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Havi gondolat
Ha korlátolt emberek korlátlan hatalomhoz jutnak, az mindig kegyetlenséghez vezet.

SzolzSenyicin

A majális színe: zöld
Kár tagadni: beköszöntött a jó idő. A termé-

szet megújulásának ünnepén kellemes időjárás 
és jó programok várták a dorozsmai majálisra 
kilátogató, közel nyolcszáz embert.

A majális napjához elhagyhatatlanul hozzátartozik 
a reggeli zenés ébresztés. Nem volt ez másként idén sem, 
decibelek hirdették a hívogatót a hősök ligetébe, ahol 
délelőtt 10 órától kezdődtek a programok a színpadon.

Táncosok és aerobic csoportok bemutatkozója után 
színpadra léptek a tini tehetségkutató műsor nevezői: a 
16 éven aluli fiúk és lányok énekkel és tánccal készültek 
lenyűgözni a közönséget.

De a színpadtól távol sem lehetett unatkozni. Több 
mint 700 személy részére elegendő pörkölt és egyéb étek 
rotyogott számos üstben. Természetesen idén is lehetett 
nevezni ezen ételeket a pörköltfőző versenyre. Az ebéd 
elfogyasztása alatt Lajkó Vilmos és Márta Károly vette át a 
prímet és szolgáltatott nótát az éhes majálisozók részére.

Újdonságszámba ment a majálison az I. Baromfifutta-
tó verseny. A főként kakasoknak egy 10 méteres szakaszt 
kellett minél gyorsabban megtenniük a győzelemhez.

A délután a díjátadókkal folytatódott. Hagyomány, 
hogy minden évben a dorozsmai civil szervezetek jelölik 
azokat a személyeket vagy szervezeteket, akik vagy ame-
lyek komoly munkával vagy számottevő anyagiakkal se-
gítették Dorozsma kulturális fejlődését. Ennek jegyében 
a Kiskundorozsmáért Emlékérmet idén Bényi Mihálynak 
ítélték oda, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az egy-
házközségben végzett tevékenységéért, a ligeti stációk, 
a templom és plébánia rendbehozataláért, az egyházi 
kulturális programok szervezői munkájáért.

Mecénás-díjjal 2014-ben Tapodi Zoltán büszkélkedhet, 
aki a STOP Cukrászda vezetője, süteményeit minden 
dorozsmai szeretheti, és aki szívvel-lélekkel adakozik a 
különböző dorozsmai rendezvények számára.

A Kiskundorozsma Sportjáért elismerés idén a do-
rozsmai kézilabdásokhoz vándorolt, akik toronymagasan 
vezetik a bajnokságot, és már feljutottak a legfelsőbb osztály-
ba is. Az átadón megtelt a színpad a sportoló hölgyekkel, 
az érmet Dr. Kovács Zsolt egyesületi elnök vette át. Kép-
viselőink nem felejtettek el minden egyes csapattagnak 
szívből gratulálni.

Következett a sörivó és virslievő verseny győztesének 
kihirdetése, aki nem volt más, mint Hajdú Géza rendező 
sarja, fia, Hajdú László, de különdíjban részesült az egy 
szem hölgy versenyző is, Guzsikné Csilla.

Színpadra gyűltek a tinisztár verseny fellépői, hogy 
átvegyék okleveleiket. A győztes tini, Rosztó Lilianna Vero-
nika 10 ezer forintos vásárlási utalványt nyert.

A legfürgébb baromfi Guzsik Jánosné kakasa lett. 
Az érem mellé a kakas 50 kiló tápot is kapott.

A pörköltfőző verseny helyezettjei a zsűri döntése 
alapján: a 3. helyezés a Kasza-családé, ők 10 ezer forintos 
vásárlási utalványt nyertek; a 2. helyezett a Lovai-család, 
20 ezer forintos vásárlási utalvány a nyereményük. Az I. 

