet. 

Jó néhány festményén kis tanyák 
képe tárul elénk, meleg otthonok, mély 
elgondolkodásra nyitnak távlatokat.  

Nézegetve egy-egy festményt, a 
kompozícióból mintha érezhető len-
ne, a művész magányossága, valami-
féle utolsó menedékének keresése, a 
természet, ahova elvonulhat. 

Igen meglepett, hogy milyen sok 
érdeklődő volt jelen. Manapság ez 
ritka esemény. A kulturális rendezvé-
nyekre nagyon kevesen jönnek el.  Az 
emberek talán inkább begubóznak, az 
elmagányosodás, vagy érdektelenség 
rácsai mögé. 

Örömteljes remény fogott el, hogy 
a frissen megválasztott öltönyös kép-
viselő urak is tiszteletüket tették. Pe-
dagógusok többedmagukkal ültek a 
székeken! 

A kellemes emlékező est után, jó 
érzésekkel távoztam, és egy kérdés tá-
tongott bennem: talán valamiféle moz-
galmas, tavaszias szellő suhant be a do-
rozsmai kulturális életbe ennek a nap-
sugaras őszi napnak az alkonyán? 

Mindenkinek jó szívvel ajánlom, 
hogy tekintse meg a kiállítást!  

GRANDPIERRE CECÍLIA 
 
Huszár Attila mellszobra külön 

csücske Attila emlékkiállításának. 
Mintegy jelzi, hogy Ő már csak egy 
halott kő, akibe csak a látogató–néző 
érez lelket, testet. Attila fiú, testvér, 
barát volt. Ezek mellett férjem eskü-
vői tanúja is volt. Komolysága mögött 
egy magányos és bölcs ember volt, 
aki az élet értelmét kutatta. 

Attila festményei a természetet 
helyezik előtérbe. De minden képe ha-
lott, még ha az éledő-nyiladozó termé-
szet is a téma. Legalábbis számomra ez 
jön le a képekről. Gergő, Attila testvére 
idevarázsolta Attilát két zeneszám ere-
jéig. Szomorú ez az emlékkiállítás. De 
Attila mégiscsak itt marad velünk 
örökre. Odafentről figyel minket. 

OLAJOS ÁGNES 
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Halottainkra 
emlékezünk 

 
 � Telnek az évek, s minden évben 
jön tél és nyár. Majd elérkezik a 
tavasz is, és az ősz is megjön. Az az 
idő is eljön, amikor a halottainkra 
emlékezünk – rájuk, akik életünk 
részei voltak, szülőkre, testvéreink-
re és társunkra, férjekre és felesé-
gekre. Emlékezünk a jó barátokra, 
távolabbi rokonokra. Nem csak e 
napon vesszük meg a kegyelet vi-
rágait, a hétköznapjainkban is ellá-
togatunk szeretteink hantjaihoz né-
hány virággal. 

Ez a nap mégis más, ünnepélye-
sebb, bensőségesebb. A virág is 
több ilyenkor, a mécsesek sokasága 
és látványa is emelkedettebbé teszi 
ezt az ünnepet. 

Ez tény, nélkülük maradtunk. 
Egyeseknek feldolgozhatóbb, mások-
nak örökre életük sebe marad a 
hiányuk. Mégis azt hisszük, nekünk 
fáj a legjobban a visszafordíthatatlan. 

Emlékezzünk csendben, imát 
rebegve őértük, magunkért, máso-
kért. 

A hétköznapok mennek sorban 
egymás után, és egyszer mi is sorra 
kerülünk. De jó, hogy nem tudjuk, 
mikor! Elmélkedjünk erről is. Vajon 
készen állunk-e rá? Ez sem mind-
egy! 

Ezek tények, és a hétköznapok 
mennek. Tesszük a dolgainkat. A te-
metőbe érve láttam azt az utat, 
amin odaérkeztem. (A vadliba fe-
löli) úton a kátyúk sokasága nem 
csak az autósokat teszi próbára, ha-
nem a gyalogost is, egy pillanat alatt 
lecsapja az autós egy fröccsentéssel. 

A pompás kút nem volt jó ötlet. 
Időnként nem működik. A megol-
dást egy temetői dolgozó mutatta 
meg. Időnként fel kell tölteni vízzel 
a felső felén lévő nyíláson, néhányat 
rápumpálva, már jön is a víz. Sok 
még az elhagyott, gondozatlant sír-
hant is. Évente, legalább egyszer il-
lik kitakarítani, ha pedig időközben 
lejárt, újra megváltani. 

Örömmel láttam, hogy felújítot-
ták a ravatalozót, és megnagyobbí-
tották. Ráfért. Szépen alakul az új 
rész is. Szépen gondozott sírhanto-
kat is kialakítottak. 

Ápoljuk, gondozzuk szeretteink 
sírját! 

A kettős ünnepen, mi, akik el-
látogatunk szeretteink sírjához, lát-
hattuk, hogy a városőrség beosz-
tottjai irányítják a forgalmat az át-
járhatóság érdekében. Bízzunk ben-
ne, idén is így lesz. 

Ünnepeljünk méltósággal! 
 

MÓRA MIHÁLYNÉ 

Dorozsmai foci: lenni, vagy nem lenni! 
„Lenni, vagy nem lenni!”, lassan 

közbeszédként hatnak e szavak, de 
számunkra, akik évek óta benne va-
gyunk a dorozsmai labdarúgás tragi-
komédiájában, cseppet sem bíztató. 
Az őszi szezonban azért nem tudtunk 
megjelentetni a Dorozsmai Naplóban 
tájékoztatást, mert szinte hétről-hétre 
a létbizonytalanságban voltunk és va-
gyunk. Örökösen anyagi gondjaink 
vannak, még az a szerencsénk, hogy a 
pálya üzemeltetéséért nem kell fizet-
ni, mert ha ezt is nekünk kellene állni, 
akkor el sem tudtunk volna indulni. 
Az anyagi helyzetünk kilátástalan, 
olyan kevés forintból gazdálkodunk, 
hogy a kötelező befizetéseket sem 
tudjuk teljesíteni. 1 500 000 Ft-ot kap-
tunk a várostól, ezzel kellene megol-
danunk az egész évi üzemeltetést. A 
kiadásaink csak a játékvezetői díj és a 
benevezés, már kimerítette ezt az 
összeget. Ha elkezdeném sorolni, hogy 
a játékengedélyek, az orvosi vizsgála-
tok, a felszerelések, az utazások, uta-
zási bérletek, mosószer, ezek mind 
már plusz költségbe kerülnek, ami 
nem kevés és szinte lehetetlen előte-
remteni. 

Dorozsma 10000 lakosával szem-
ben más egyesületektől, ahol helyi 
önkormányzatok vannak, 5-6 évvel le 
vagyunk maradva. Ott szinte mindent 
meg tudnak adni a sportolóknak. 
Amíg Dorozsmán csak ígérgetések, 
kevés juttatások vannak, ez éppen az 
életben maradáshoz elég. A dorozs-
mai segítő emberek is lassan (ért-
hetetlen okokból) eltávolodtak a se-
gítők táborából. Óriási erőfeszítés 80-
90 gyereket bajnokságokban szere-
peltetni, nevelni. A teher 2-3 ember 
nyakában van. Már nem csak a felnőtt 
játékosok hagyják el a sportkört (az 
idén 14 fő), hanem ifjúsági, serdülő és 
előkészítő játékosok is. Olyan egyesü-
letekbe mennek el, melyek 5-6 évvel 
visszamenőleg labdába sem rúghat-
tak mellettünk. Mi csak ámulunk, 
hogy milyen körülményeket teremt 
az egészséges sportoláshoz egy 3-4 
ezres település. Ott a labdarúgás a 
kultúra szerves része. 