A Kiskundorozsmáért Emlékérem idei címzettje (középen) Bényi Mihály, a kiskundorozsmai egyházközség világi elnöke

Az élet megédesítője, Tapodi Zoltán cukrászmester átvette 
a Mecénás-díjat.

A Kiskundorozsma Sportjáért elismerés idén a dorozsmai 
kézilabdásokat illeti.

helyezett étekért járó oklevelet és a 40 ezer forintos utal-
ványt Kucseráné vehette át.

Néhány perc múlva megérkezett a sztárvendég, az 
X-faktor-celeb Vastag Csaba, aki műsorával elkápráztatta 
a kicsiket, akik még a színpadra is felmehettek az énekes 
köré. Vastag Csaba fellépése után a Sramlikings koncert 
következett.

A kikapcsolódni vágyókat egész nap céllövölde, a 

kicsiket forgó, ugrálóvár és sétakocsikázás várta. Nem ma-
radtak éhen azok sem, akik nem szeretik a pörköltet: a 
Zsuzsi falatozóban sültek, palacsinta és gofri is kapható 
volt, ám ezen kívül fagylalt, vattacukor, gumicukor és más 
nyalánkságok is vonzották a fiatalokat. Az egészséges táp-
lálkozás jegyében cukor- és aszpartámmentes üdítőitalt 
is lehetett kóstolni-venni a Pusztay-családnál.

Folytatás a 3. oldalon
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

06 80/555–111
(névtelenül is tehet bejelentést)

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

Nyitás hétfőn 5:00 órakor, 
zárás szombaton 20:00 órakor. 

Vasárnap szünnap!

telefonszám

06 62/461–095

szolgálati iDőBen 
hívható kmB számok

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák:
kosik Dénes és
mihálffy Béla

Időpont:
2014. május 8.

(csütörtök), 16:30
Helye: Kirendeltség

imPresszum · kiaDJa: Dorozsmai Napló Baráti Kör · felelős kiaDó: Ballai Ferenc
főszerkesztő: Somogyi Gábor · olvasószerkesztő: Miklós Zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: Somogyi Gábor
munkatársak: Ocskó Ferencné, S. Grandpierre Cecília, Szentes Bíró Ferenc, Tímár Lajos, 

Tóth György · hirDetésfelvétel: Tímár Lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092

megJelenik: 4200 példányban Kiskundorozsmán és a környező tanyavilágban
szerkesztőség címe: 6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

e-mail cím: DN@szelmalomktv.hu · WeBoldal: kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo 
facebook.com/Dorozsmai.Naplo · 

terjeszti: Magyar Posta · nyomDai munkálatok: Alfa Center EU Kft.
6724 Szeged, Textilgyári u. 4.

szegedi járási Hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
Hétfö-péntek: 8.00–19.30

 okmányiroDa: iDőPontfoglalás:

 06 62/561–600 06 62/421–300

Választási eredmények

Dorozsmán fej-fej mellett 
haladt B. Nagy és Bátyai

A 2014-es országgyűlési választás napján Kiskundorozsmán hét szavazókörben 
tehette le voksát a kicsivel több, mint 8000 választásra jogosult lakos. Az eredmények 
az alábbi grafikonokról olvashatók le.

Az egyéni választókerületi szavazáson az 1. helyen B. Nagy László végzett összesen 
2037 szavazattal, a második helyre Bátyai Edina került 1914 szavazattal. Az országos listás 
szavazás a következőképpen alakult:

A FIDESZ–KDNP összesen 1996, az MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP pedig 1786 
szavazatot szerzett meg.

Végezetül a szavazók és nem-szavazók aránya olvasható le az alábbi ábráról: a vá-
lasztásra jogosultak mindössze 58,6%-a ment el voksolni április 6-án.

szavazókörök

szavazókörök
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A majális színe: zöld

A majális délutánjának utolsó csúcspontjának sokak 
számára a tombola bizonyult, hiszen a torták és sótartók 
mellett az igazi fődík Simon Ferenc értékes festménye volt, 
amely egy részletet ábrázol a hősök ligetéből. A szerencsés 
nyertes büszkén szögelheti fel otthonában a képet!