Most újra megpróbáljuk, igaz 
csak stabilizálni a létszámot. Nagyon 
sok tehetséges gyereket nevelünk 
Dorozsmán. De nagyobb része elkí-
vánkozik szezon végén, vállalják a 20-
30 km utazást is, mert a körülmények 

ott jobbak és többet tudnak nyújtani 
számukra. Csak egy példát szeretnék 
felhozni: egyik ifista játékosunk Sán-
dorfalvára igazolt, az első edzés után 
márkás tréningruhát, cipőt, táskát ka-
pott. Dorozsmán még csak edzésre 
sem tudunk adni melegítőket, ha be-
jön a hidegebb időszak, saját maguk-
nak hozzák a futballisták, és abban 
edzenek. Ma már kevés olyan megye 
első osztályú és megye másodosztá-
lyú csapat működik, ahol olyan kevés 
juttatást kapnának a felnőtt játéko-
sok, mint Dorozsmán. Akármelyik 
csapathoz elmegyünk futballozni, min-
denütt csodálkoznak, hogy nálunk 
milyen szűkös a lehetőség, hogy csak 
útiköltséget vagy benzin pénzt tu-
dunk adni, amely így is játékosonként 
20-25 000 Ft-ba kerül havonta. Akár 
Üllésről, Mórahalomról vagy Szeged-
ről edzésre járni, heti 3 alkalommal, 
plusz vasárnapi mérkőzések, ez mind 
pénzbe kerül. Így azon fáj az elnök úr 
feje, hogy hogyan teremtsük elő min-
den hónapban a 3-400 ezer forintot. 
Az elmúlt hónapban segítséget kér-
tünk Botka Lászlótól (még csak vá-
laszt sem kaptunk), leírtuk a leve-
lünkben, hogy üres a zsebünk, így is 
két negyedéves játékvezetői díjjal el 
vagyunk maradva. Az előző képviselő 
urak szűkös keretből, kevés pénzzel 
tudtak hozzájárulni gondjainkhoz. 
Tóth József, volt képviselő, mindig a 
szívén viselte a labdarúgást, ő többet 
tudott adni a szűkös keretből is. Ezért 
nagy reményeket fűzünk az újonnan 
választott képviselő urakhoz. Bízunk 
abban, hogy valamilyen pénzforrást 
fel fognak kutatni a részünkre. 

Most a csapatokról szeretnék tá-
jékoztatást adni. Szabó Zsolt edzővel, 
az elnök úr, közös megegyezéssel el-
váltak. Zsolt sem tudott Dorozsmán 
csodát tenni, hiszen a játékos állo-
mány is gyenge volt és az anyagiak is 
hiányoztak. Így ő is elment az üllési 
csapathoz edzőnek és ilyenkor az a 
szokás, hogy nagyobb része a futbal-
listáknak vele tart. Így távoztak a fel-
nőtt csapatból 14-en. Az elnök úrnak 
hosszas rábeszélés után, sikerült 
Ottlik Sándort visszahozni Dorozsmá-
ra. Holott Ottlik Sándorral Sándorfal-
ván kedvezőbb körülmények között 
megegyeztek, csak a szerződés aláírá-
sa hiányzott, de őt a dorozsmai szív 
visszahozta. Ő is hozta magával a do-

rozsmai játékosokat és az üllésieket. 
Így szinte a két csapat kicserélődött 
és elmondhatjuk azt, hogy elég sike-
resen szerepelünk. A labdarugók kö-
zött egyetértés van és mindegyikőjük 
a sikerért sokat tesz. Örömünkre szol-
gált, hogy hosszú idő után Szabó Ti-
bor visszatért a csapathoz. Reméljük, 
hogy még egy pár évig erőssége lesz 
az egyesületünknek. Ottlik Sándor ke-
mény edző, nem tűri el a fegyelmet-
lenséget, a lazaságot, csak a lelkiisme-
retesen elvégzett munkában hisz. 

Az ifjúsági csapatról. Itt van a leg-
nagyobb probléma, szinte egy edző-
nek sincs türelme hosszabb távon 
kitartani a futballisták mellett. Jelen-
leg is nincs kapusa az ifinek. Így szinte 
sorra veszítik el a meccset, mert a me-
zőnyben már jó játékkal rukkolnak ki 
a fiúk. Új edzőt szereztünk, Puskás 
József dorozsmai lakos személyében, 
aki hosszú idő óta utánpótlással fog-
lalkozott Szegeden. Második hónapja 
foglalkozik az ifikkel, nagyon nehéz 
dolga van, de bízunk nagy türelmé-
ben és a szaktudásában, hogy megbir-
kózik ezekkel a nehézségekkel. 

Az előkészítőkről: itt van a legna-
gyobb változás, ezekről a gyerekekről 
lehet örömmel írni. Itt is edzőváltás 
volt, Fazekas István elfoglaltsága mi-
att az őszi szezont már nem vállalta. 
Ekkor jelentkezett Farkas Ádám, fia-
tal, még ifista korú játékos, aki egy 
félreértés miatt egyéves eltiltást ka-
pott a labdarugó szövetségtől. Ő már 
a nagycsapatban is csodákra volt 
képes. Kérte, hogy bízzuk meg őt, ha 
ideiglenesen is, az előkészítőket hagy 
készítse fel a bajnokságra. Nagyon 
kellemesen csalódtunk, mert féltet-
tük, hogy még nagyon fiatal erre a 
feladatra. De bebizonyította, hogy 
együtt tud dolgozni a kicsikkel. Szép 
számmal járnak edzésre és fantaszti-
kus rajtot vettek. Az első meccsen 
már 18:0-ra győztek. 

Az alelnök minden segítséget 
megad az utánpótlásnak és nagy fi-
gyelemmel kíséri szereplésüket. Aki 
teheti, akár vállalkozó, magánsze-
mély, üzletek, bármivel, ha tudnak se-
gíteni, akkor tegyék meg, mert nagy 
szüksége van a dorozsmai futballcsa-
patnak a támogatásra. 

 
HORVÁTH DEZSŐ 

alelnök 

Az önkormányzati választások kiskundorozsmai statisztikája 

     Jelölt neve (5. vk.)Jelölt neve (5. vk.)Jelölt neve (5. vk.)Jelölt neve (5. vk.) Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek) 
KapottKapottKapottKapott    
érv. sz.érv. sz.érv. sz.érv. sz. 

%%%% 

1 Beck Gábor ZÖLD BALOLDAL 34 1,68 

2 Bozsóné Dr. Margóczi Katalin LMP 93 4,59 

3 Fábián József MSZP – ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT 817 40,35 

4444    Kosik Dénes PálKosik Dénes PálKosik Dénes PálKosik Dénes Pál    FIDESZFIDESZFIDESZFIDESZ    895895895895    44,2044,2044,2044,20    

5 Sebők József Márk JOBBIK 186 9,19 

     Jelölt neve (6. vk.)Jelölt neve (6. vk.)Jelölt neve (6. vk.)Jelölt neve (6. vk.) Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek)Jelölő szervezet(ek) 
KapottKapottKapottKapott    
érv. sz.érv. sz.érv. sz.érv. sz. 

%%%% 

1 Hódi Tamás MSZP – ÖSSZEFOGÁS SZEGEDÉRT 917 41,44 

2222    Mihálffy BélaMihálffy BélaMihálffy BélaMihálffy Béla    FIDESZFIDESZFIDESZFIDESZ    1111    114114114114    50,3450,3450,3450,34    

3 Nemes László ZÖLD BALOLDAL 30 1,36 

4 Remzső Ferenc JOBBIK 152 6,87 

        Jelölt neveJelölt neveJelölt neveJelölt neve    
KapottKapottKapottKapott    
érv. sz.érv. sz.érv. sz.érv. sz.    

%%%%    

1 B. Nagy László 
(FIDESZ) 

28 096 45,84 

2 Dr. Balogh Tibor Zoltán 
(Zöld Baloldal) 

1 013 1,65 

3 Dr. Botka László 
(MSZP – Összefogás 
Szegedért) 

32 187 52,51 

A választásra jogosult és a név-
jegyzéken szereplő 10 658 lakosból 
4238 fő adott le érvényes szavazatot 
(39,76%). 
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Ez tök jó volt! 
Hajdú Géza művelődési ház igaz-

gató és csapata a polgárőrség és a 
rendőrség első számú munkaadója 
lesz. Amikor ők rendeznek valamit 
Kiskundorozsmán, akkor minden do-
rozsmai otthagy csapot-papot, irány a 
műv. ház, a lakás meg ott marad fél 
napra őrizetlenül. Most kitalálták, 
hogy megmutatják mindenkinek az 
országban fellelhető különböző mére-
tű, formájú, bordázott, tüskés stb. 
tököket, amit meg is lehetett vásásrol-
ni az érdeklődőknek. Volt is tolongás, 
főleg a fehérnép ámult-bámult. 

Fejes Sándor Hódmezővásárhely-
ről 30-fajta tökét tette ki közszemlére. 
Ezeknek a vetőmag ára is 100 ezer 
forintjába került. Otthon kb. 500-fajta 
töke van. Ezek a kiszáradás után még 
30 évig megőrzik formájukat. Elkér-
tem a receptet. 

Nagy volt az érdeklődés a külön-
böző vetélkedőknél. 13 óra körül a 
település képviselőivel kiegészülve 
jutalmazták a finom tökös sütiket és 
tökszobrász műveket. 

 
Kategóriák: 
Szalmabáb (Töklujza) 1. helye-

zett: Orczi István Ált. Isk. 5/a 

Töklámpa: 1. helyezett: 8/b 
Legnagyobb tök: Lovai Roland 

(41,5 kg) 
Palacsintaevés (kicsik) 1. helye-

zett: Megrelashvili Natanel 
Palacsintaevés (nagyok) 1. helye-

zett: Hajdú László 
 
Tökös ételek: 
 
1. Jutka néni tökmignonja (Mé-

száros Mihályné) 
2. Alkony tökös rétes (Alkony 

Nyugdíjas Klub) 
Különdíj: Péter Sándorné 14 

különböző rétes 
Fődíj: Félút nevű tökmenü (leves 

+ pöri + desszert) 
 
Töktotó nyertes: 
 
Rigóné Hornok Éva 
 
Két színpadi művet is bemutattak 

a művelődési ház nagytermében. Elő-
ször az Orczy István Általános iskola 
2/a osztályos tanulói játszották el a  
„Rátóti Csikótojás” című darabot. A 
délutáni műsor keretében mutatták 
be az amatőr színtársulat előadásá-
ban Tóth György komédiáját hatalmas 
sikerrel „A tök és a négy ökör” cím-
mel. 

Persze volt, aki nem tökölt, ha-
nem kenyérlángost meg rakott 
krumplit meg különböző töketlen 
ételeket sütött az udvari kemencé-
ben, vagy marhapörit Deák–Dudás 
módra. 

A lényeg az, hogy tök jól éreztük 
magunkat. Köszönjük! Várjuk a foly-
tatást. Ismerve a Hajdú Teamet, erre 
nem kell sokáig várni, valamit úgyis 
kitalálnak. 

 
MILITÁR MIKLÓS 

Köszönet Dorozsmának! 
2010. október 16-án rendezte 

meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
hagyományteremtő szándékkal az I. 
Dorozsmai Tökfesztivált. Sokan vol-
tak kíváncsiak a rendezvényre. A ki-
állítók az ország különböző részéről 
hozták el portékáikat bemutatni és 
árusítani. A délelőtti igen színvonalas 
programokon több százan vettek 
részt. Sajnos a délutáni szabadtéri 
programokat elmosta az eső. Ennek 
ellenére látványos, szórakoztató és 
hasznos volt a tökfesztivál. Köszönet 
érte minden támogatónak: (Szélma-
lom Vendéglő, Péter Sándorné, Vő-
neki Attila, Szabó László, Turcsányi 
Imréné, Tahiné Tünde, Hajda Ildikó, 
Stop Cukrászda, Kéri György, Thurzó 
Lajos, Rigóné Hornok Béla, 48-as ut-
cai óvoda, Bölcs utcai óvoda, Mihálffy 
Edit és Amália). 

Jövőre is szeretettel várjuk a tá-
mogatókat és a résztvevőket! 

Befejezésül álljon itt egy tökös 
ételrecept, melyet Barta András kül-
dött be: 

Sütőtökös pulyka 
 
Hozzávalók: 1 db sütőtök, 1 kg 

pulykamell, petrezselyem gyökér, sár-
garépa, zeller, s tetszés szerint más 
zöldségféle, fűszerek tetszés szerint, 
pl. gyömbér, borókabogyó, só, citrom-
héj, citromlé 

Elkészítés: A pulyka füstöléséhez 
sós pácot készítek ízlés szerint, pl. 
borókabogyó, gyömbér, citromlé, cit-
romhéj felhasználásával. Egy órát pá-
colom, majd előpárolom, ezt követő-
en füstölöm puhulásig (kb. 20 perc). 
Közben felrakom melegedni a vizet, 
felaprítom a zöldségeket, a sütőtököt, 
s a forró vízbe teszem őket. A pulykát 
is felkockázom, s ha puhul a zöldség 
és a tök, belehelyezem a lébe, ízesí-
tem sóval, reszelt citrom- és narancs-
héjjal. 

 
Könnyű, nagyon finom, lágy étel! 

Jó étvágyat hozzá! 
 

HG 
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One Europe – many cultures 
Iskolánk, az Orczy István Általá-

nos Iskola 2008 óta vesz részt Come-
nius iskolai együttműködési prog-
ramban. A One Europe – many cultures 
projektben tíz európai országgal mű-
ködtünk együtt az eltelt évek során. A 
program a diákoknak és a közremű-
ködő pedagógusoknak sok élményt, 
tapasztalatot adott. 

Iskolánkat megismerték külföld-
ön, vendégek érkeztek hozzánk euró-
pai partnerintézményeinkből, és mi is 
eljuthattunk, hogy megismerjük part-
nereink kultúráját, iskoláját, és együtt 
dolgozzunk közös programunkon. 

Olykor diákok is velünk utazhat-
tak. Így történt ez ebben az évben is, 

amikor Németországba, Brémába 
utaztunk projekttalálkozóra. A talál-
kozóra elutazott a diákjaink közül 
Kakuk Patrícia, Szénási Borbála és 
Tapodi Katalin. Iskolánk munkatársa-
it az utazás során Gutainé Bácsványi 
Márta, Puskás Tiborné és Kiss Mónika 
képviselte. 

A gyerekek beszámolójából kide-
rül, milyen gazdag, élményekkel teli 
hetet tölthettünk Brémában, és meny-
nyire fontos, hogy iskolánk részese 
lehetett ennek a nagyszerű nem-
zetközi együttműködésnek. 

 
KISS MÓNIKA 

koordinátor 

Comenius Bremen 
2010. június 6-11. 

Vasárnap kora hajnalban indul-
tunk hatan a budapesti repülőtérre. 
Izgatottan vártuk, hogy felszállhas-
sunk a repülőgépre. A csoportunkból 
négyen még sohasem repültünk, így 
még nagyobb volt az izgalom. Csodá-
latos élmény volt a repülés, látni alat-
tunk Budapestet, majd amikor olyan 
magasságban voltunk akkor a felhő-
ket. Münchenben átszálltunk a Bre-
menbe tartó repülőgépre, itt már 
nem izgultunk. 

 Bremenben a repülőtéren már 
várt bennünket a német csoportveze-
tő, aki elkísért a szállodánkig. A szál-
loda láttán leesett az állunk annyira 
gyönyörű és modern volt. Megkaptuk 
a mágneskártyáinkat, majd elfoglal-
tuk a szobáinkat, kicsit pihentünk, és 
elindultunk felfedezni a várost. 

Másnap elmentünk az ottani is-
kolába, itt különféle feladatokat kel-
lett megoldanunk, kvíz kitöltése, EU-
RÓPA doboz készítése, majd meg-
ajándékoztak bennünket egy-egy 
Werder Bremen-es sállal. 