Köszönet illet minden szervezőt és támogatót, nélkü-
lük e rendezvény nem lett volna színvonalas, tartalmas 
és szórakoztató!

Támogatók voltak: Agromag Kft., Bányai Attila, Csorba  
Dezsőné, Deli Albin, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Gáborné 
Katona Szilvia, Gyuris Gáborné, ifj. Miksi István, Illés Károly, 
Kelet Varázsa üzlet, Kiskundorozsmai Részönkormányzat, 
Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők, 
Mardel Market, Mary Vegyidiszkont, Nagybani Piac Kft., 
Pesti Ferenc, Petrovné Sándor Mónika, Purina Takarmány-
bolt, Ramp-formen Kft., Ritek Zrt., Simon Ferenc, Somorjai 
Szabolcsné, Szabady Edina, Szegána Kft., Tapody Zoltán, 
T-Szer 99 Kft., Ungi Bt., Újvári Pincészet, Vadliba Vendéglő, 
Vesebetegek Regionális Egyesülete, Zsuzsi Divat.

A Hajdú-família tud valamit! A képen László, a sörivó győztes „Nice cock!” – a legfürgébb kakas és tulaja Nonstop talpalávaló garantálva!

Vastag Csaba megérkezett Dorozsmára

A tinisztár megkapja díját képviselőinktől A ligeti kápolna is kinyitotta kapuit a majálison
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Programajánló

Májusi programok a művelődési házban
kaBaré-est
Kállai István: Mi kerül ezen a fotelen 7200 Forintba?; 

A sakkozó; Szenes Andor: A szenes ember; Móricz Zsig-
mond: A dinnye

Időpontja: május 10-én, szombaton 18 órától

retro Disco
DJ: Reiner Péter
Belépő: 500 Ft.
Belépés csak 18 éven felülieknek!
Időpontja: május 10-én, szombaton 21 órától 02 

óráig

félévzáró Bál
A Vöröskeresztes Klub szervezésében
A jó hangulatról Lajkó Vilmos zenész gondoskodik!
Időpontja: május 12-én, hétfőn 17 órától

színek fonalBól
Bagaméri Éva gobelin-kiállítása
A kiállítást megnyitja: Vass József
Időpontja: május 16-án, pénteken 17 órakor

A kiállítás megtekinthető június 6-ig a művelődési 
ház nyitva tartási idejében.

zenés est
Az Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében
A jó hangulatról Míg József gondoskodik!
Időpontja: május 19-én, hétfőn 16 órától

nemzetiségi versmonDó verseny
Időpontja: május 29-én, csütörtökön 14 órától

vásár
Május 8-án 9-11 óráig, 16-án 9-12 óráig, 20-án 9-12 

óráig, 23-án 9-14 óráig, 28-án 9-11-ig
MűvelődéSi Ház

X. „Szélmalom” Kerékpáros 
Teljesítménytúra 

iDőPont: 2014. május 31. (szombat)
szintiDő: Szélmalom 30 (36,3 km),
Szélmalom 50 (54,9 km),
Szélmalom 100 (91,3  km),
Szélmalom 130 (133,5 km).
szintemelkeDés:  0 m.

a túrán részt vehet: aki 14. életévét betöl-
tötte és a közúton a kerékpározás szabályait ismeri 
(14 alatt, csak szülői kísérettel vehet részt a túrán!)

A rajtnál és a túra ideje alatt a fejvédő sisak kö-
telező!

A túrán résztvevők az indításkor bélyegzőhely-
lyel ellátott részletes útvonal leírást és rajtszámot, az 
ellenőrző állomásokon frissítőt, édességet és gyü-
mölcsöt kapnak.