Megmutatták a középiskolát, ahol 
gyerekek vezettek körbe minket. Na-
gyon modern a felszereltsége és a de-
korációja. Külön van zeneszoba, rela-
xációs szoba, ezt mindenki ki is pró-
bálta. 

Kedden megnéztük a Városházát 
és a várost. Csodálatosan szép kis vá-
ros, mindannyiunk szívébe lopta ma-
gát és éreztük, hogyha eljön a búcsú 
pillanata az nagyon nehéz lesz. 

Elvittek bennünket a Werder 
Bremen focicsapat stadionjába, kör-
bemutatták az egész stadiont benéz-
hettünk a VIP termekbe is. Szerdán 
Bremenhaven nevű városba utaz-
tunk, megnéztük az Emigrant House 
(Kivándorlók Háza) Múzeumot. Kap-
tunk egy kártyát, amin rajta volt a 
„nevünk”, a következő szobában ki 
kellett derítenünk, hogy kik voltunk. 
A Múzeum után felszálltunk a hajóra 
és szemtanúi lehettünk, hogy milyen 
körülmények között kellett utazniuk 
az embereknek akár heteken át. 

Este visszamentünk Bremenbe 
és készültünk az esti partira. Itt na-

gyon jól éreztük magunkat, ismerked-
tünk, bár olykor-olykor nyelvi nehéz-
ségein adódtak, mert mi nem tudtunk 
németül ők pedig nem tudtak angolul, 
de azért feltaláltuk magunkat. Sok 
új ismerősre találtunk, akikkel a 
Facebookon azóta is tartjuk a kap-
csolatot. 

Csütörtökön Hamburgba látogat-
tunk el, ahol városnéző busz vitt 
minket körbe a városon. 

Hajóra szálltunk, itt elfogyasztot-
tuk az utolsó vacsoránkat, majd visz-
szamentünk Bremenbe. 

A vasútállomáson mindenki fájó 
szívvel, és sírások közepette elbúcsú-
zott egymástól. Szomorúan tértünk 
vissza a szállásunkra, és elkezdtünk 
csomagolni, ami igen lassan haladt. 

Reméltük, hogy az utolsó nap 
minél később jön el, de sajnos mégis-
csak elérkezett, és ismét a Bremeni 
repülőtéren voltunk. Amikor felszállt 
a gép, és megláttuk a Welcome to 
Bremen feliratot, könnybe lábadt a 
szemünk, és megfogadtuk, hogy egy-
szer még visszatérünk ebbe szép kis 
városba. A müncheni repülőn már 
sok volt a magyar utas, ami egy kicsit 
furcsa volt, de hát mégis csak hazafelé 
tartottunk. Péntek délután fél 5-kor 
megérkezett Ferihegyre a gépünk, 
és mi vegyes érzelmekkel szálltunk 
le róla, ha valaki azt mondta volna, 
hogy most azonnal mehetünk visz-
sza, azt hiszem, senki sem habozott 
volna. 

Összességében egy nagyon jó 
program a Comenius, hiszen lehető-
ségünk nyílt arra, hogy más kultúrát 
és nyelvet megismerhessünk, kapcso-
latokat építsünk, barátokat szerez-
zünk és nyitottakká váljunk más 
népek és nemzetek felé. 

Tanulság: Soha ne féljünk az újtól 
az ismeretlentől, használjuk ki a lehe-
tőségeinket! 

Köszönet ezért az élményekkel 
teli útért az iskola vezetőségének a 
kísérő tanároknak és Kiss Mónikának, 
a program szervezőjének! 

 
TAPODI KATALIN  

Új Comenius program az Orczy 
István Általános Iskolában 

2010. szeptemberétől iskolánk-
nak újra lehetősége nyílt, hogy részt 
vegyen két éven át Comenius Intéz-
ményi Együttműködések program-
ban. A Comenius iskolai együttműkö-
dési projektek Magyarországon a 
Tempus Közalapítvány támogatásá-
val jöhetnek létre. 

Új programunk címe: Bridges of 
Water (BoW), amely arra is utal, 
hogy az együttműködő városok min-
dennapjait meghatározza a víz, hiszen 
mindenütt található tó, folyó, tenger. 
A víz így tehát közös elem, összekötő 
kapocs, mely városainkat, és ezen 
keresztül országainkat (Olaszorszá-

got, Spanyolországot, Szlovákiát, Tö-
rökországot, Magyarországot) kap-
csolja össze. 

A gyerekeknek módjuk nyílik új 
ismereteket szerezni partnereink vá-
rosairól, országáról, és gazdag prog-
ramot szervezünk számukra a Víz 
Világnapjához kapcsolódóan, amit az 
összes együttműködő iskolában meg-
ünnepelnek majd velünk együtt. 

Reméljük, hogy új projektünk 
minden közreműködőnek, pedagógu-
soknak, szülőknek és persze a gyere-
keknek sok örömet okoz majd. 

KISS MÓNIKA 
koordinátor 

Napközis sikerek 
Szeptember 30-án a Jerney János 

Általános Iskola negyedik napközis 
csoportjával vettünk részt a szegedi 
Játékdzsungel és játszóház jutalom-
rendezvényén: a 2009-2010-es tan-
évben az akkori 3.a és 3.b napközisei-
vel neveztünk be a Játékdzsungel „Az 
év napközis csoportjai” pályázatára, 
ahol a 10 fordulós versenyfeladatok-
ban harmadik, az év osztályterme fo-

tópályázatban megosztott első helye-
zést értünk el. 

A versenyek kiváló lehetőséget 
nyújtottak a csapatépítésre, a kreati-
vitás kibontakoztatására. 

Itt szeretném megköszönni a 
gyermekek lelkesedését, a szülők ösz-
tönzését és önzetlen segítségét. 

POLYÁK TAMÁSNÉ 
napközi otthoni csoportvezető 

MEGHÍVÓ 
 

A Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 

a kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Római Katolikus templomban tartandó 
 

ALAPÍTVÁNYI ESTJÉRE 
 

Időpont: 2010. december 4. (szombat) 16.00 óra 
 

Fellépnek: 
Atlasz Henrik – fuvola 

Mártáné Géczy Klotild - ének 
Pócsai György kántor - orgona 

Szélpál Szilveszter - ének 
Tóth Roland káplán atya - orgona 
A kiskundorozsmai hittanosok 

Hozsanna énekkar 
Ifjúsági énekkar 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A belépés ingyenes! 

Az est során templomunk külső akadálymentesítésének megvalósu-
lásához az Alapítvány Kuratóriuma gyűjtést szervez, amire 

várjuk a nagylelkű felajánlásokat.  
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Vigyázat! Kutyamérgezés Dorozsmán 
 

Tisztelt kutyatulajdonosok! A közelmúltban, a Törő utcában valaki megmér-
gezte a kutyánkat. Az eddigi információim alapján a gyanú egy 70 éves egyedül 
élő idős asszonyra terelődött, akinek immár „hobbijává” vált az állatok mérgezé-
se. Sajnos, létezik olyan ember, aki ennyire gyűlöli az állatokat, de ezek után úgy 
gondolom, hogy embertársait is, akik állatot tartanak, pedig egy levegőt szívunk 
velük. Esetleg a település „királyának vagy” „hatóság”-nak képzeli magát? Biztos, 
hogy nincs nála minden rendben. Ön hogyan vélekedik róla? Neki sem kutyája, 
sem macskája nincsen, valószínűleg nem is szereti őket, ezért az én kutyámat 
mérgezi meg, immáron nem az első alkalommal. Jelenlegi ingatlanom előző 
gazdájának a kutyáját is ő mérgezte meg, amely szintén elpusztult. 