A túratávot teljesítők a célba éréskor emléklapot, 
kitűzőt vehetnek át.

Az előzetesen nevezettek részére gulyáslevest 
biztosítunk.

Az első három – szintidőn belül – legjobb időt 
elért versenyzőket külön díjazásban részesítjük!

túra útvonal: Mind a négy táv útvonalá-
nak 90%-a aszfaltozott közúton, 10%-a homokos 
földúton halad.

a túrára Jelentkezés, nevezés: 07.00-
tól 10.00-ig lehetséges a Rajt helyen. 

raJt: Petőfi Sándor Művelődési Ház
(6791 Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas 

u. 12.) Csomagmegőrzés, tisztálkodási lehetőség is: 
Szélmalom 130: 7.30 – 8.30 között,
Szélmalom 100: 8.00 – 8.30 között,
Szélmalom 50: 8.00 – 9.00 között,
Szélmalom 30: 9.00 – 10.00 között. 
cél: Petőfi Sándor Művelődési Ház.

túráról érDeklőDni:
Horváth Tímea: 70/774-9203, e-mail: timea.

horvath@fluid.contitech.hu;
Lakatos Zoltán szakosztályvezető: 70/238-1540, 

e-mail: lakatzoli@vipmail.hu;
Polgár Károly: 30/437-1641, e-mail: polgarka@

citromail.hu .

szálláslehetőség: Sziksósfürdő és Cam-
ping (Kiskundorozsmától 3 km-re. Tel.: 62/462-050, 
62/463-029).

IV. ARÉNA DRINK Dorozsmai Futófesztivál
2014. május 24-én

Mozdulj meg, ismét Dorozsma!
Kosik Dénes és Mihálffy Béla közösséget épít!

Program:
8 – ½ 9: Gyülekező a Jerney János Általános Iskola udvarán 

(Kiskundorozsma, Jerney u. 21.) Nevezési díj nincs!
¾ 9 kor Bemelegítés

9-kor: Rajt a Kubikos u. és a Jerney u. sarkáról.
Minden résztvevő oklevelet és ajándékot kap!

útvonalak:
Iskolásoknak és felnőtteknek: Kubikos utca – Jerney utca –  Orczy utca – Kassai utca – Bölcs utca – Trafik 
utca – Tas utca – Vadliba utca – Kubikos utca
Óvodásoknak: Kubikos utca – Jerney utca – Bence utca – Ilosvai utca – Málna utca – Barátság utca – Ku-
bikos utca

Az útvonalakat rendőrök és polgárőrök biztosítják!

A délelőtt folyamán a Jerney János Általános Iskola udvarán ugrálóvár, elektromos kisautózás, csokiszökőkút, kéz-
műves foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés, társasjáték és még sok meglepetés vár a dorozsmai gyermekekre!
Gyere és ismerkedj meg velük!

támogatók:
Kiskundorozsmai Részönkormányzat, Jerney János Általános Iskola, Orczy István Általános Iskola, Nagybani Piac 

Kft., Sport és Fürdők Kft., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Művelődési Ház.
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kiskundorozsmai lakost!

 Kosik Dénes Mihálffy Béla
 önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
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A költészet napja Dorozsmán

Már szokássá vált, hogy minden évben meg-
ünnepeljük a költészet napját. Nincs ez másként 
Dorozsmán sem, ahol a helyi versmondók a 
színjátszókkal, Tóth György vezetésével, április 
11-ére egy nagyon szép ünnepi előadást állítot-
tak össze.

„Tíz percben egy élet” címmel József Attila utolsó 
napjait elevenítették fel a költő levelezése által. A szépen 
összeállított műsor legfőbb érdekessége, hogy mindezt 
árnyjátékkal mutatták be, ahol a mozdulatoknak, han-
goknak volt kiemelkedő szerepe, amit az előadók jól 
érzékeltettek. A műsor második részében „Mert a haza 
nem eladó” címmel magyar írók hazafias költészetéből 
olvastak fel verseket. A címadó verset Horváth Sándor 
kárpátaljai költő hasonló című verséből kölcsönözték, 
aki több ilyen verset is írt. Egyik legsikerültebb négyso-
rosa így hangzik:

„Az én hazám
csendes pentaton ének,
ha szívemhez hajolsz
eléneklem néked.”