Sajnos túl közel lakik hozzám. A kutyámat többszöri orvosi segítség elle-
nére sem sikerült megmenteni. Súlyos belső vérzése volt, nagyon sokat szen-
vedett, melyen a tünetek jelentkezésekor az orvos, aki szerint patkányméreg 
vagy hasonló szer okoz ilyet, már nem tudott segíteni. Ez a kutyus nem járt ki 
az utcára, nem bántott senkit, nem is tudott, zárt telkemen lett megmérgezve. 
A kutya nem tud beszélni, nem tudja elmondani azt, ki mérgezte meg. Nem is 
tudom, hová soroljam az ilyen embert. Sajnos van ember, akinek ilyen mélyre 
süllyed az értelme és az érzelme, és megkérdőjelezhető, hogy ép gondolkodá-
sú-e egyáltalán, vagy nincs más elfoglaltsága, és szeretné, ha felfigyelnének rá. 

Tessék elképzelni, mi történik akkor, ha éppen egy haszonállat fogyasztja 
el a mérget, amelyet a kutyának szán, mert a mérgezés tünetei még nem fellel-
hetők. A gyanútlan gazda levágja vagy eladja, és a húsát elfogyasztja valaki. Ki 
tudja, elgondolkodott-e tettén az elkövető? Vajon lenne-e lelkiismeret furdalá-
sa, embertársai szemébe merne-e nézni, vállalná-e az ezzel járó következmé-
nyeket és költségeket? Hát ezt én alig hiszem, ezért óvakodjunk az ilyen vagy 
hasonló cselekedettől, amely sajnos emberéletet is követelhet. Ez a magatartás 
mélyen elítélendő. Ha már egyszer felsőbbrendű lények vagyunk, próbáljunk 
meg így is viselkedni. 

Tisztelt Olvasó! Kérem, írja meg az ilyen esetről, személyről a véleményét! 
Kérem Önöket, hogy figyeljünk egymásra és próbáljuk tetten érni, ha kell éjjel is, 
mert lehet, hogy holnap éppen az Ön kedvence lehet az áldozat. Nem azért 
tartunk állatot, hogy valaki lemérgezze, hanem azért, mert bennünket védenek 
és szolgálnak, és nekünk kötelességünk megvédeni őket. Az ilyen emberek nem 
is tudják felmérni, hogy milyen kárt okoznak az állatoknak és az állattartóknak. 

Tisztelettel kérem az illetékes hatóságokat, amennyiben bebizonyosodik 
valakiről ilyen gaztett, a törvény tegye lehetővé az ilyen személyek megbünte-
tése mellett a fényképének nyilvánosságra hozatalát az adott településen, 
annak reményében, hogy ezzel elrettentse a gonosz, szívtelen embereket, és az 
ártatlan állatokat megvédje az ilyen értelmetlen szenvedéstől. 

Ezennel elnézést kérek, ha megbántottam valakit a cikkemmel. 
Tisztelettel: Tanács Mihály 
(Cím a szerkesztőségben) 

OLVASÓI LEVELEK 

HÓDI PÉTER 

Pénzügyi tanácsadás! 
– hitelek, lízingek 
– időskori jelzálog 
– földjelzáloghitel 
– biztosítások 

 

30/744–4187 

Csak csóválom a fejem 
 

Nem tudom megállni, hogy ne nyilvánítsak véleményt a Sztriha Kálmán 
helytörténeti vetélkedő elmaradásával kapcsolatban. 

Sok kérdés fogalmazódik meg bennem. Utána érdeklődtem és megkaptam 
a választ. A legmegdöbbentőbbet. Azt, hogy senkit nem érdekelt. Senkit, pedig 
az általános iskolás felsősöktől felfelé, korosztálytól függetlenül megcélzott do-
rozsmaiak közül nem létezik, hogy ne állt volna össze minimum 6-7 kis csapat, 
ami már elég lett volna a megtartásához. Igaz, én magam is kivártam a felhívás 
végső időpontját, gondoltam, csak többen leszünk, de nem lettünk. Ennyire 
nem érdekel ez a téma senkit? Ilyen hidegen hagyja az embereket Dorozsma 
múltja, közelmúltja? Semmi szeretet a településünk iránt? Hol vannak iskolá-
saink? Kiket, mire tanítanak tanítóink? Csak a száraz tananyagot és semmi 
mást? Csak azt kell tanulni, ami a tankönyvekben van? Igenis, ostorozom mind-
két iskola magyar és történelem tanárait! Mert úgy tudom, az iskoláknak is 
megküldték a felhívást. De hát az újságban is minden hónapban kihirdették! 
Vagy nem? Ostorozom értelmiségünket, időseinket, akikben még él a történe-
lem, Dorozsma története, akik mindenki másnál többet tudnak helységünkről. 
Ostorozom a Dorozsma önállóságáért harcolókat! Akik oly nagy lokálpatriotiz-
mussal hirdetik: „Dorozsma a dorozsmaiaké, Szeged ne döntsön Dorozsma 
felett!” Hát hol az a nagy féltés, hol a lakóhely iránti ragaszkodás, hol a nagy 
helyismeret? Mindenki, aki ettől a vetélkedőtől távol tartotta önnön magát, de 
gyermekeit is a megismeréstől. A közvetlen környezetünk múltjától, jelenétől, 
attól, miért szép, miért jó itt élni. Kikérdeztem a szervezőket, milyen díjak lesz-
nek, miért érdemes tanulni, utána nézni az írásos és tárgyi emlékeknek? El-
mondhatom, kitettek magukért, szponzorok tucatjait hajtották fel, hogy ne csak 
az első 3 helyezettnek jusson díj, de mindenki kapjon valamit, és elmondhatja, 
nem hiába készült. Ráadásul egy fél éve volt mindenkinek felkészülni. Nekem is, 
és állítom, felkészültem, úgyhogy keményen kellett volna dolgoznia ellenfeleim-
nek. Végigjártam minden utcát, helyet, elolvastam minden emléket. De nem 
lettek ellenfeleim, úgyhogy győztem. Győzött még az a három jelentkező is, akik 
rajtam kívül biztosan ugyanolyan jól felkészültek. Győztünk akaratunkkal azok 
felett, akik szégyentelenül lapítva, ennyire értékelték ezt az egészet. 

(Név és cím a szerkesztőségben) 
Fenntartjuk a jogot, hogy olvasói leveleinket szerkesztett formában, annak mon-
danivalójának tiszteletben tartásával közöljük. 

Elmaradt a vetélkedő 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóin-

kat, hogy a „Sztriha Kálmán” helytör-
téneti vetélkedő az érdeklődés teljes 
hiánya miatt a kitűzött időben elma-
radt. Az időben (márciusban) és azóta 
minden hónapban a Dorozsmai Nap-
lóban meghirdetett rendezvényre 
igen hosszú felkészülési és jelentke-
zési időt biztosítottunk. Komoly díjak 
voltak kitűzve a nyerteseknek és na-
gyon sok egyéb díjat is felajánlottak 

szponzoraink a helyezetteknek. Hiá-
ba. Nem jelentett vonzerőt. Mindösz-
szesen három jelentkezés érkezett. A 
korábban megadott határidőt az ala-
csony jelentkezői számra tekintettel, 
egy hónappal meghosszabbítottuk, 
bízva a létszám bővülésében. Csalód-
nunk kellett. Emiatt a felhívást vissza-
vontuk. 

 
A SZERVEZŐK 

Töltse színvonalas helyen 
az év utolsó napját! 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2010. december 31-én 18 órától Szilvesz-
teri mulatságot szervez! 

Zenét a Huszár zenekar szolgáltatja! 
Aperitif: pálinka, vodka, éjfélkor pezsgő! Az ünnepi vacsorát a Vadliba 

vendéglő készíti.  
Svédasztalos hideg és meleg ételek! 

Hideg ételek 
 
Csabai töltött karaj 
Magyaros töltött dagadó 
Mexikói vagdalt 
Szárnyas májpástétom 
Tormás sonkatekercs 
Francia saláta 
Zöldbab saláta  
Ecetes- hagymás burgonya 

Meleg ételek 
 
Sertés csülök „Pékné” módra 
Magyaros szűzérmék 
Töltött káposzta 
Amerikai csirkecomb filé 
Tepsis burgonya 
Káposzta saláta 
hordós savanyúság 
 

Éjfélkor: 
Juhbeles virsli, mini fasírt, mustár, torma 
 
Tombola: értékes nyeremények! 
 