De elhangzott Vörösmarty Mihály, Reményik Sán-
dor és több neves erdélyi és magyar költő verse is. Befeje-
zésül közösen énekeltük el a Honfoglalás címadó dalát. A 
hazafias érzelmeket megpendítő versek és énekek halla-
tán a nézők közül többen elpityeredtek. Jó érzés töltötte 
el a nem túl nagyszámú közönséget, akik örültek, hogy 
részt vettek az előadáson. Köszönjük nekik.

H. G.

Dóczi Kálmán bácsi 95 éves
Április 22-én kedden délután MIhálffy Béla és Kosik 

Dénes önkormányzati képviselőkkel meglátogattuk az 
Október 6-a utcában élő Dóczi-családot abból a jeles al-
kalomból, hogy a családban élő Dóczi Kálmán bácsit 95. 
születésnapján virággal és dorozsmai címeres borral fel-
köszöntsük Kedvesen fogadta a család – Kálmán bácsi 
fia, József és menye, Editke – látogatásunkat, sütemény-
nyel és itallal kínáltak.

Természetesen előkerült az örök kérdés: mi a hosszú 
élet titka? Kálmán bácsi röviden úgy foglalta össze, hogy 
tevékenyen élt, mindig sokat dolgozott, nehéz munká-
kat végzett. A jelenleg Szerbia területén lévő Adán szüle-
tett 1919-ben, heten voltak testvérek. Először tímárként 
dolgozott, amely nehéz munka volt: a nyers bőrök meg-

dolgozása cserző anyagokkal. A II. világháború után tele-
pültek át Magyarországra: előbb Röszkére, majd később 
Kiskundorozsmára. Miután a tímárolásra nem volt igény, 
ácsként dolgozott nagy építkezéseken, például a szege-
di textilművek és dunapentellei (későbbi Dunaújváros) 
gyárak építkezésein. Feleségével, Kovács Erzsébettel, aki 
már eltávozott, 69 évet éltek együtt boldog házasságban. 
Kettő gyermekük született, van három unokája és 12 déd-
unokája.

A 100. születésnapi köszöntőt kitűzve jó egészséget 
és Isten áldását kérve búcsúztunk el Dóczi Kálmán bá-
csitól és családjától.

TíMár l.

Virágosztás
KUPON

Tisztelt dorozsmai lakosok!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szer-

vezünk virágosztást a dorozsmaiaknak!
2014. május 14-én 16.30 órától a Petőfi Sán-

dor Művelődési Ház udvarán egynyári virágok 
kerülnek kiosztásra.

Aki szeretne 6-8 db kiscserépben lévő virágot 
kapni, hogy elültesse udvarán vagy a háza előtt, 
az jöjjön el és vigye haza a virágokat! A több, 
mint 9 ezer tő virág Kosik Dénes és Mihálffy 
Béla önkormányzati képviselők támogatásával 
kerül kiosztásra, amely a készlet erejéig tart.

Kérjük, hozzon magával szatyrot, dobozt, 
amiben a virágokat haza tudja vinni!

Vágja ki a kupont és hozza magával!

22. Egyházzenei Hónap 
a Szegedi Kórusegyesület szervezésében 

2014. május 9-én pénteken 18 órakor A KISKUNDOROZS-
MAI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS TEMPLOMBAN!

Az ünnepi mise énekes áhítatát rendező és 
abban résztvevő művészeti csoportok:

– Vaszy Viktor Kórus (Szegedi Oratórium együttes, Gyüdi 
Sándor vezetésével),

– SZTE JGYPK ARGENTEUS Vegyeskara (Dr. Kovács Gábor 
vezetésével) 

– Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Szegedi 
Énekkara (Gyuris János vezetésével) 
A szentmisén elhangzó karműveket a követke-
ző szempontok alapján válogattuk össze: 
I. KISKUNDOROZSMA és SZEGED számára készített 
egyházi énekkari művekből
II. a XX. században alkotó, még élő szentzene mestereinek 
karműveiből
III. a XIX. századi közeli időszak évfordulós magyar 
zeneszerzők méltatlanul elhallgatott templomi kórusmu-
zsikáiból
A szentmise előtt:
1) Szőnyi Erzsébet: BÁLINT SÁNDOR HITVALLÁSA
2) A szertartás kezdete előtt e hajlék Hozsanna Kórusának 
Farkas Ferenc által komponált miséről rövid zenei 
ismertetést hallhatunk és a szertartáson felcsendülő 
liturgikus kórusénekekről egy-egy mondattal, tájékoztatja 
a hallgatóságot, a híveket. 
3) Mise kezdetére: NÉPÉNEK 
4) Farkas Ferenc: KISKUNDOROZSMAI MISE, (Missa 
Hungarica) Kyrie (Magyar nyelvű ordinárium) ÜNNEPI 
BEMUTATÓJA 
5) Glória
6) Zsoltárra: Pongrácz Zoltán: WAGNER VIKTÓRIA JEL-
MONDATA (Szerzetesi fogadalom tétele) 
7) Alleluja: NÉPÉNEK
8) Felajánlásra: Kersch Ferenc: A MENNYBE FELVETT 
SZŰZMÁRIA (A szerző 160 éve született!)
9) Sanctus
10) Agnus Dei
11) Communio: Liszt Ferenc: AVE VERUM és Népének 
12) Mise után Daróci Bárdos Tamás: TETT ÉS GONDOLAT 
Klebelsberg Kunó élete versben-zenében
Közreműködnek: Kántor: Pócsai György (Népének: 3, 
7, ?) Orgonaművész: Perneczki Balázs (4, 5, 9, 10, 11)
Vezényelnek: Kovács Gábor (5, 9, 10, 11), Varjasi Gyula (8, 
12), Gyuris János (1, 4, 6)
Zenei ismertető: Marton Árpád
Narrátor: Fogas Kati
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Dr. Czakó Anikó háziorvos
„Hálás, jó betegeim vannak!”

Dr. Czakó Anikó, a háziorvostan és a tüdőgyógyászat 
szakorvosa 2001. óta gyógyít háziorvosként Kiskundo-
rozsmán. A 70-es körzetben – kb. 1800–2000 lakos – lát 
el körzeti orvosi feladatokat, ebben a munkában Dr. Szirtesi 
Zoltán és Dr. Bindics István helyettesíti távolléte idején. 
Általános orvosként Deszken kezdte hivatását, majd 
tüdőgyógyász szakvizsgája után vezető főorvosként dol-
gozott ugyanott tovább. A licencvizsga és a háziorvosi 
szakvizsga után kapott – nulla kártyával – háziorvosi 
körzetet Kiskundorozsmán. A Tas utca 2. szám alatti há-
ziorvosi rendelőjében páros héten 8–12.30, páratlan hé-
ten 12.30–17 óra között fogadja betegeit. Ugyanebben 
az épületben van tüdőgyógyászati magánrendelése is. 
Gyógyító munkáját Domonkosné Simon Katalin körzeti 
nővér és Szaniszlóné Mészáros Krisztina orvosírnok segíti 
és támogatja.