Belépőjegyek 6500 Ft-ért válthatók a művelődési házban és Némethné 

Katinál a Kínai Boltban! 
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RENDKÍVÜLI AKCIÓ a III. Dorozsmai Egészségnapon 
Jöjjön el 2010. november 6Jöjjön el 2010. november 6Jöjjön el 2010. november 6Jöjjön el 2010. november 6----án a Petőfi Sándor Művelődési Házba,án a Petőfi Sándor Művelődési Házba,án a Petőfi Sándor Művelődési Házba,án a Petőfi Sándor Művelődési Házba,    

és ha 9.00 és 13.00 között a helyszínen:és ha 9.00 és 13.00 között a helyszínen:és ha 9.00 és 13.00 között a helyszínen:és ha 9.00 és 13.00 között a helyszínen:    
– BEMER-terápiás bérletet vásárol, 40%-os kedvezményt kap, vagy, ha 
– megrendeli a készüléket, közel 60.000 Ft értékű BEMER kiegészítőt kap ajándékba! 

Bővebb információ:Bővebb információ:Bővebb információ:Bővebb információ:    
Szabadi Péter – BEMER szaktanácsadó 

(+36 20/ 967-6733) 

OLVASÓI LEVELEK 

Sziki – a horgá-
szok véleménye 

A Dorozsmai Napló szeptemberi 
számában Hódi Tamás tollából, igazi 
ünnepként szerepelt a Sziki-tavon 
végzett szeptember 8-i haltelepítés. A 
cikkíró a Családi napot, mint egy nagy-
szerű rendezvényt festi le. A széleskö-
rű véleményfelméréssel kialakított 
helyzetkép, ami a Sziki horgászegye-
sület vizén folytatott halgazdálkodás 
és horgásztevékenység realitásait tük-
rözné, ennél árnyaltabb, szomorúbb 
és egyszerűen felháborító a horgász-
jegyet váltók szemében. 

Az emberek beetetése, idecsalása 
jól kigondoltan történt, a tó tavalyi hal-
ellátása – köszönhetően a Röszke mel-
letti Madarász-tóról lehalászott, és ide 
telepített nagymennyiségű, jó minő-
ségű kárásznak – az elmúlt évben meg-
elégedéssel töltötte el a horgászokat. 
A fogási ráta valóban szép volt, ami 
inspirálta a horgászokat, hogy az idén 
is váltsák ki az engedélyt. A gazdag 
zsákmányról tudomást szerző hor-
gásztábor soha nem látott aktivitással 
jelentkezett, tömegével hozott új ta-

gokat is az egyesületbe, jócskán bővít-
ve annak bevételét. A tavasz bekö-
szöntével egy kisebb pontytelepítés 
és a tavalyi kárászállomány maradé-

ka vonzotta a fogásra vágyókat, és va-
lóban, néhány napig(!) szinte minden 
horgász fogott néhány halat. Bíztak 
abban, hogy ez a helyzet tartós ma-
rad, ha nem is sokáig. 

Az ám, de egy-két hét után már 
csak elvétve akadt horogra ponty és 
kárász, mert egyszerűen kifogyott. 
Majd egészen elmaradtak a nagyobb 
fogások, helyette csak kis keszegecs-
kék rohamozták a horgokra tűzött 
csalit. Ez sem megvetendő zsákmány 
annak, aki szereti, de akkor kesere-
dett meg a horgászok szájíze, mikor 
nyárelőn apró pontyok ezreivel tele-
pítették be a vizet. Ez, mint minden 
horgász tudja és meg is tapasztaltuk, 
vagy két évig teljesen ellehetetleníti a 
további fogások lehetőségét, mivel az 
igen agresszíven, tömegesen mozgó 
kicsi, mérete miatt kifogási tiltólistán 
lévő pontyocskák minden létező egyéb 
halat (ha lett volna!), mérettől, fajtától 
függetlenül elűztek a tápláléktól. Az 
ősz kezdetéig, tehát a tavaszi telepí-
téstől szeptemberig csak elvétve le-
hetett hallani hetente mondjuk egy 
darab méretes ponty kifogásáról. Volt 
idő, hogy napokig nem lehetett látni 
teremtett lelket a vízen, mert felesleges 
volt kimenni. Ezt a felháborító helyze-
tet koronázta be a tó eddig nem látott 
mérvű, a horgászatot teljesen ellehe-

tetlenítő hínárosodása, majd a fentebb 
említett 3 mázsa ponty betelepítése. 

Mint a cikkben olvashattuk: „Ez a 
haltelepítés már része a sziki jövő évi 
tervszerű és szakszerű (sic!) haltelepí-
tési folyamatának”. Na, Hódi úrtól ez a 
mondat talán már nem kellett volna 
ide! Ez tette be a kaput a Sziki hor-
gászegyesület „nem felhőtlenül boldog 
és elégedett” tagságának. Ez a 3 mázsa 
ponty – egy ilyen hatalmas területű 
vízen?! – megteremtette a lehetőségét 
annak, hogy néhány horgász a statisz-
tika szerint egy, azaz egyetlen pontyot 
még kifoghat, ha éjjel-nappal, a késő 
ősz hidegében türelmesen dekkolva 
hetekig üldögél a víz partján. Egyet, és 
nem többet. Mert akkor ez is elfogy. 

Kérdésem a cikk írója iránti 
legnagyobb tisztelettel: az egyesü-
let közel 18 ezer Ft-os engedélyára 
mellett meg kellene elégednünk az 
átlag 3 db/2010. év pontyfogásával? S 
ezt nevezik a jövő tervszerű telepítési 
folyamatának. Enyhén szólva fájdal-
masan röhejes. Nos, ezt most meglát-
hattuk. A T. Egyesület pedig majd 
keserűen és értetlenkedve fogja meg-
tapasztalni, hogyan csökken le a 2011-
ben engedélyért folyamodók száma 
az idei töredékére. De boldog jövőt 
kívánok nekik – immár nélkülem! 

TÓTH GYÖRGY 
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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.    

Rendeljen tévé, telefon 
és internet előfizetést 
havi 5000 Forintért!* 

 

����  51 TV csatorna 
����  2 Mbps internet 
����  Triotel Start 
 telefon csomag 

 
 

* Akciós ár új előfizetőinknek. 
A kedvezmény egy éven keresztül vehető igénybe. 
Az akciós ár 2010. december 31-ig 5000 Forint, 

2011. január 1-jétől 7900 Forint. 
További kedvezményes előfizetési lehetőségek Ügyfélszolgálatunkon. 

 
Az akciós hirdetmény sorszáma: 10/2010. 

 

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

 

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

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

KOVÁCS GUMICENTRUM 
 

Gumiabroncs eladás 

Szerelés – Centírozás – 

Javítás – Futómű- 

állítás, -javítás – Fék– 

és lengéscsillapító-

mérés, -javítás, -csere 

Vezérműszíj-csere 

Szélvédő javítás 
 

Műszaki vizsgára felkészítés, ügyintézés 
 

Téli 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 csarnok.) 

NOVEMBERI AKCIÓK!  
Újdonság! Friss tojás, mirelit termékek kaphatók! 

Kristálycukor 1kg .............................................. 199 Ft Étolaj 1l-es ................................................... 349 Ft-tól 
Omnia kávé 250gr ............................................. 499 Ft Tchibo Family 250gr ......................................... 359 Ft 
„A” rizs 1kg ....................................................... 199 Ft Tápai szeletelt kenyér 1kg ................................ 209 Ft 

Paloma WC-papír 8+2 tek. 3 rétegű:   499 Ft 
Milka 100 gr-os csokoládék ......................... 179 Ft-tól Universal mosópor 9kg ................................... 1399 Ft 

Sió Prémium 1l-es (narancs, meggy, őszi):   279 Ft 
Ariel 5l (színes, fehér) ..................................... 2999 Ft Finomliszt 1kg .................................................... 99 Ft 

0,75l-es üveges borok 175 Ft-tól! 
Happy kutya-, macskaeledel 400g .................... 115 Ft Happy kutyaeledel 1240g ................................. 259 Ft 

Happy száraz kutyaeledel 10kg:   1589 Ft (159 Ft/kg) 
Újdonság! Lepje meg szeretteit! Növeltük a választékot! 

Névnapos, születésnapos borok parafás és fémcímkés változatban! 
Óriási vegyi áru választék! Térjen be hozzánk, várjuk szeretettel! 

Téli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfőTéli nyitva tartás: hétfő----péntek: 6péntek: 6péntek: 6péntek: 6----19 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 719 óráig, szombat: 7----17 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 817 óráig, vasárnap: 8----16 óráig16 óráig16 óráig16 óráig    
Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!Jöjjön el hozzánk és nézze meg az árainkat!    

 

„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! 

Duguláselhárítás 
Csatornatisztítás 

Azonnal! 
Egyed Adrián 

06 70/63-03-806 
www.dugulaselharitasszeged.hu 

Purina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina TakarmányboltPurina Takarmánybolt    
nyílt Dorozsmánnyílt Dorozsmánnyílt Dorozsmánnyílt Dorozsmán    

Adél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alattAdél köz 1. alatt    
 

Bővített választék kedvező árakkal! 
 

PurinaPurinaPurinaPurina:  Baby Pro Classic 35 tak. kev. 
 Base Pro KC-3 koncentrátum 
 

UNIUNIUNIUNI: Broiler nevelő 
 Broiler befejezező 
 Tojó takarmány 
 Pulyka befejező 
 

ECOMIXECOMIXECOMIXECOMIX: Tejporos malac tak. kev. 
 Süldő tak. kev. 
 Broiler nevelő 
 Broiler befejező 
 Zempléni búzadarás 
 

Kukorica, búza, árpa, napraforgó, 
szárított kenyér, galamb tak., kutya, 
macska konzerv, táp, szalámi. 
 

Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:Nyitva tartás:    
H-P: 7-17-ig 
Szo.: 7-12-ig 

 

Fehér Lóránt Fehér Lóránt Fehér Lóránt Fehér Lóránt                                     30303030----445445445445----7125712571257125    

ÉÉÉÉLTESSÜK AAAA    TTTTISZTES IIIIPART ÉS 

A MMMMAGYAR MMMMEZŐGAZDASÁGOT! 

HHHHAZAI TTTTERMÉK! 

HHHHAZAI MMMMUNKAHELY! 

Idősek védelmében… 
Bűnmegelőzési tanácsok  

 

Az elkövetők a sérelmünkre elkövetett bűncse-
lekmények során azt használják ki, hogy az áldoza-
tok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az óvat-
lanság, túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati 
magatartás. Az idős emberek korukból, egészségi ál-
lapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékeny-
ségükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek. 

A biztonság nagyon sok esetben nem pénz, 
sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése! 

Besurranásos lopások megelőzésére mit 
tehetünk? 

– A besurranásos lopásokat jellemzően családi 
házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért 
célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a 
bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha otthon 
tartózkodik! A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne 
hagyja benn a kulcsot! 

– Bejárati ajtajára szereltessen megfelelő biz-
tonsági zárakat! 

– Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használ-
jon széles látókörű optikai kitekintőt! 

– Ne tartson otthon 100 000 Forint feletti ösz-
szeget, tegye inkább bankba! 

– Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át, 
indokolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, érté-
ket, pénzt öntől! Kérjen igazolványt, ellenőrizze azt, 
illetve a megadott telefonszámot, közben ne enged-
je be az idegent! 

– Az értékeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg 
lemez- vagy pénzkazettákba! Ha rajtakap egy besur-

ranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy 
szembeszáll-e vele. Legyen jó viszonyban szomszéd-
jaival, ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is jobban 
fognak figyelni, ha segítségre volna szüksége. 

– A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha 
elmegy otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el az 
ajtó közelében, az elkövetők ismerik a „dugi” helyeket! 

BELVÁROSI RENDŐRŐRS 
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Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA Szeged, Széksósi út 7. 

MIX homlokzati és beltéri festékek Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728 

 és vakolatok színkeverését! Nyitva: h-p: 7-16, szo.: 8-12 
 

Tűzifa akác 2 800 Ft/q  Festékanyagok  Bontott ablakok 10 000 Ft/db 
AKCIÓ! B-30-as TÉGLA 95 Ft/db   
Tölgy: 2500 Ft/q Szén: brikett: 5500 Ft/q 
Lengyel lángborsó: 6300 Ft/q Hőszigetelő rendszer: 1650 Ft/m2 
Gipszkarton csavarok, önmetsző csavarok, reizer csavarok, kötőelemek nagy választékban. 

BababazárBababazárBababazárBababazár    
 
 

Cipőtől a sapkáig nálunk 
mindent megtalál, pénztárca 

kímélő árakon! Pulcsik, 
széldzsekik, nadrágok 
minden mennyiségben, 

elérhető árakon kaphatók! 
 

Cím: Szent János tér 1. 

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

Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit 

F I G Y E L EM !F I G Y E L EM !F I G Y E L EM !F I G Y E 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, helyszínen 

történő korrekt megegyezés alapján. 
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: 8.30-10, 16.30-17.30,  

péntek: 9.30-10, 16.30-17.30, szombat: 10-11, 15-16. 
Telefon: 06 30/9723-016, 

314-662 (rendelési időben). 
Kutya, macska, egyéb társállatok, haszonállatok 
kivizsgálása, gyógykezelése, védőoltások, műtétek, 

mikrochip útlevél, hatósági igazolások stb. 
Állatgyógyszerek, vitaminok, tápok forgalmazása. 

Hívásra házhoz is megyek! 
Mikrochip beültetés akció! 3000 Ft + kedvezményes ivartalanítás 

Paposné dr. Ábrahám Szilvia 
állatorvos 

70/538-6763 
 

Mikrochip beültetés regisztrációval 
együtt 3000 Ft. 

Szuka kutya ivartalanítási és mikrochip-
kezelési akció november 15-ig! 

10 kg-ig 9000 Ft; 10–25 kg-ig 13000 Ft; 
25 kg felett 17000 Ft. 

Az árak a műtét, a chip és a regisztráció 
díját is tartalmazzák. 

 

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 megbeszélés 

szerint. 

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 

ÁGOSTON PÁL 
fogtechnikus 

 

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása. 

 

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint! 

PC Szerviz! 
Dorozsmai út 143. alatt! 

 

Vállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépekVállalom számítógépek    
szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, szakszerű javítását, építését, 

telepítését.telepítését.telepítését.telepítését.    
Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, Átalánydíjas karbantartás, 

helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:helyszíni javítás:    
    

06 20/553–9961 

Fodrászat és 
műköröm építés 

a panoráma üzletház emeletén 
48-as u. 16. 

(Polgármesteri hivatal mellett) 
 

Vass Angéla: 06 30/207-2400 
(fodrász) 

Kosár Adrienn: 06 20/ 538-0920 
(fodrász)  

Szemenyei Rita (új szám): 
06-70/630-21-05 (műköröm építő)  

Kelet Varázsa 
Ajándéküzlet 

Kínálatunk: 
� Dísztárgyak, ajándéktárgyak 
� Füstölők, gyertyák, illóolajok 
� Nyakláncok, karkötők, bizsuk, csatok 
� Táskák, sálak, kendők 
� Női és férfi parfümök 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Címünk: Szeged–Dorozsma, Szent János tér 1. 

(Coop ABC-ben) 
 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–12 óráig 
és 14–17 óráig, szombaton: 8–13 óráig 

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA 
belgyógyász és kardiológus szakorvos 
Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2. 

Rendel: kedd 16-tól 
Bejelentkezés a gyógyszertárban, 
vagy az 541-828-as telefonszámon. 

PEDIKŰR 
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. 

BAROSNÉ ILONA 
				 30/337–3332 

A dorozsmai COOP Áruházban 

Kínai ruházati üzlet 
Minőségi áru 

Jöjjön, győződjön meg róla! 
Új, őszi áruk folyamatosan érkeznek! 

Minden nyári áru –25%! 
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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 igye lem!  
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 

Márton napi libator 
a Vadlibában! 
November 5-14-ig! 

Liba aprólék leves ..........................500,- Ft 
Ropogós libacomb mézes körtével, 
burgonyapürével .......................... 1600,- Ft 
Narancsos kacsasült (1/2 kacsával) 
párolt lilakáposztával, serpenyős 
burgonyával ................................... 1800,- Ft 
November 7-én és 14-én libából készült 

ételek is a svédasztalon! 
Üdülési csekket, Ticket Restaurant és 

Sodexo utalványt elfogadunk. 

Tel.: 460–337 

Bádogos, tetőfedő és 
kőműves munkákat vállalok. 

Sebestyén Tamás 
Tel.: 20/427-5350 

UPC DIRECT 
akár 4 TVakár 4 TVakár 4 TVakár 4 TV----re is re is re is re is (HD-minőségben) 

 

1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)1190 Forinttól (+ 500 Ft társkészülék)    
Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)Felvevős készülékek (1000 Ft/hó)    

MinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévéMinDigTV , kábeltévé    
szerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javításaszerelése, javítása 
Illés TiborIllés TiborIllés TiborIllés Tibor    

Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06Tel.: 06----30/9430/9430/9430/94----39393939----200200200200    

Ü V E G E Z É S  
Lakossági üvegezés, egyedi tuskabinok, 
üvegajtók, üvegfalak gyártása, beépítése. 

Glass-Go 2000 Kft. Szeged, Kálvária tér 29. 

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

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

KULCSMÁSOLÁS 
LACZKÓ MIHÁLY 

ÜZLET, MŰHELY: 
Kiskundorozsma, Törő u. 21/B 


 62/460–798 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 

Szo.: 7.30-12.00 

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, 

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 – KARBANTARTÁS 
 

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 

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 

Megnyitottunk! 

KínálatunkKínálatunkKínálatunkKínálatunk: 
– Zöldség-gyümölcs 
– Olcsó palackozott italok 
– Savanyúság 
– Tojás 
– Szárazáru 

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
Mardel Market 

Adél köz 1. 

Nyitva tartásNyitva tartásNyitva tartásNyitva tartás: H: szünnap, K-P: 7-18, Szo-V: 6-12 
TelefonTelefonTelefonTelefon: +36 30 488 3368 
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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. 

    

Új nyitva tartás: Új nyitva tartás: Új nyitva tartás: Új nyitva tartás:  
H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8H, K, Sze: 8––––16, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 816, Cs, P: 8––––17, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 817, Szo.: 8––––12.12.12.12.    

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 
Kettőshatári út 3. 
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 
 

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

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

 

Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.Szent János tér 3.    
(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)(ABC mögött)    

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

A Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri HúsboltA Vásártéri Húsbolt    
2010201020102010----ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!ben is elérhető!    
Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488Tel.: 30/488----0254025402540254    

Számítástechnikai üzletünk címe: 

Szeged, Móra u. 38. 
 
 

Telefonszámunk változatlan:  

461-854, 462-854 

Kerékpárszerviz 
Kalmárnál 

Barátság utca 21. 
(garázssoron) 

Tel.: 06 20/9516–620 

Német és angol nyelv 
tanítását vállalom. 

 

Tel.: 70/317–7004 

Német nyelvoktatás, 
korrepetálás, nyelvvizsgára 
felkészítés Kiskundorozsmán. 

30/74430/74430/74430/744––––4187418741874187    

Varrónő, női ruha készítését, javítását, férfi 
ruha és egyéb textíliák javítását, függöny 
készítését vállalja. Gyors, precíz munka! 

Márti 

Tel.: 20/373–1077 

Hirdetésfelvétel: 06 20/470–6587 

Diplomás angoltanár korrepetálást, 
mindenféle vizsgára felkészítést vállal 

Dorozsmán és Szegeden. Házhoz megyek. 

70/521–4178 

MASSZÁZS 
Gyógy is 

ABC-vel szembeni fodrászüzlet 

Tel.: 06 70/709-22-72 
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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!    

Szélmalom u. 4. sz. 3 szoba , melléképület 900 nm telek 14.5 mft, Jolánka u-i előkeres sátortetős, melléképületes ház 13.3 mft, 
Málna u. sarki ház 25x31 m-es telken 9.2 mft, Kék u. 13. sz. 823 nm építési telek teljes közművel 8.2 mft, Láp u. építési telek 
lebontandó házzal 25 m széles utcafronttal 4.2 mft, Tas u. 3 szobás ház 468 nm telken 13.9 mft, Széchenyi u 5 szobás, 

új fürdőszobás ház 488 nm telken 13.9 mft, Balajthy u. 4 szoba nappali, amerikai konyha ház eladó kisebb panelokat cserébe 
beszámítunk. Vadliba u 2. szobás, kertes házrész 7.2 mft, Északi sor 1. vegyes építésű 3 szobás felújítást igénylő 9.9 mft, 

Délibáb u. folyamatosan újított 2 szobás ház 8.2 mft, Forrai u 3 szobás, nappalis 23 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 

Amíg a RöfiAmíg a RöfiAmíg a RöfiAmíg a Röfi----Ker létezik, Ön nem éhezik!Ker létezik, Ön nem éhezik!Ker létezik, Ön nem éhezik!Ker létezik, Ön nem éhezik!    
RöfiRöfiRöfiRöfi----Ker Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOKKer Kft. HÚSBOLTOK    
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067 

    
Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo Pass és Le Cheque Déjeuner étkezési jegyeket elfogadunk!Ticket Restaurant, Sodexo 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 

 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. Tel.: 62/ 426-437; Szeged, Ág u. 5. Tel.: 62/ 485-651 

461-067 

 
 
 
 

 
 

(az orvosi rendelő mellett) 
 

Akció!Akció!Akció!Akció!    
Szobapapucsok márSzobapapucsok márSzobapapucsok márSzobapapucsok már    

550 Forinttól, 18550 Forinttól, 18550 Forinttól, 18550 Forinttól, 18----46464646----os méretig.os méretig.os méretig.os méretig. 
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. 

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 

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

minden vásárló a Bányai Pizzériában!minden vásárló a Bányai Pizzériában!minden vásárló a Bányai Pizzériában!minden vásárló a Bányai Pizzériában!    
A cukrászdában a kevés darabszámú 

süteményekre 18 és 19 óra között 

30% kedvezményt adunk! 
A Bányai Cukrászda vállalja rendezvények 

lebonyolítását 100 főig. 

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

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

AKCIÓ! 
Multifokális szemüveglencse rend-
kívül alacsony áron november 30-ig! 
Minden fémkeret árából –20%! 

Látásszűrésre várjuk 
november 6-án 8-13 óráig a 

művelődési házban. 
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! 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, 

hogy a Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, 
Tápéi-, és Kiskundorozsmai temető-

ben lévő lejárt és újra meg nem váltott  
különböző típusú  temetkezési helye-
ket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010 december 
31-től. A fent felsorolt temetőkben találha-
tó sírhelyek újbóli megváltásáról, részlet-
fizetésről tájékoztatás kérhető a Szeged-
Belvárosi temető  irodájában személye-

sen, vagy telefonon a 62/543-745 és 
62/543-746 telefonszámokon 800 és 1500 

óra között; a Kiskundorozsmai temető-
ben található temetkezési helyek meg-

váltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

személyesen, vagy a 62/463-035 
telefonszámon 800 és 1500 óra között 

kérhető tájékoztatás.  