Hálás, jó betegeket ismert meg háziorvosi körzetében, 
bár nem minden páciense fogadja meg maradéktalanul 
utasításait. Betegei között sok az allergiás és asztmás 
tünetekkel jelentkező. Tüdőgyógyászként kiemelt figyel-
met fordít erre a betegségtípusra: szerinte a lakóhelyünk 
mély fekvése – a megülő por és a szmog – is oka lehet 
a gyakori panaszoknak. Betegei zömében közép- és 
időskorúak. Az időskorúak korukból adódó tünetekkel – 
magas vérnyomás, cukorbetegség, ízületi, reumás panaszok 

– jelentkeznek. A közelmúltban – az egyetemmel közö-
sen – felmérést végeztek chipes módszerrel a gyógyszer-
szedési szokásokról. A többség pozitív hozzáállásával 
szemben akadtak renitenskedők is: náluk előbb-utóbb 
állapotrosszabbodáshoz vezet majd a terápia figyelmen 
kívül hagyása.

A felírt gyógyszerek szedésével sincs maradéktalanul 
megelégedve: a megbeszélt diétát és purinmentes étke-
zést – az átadott tájékoztató füzetben leírtak ellenére – 
sokan nem tartják be. Azt is gyakran tapasztalja, hogy 
sokan pénzszűke miatt nem tudják megvásárolni a 
gyógyszereiket, bár ha komoly a baj, a legjobb gyógy-
szer sem drága. Napi 60–70, de esetenként 80 beteget 
is ellát munkatársaival: előjegyzés, előzetes bejelentkezés 
alapján dolgoznak. Ezúton is a lelkére köti minden bete-

gének: az időpontok tájékoztató jellegűek, csúszás – el-
sősorban a sürgősségi esetek és a lakáson történő azon-
nali kivonulások miatt – előfordulhat. Örömteli, hogy 
kevés az alkohol-, drog- és dohányfüggők száma a praxi-
sában. Tüdőgyógyászként nyomatékosítja: a dohányzás 
rendkívül káros úgy a dohányzóra, mint a környezetére. 

Elgondolkodtató tényként közli: daganatos megbete-
gedéssel küzdő betegei között alig van alkoholizáló vagy 
dohányzó személy. A szociális helyzet, a munkanélküliség 
és a létbizonytalanság az oka a stressz- és idegrendszeri 
megbetegedéseknek. Körzetében több női mint férfibeteg 
van. A betegei többsége fegyelmezett, rendes, az orvosi 
utasításokat, tanácsokat megtartja. A szociális gondozó-
nők és a családsegítő szolgálat jó és hasznos segítőtársai 
a doktornőnek: jelzéseik, információik sokszor adtak 
információt betegeik otthoni körülményeiről és aktuá-
lis állapotáról. A beutalási rendszert működőképesnek 
tartja, de egyes szakorvosi vizsgálatokra – reumatológia, 
kardiológia, és különösen a 6-8 hónapos várakozási időt 

„produkáló” érsebészet – sokat kell várni még akkor is, 
ha a dolgozói állományban lévő táppénzes betegeket 
soron kívül vizsgálják. Nagy segítség a betegellátásban a 
hétfőnkénti – helyben megszervezett – labor és vérvé-
tel. Az ott tevékenykedő asszisztenssel kiváló a kapcsolat, 
a gyors vizsgálati eredményközlés és – sürgős esetben 

– a telefonos visszajelzés a betegek gyorsabb felépülését, 

gyógyulását eredményezhetik. A műtétek utáni otthoni 
gyógytorna elégtelensége miatt hiányérzetét fejezte ki a 
doktornő. Sajnos, kevés a kapacitás, a szolgáltatók leter-
heltek, az igény viszont annál több. A TB által támoga-
tott esetek számát is növelni kellene, hiszen a betegek 
gyors és szakember által irányított és ellenőrzött rehabi-
litációja elengedhetetlen a későbbi panaszok elkerülése 
érdekében.

A doktornő praktikus tanácsokkal is ellátott ben-
nünket:

Tüdőnk védelmében érdemes egészségesen élni, 
sportolni, úszni, kerékpározni, kocogni az adott kornak 
megfelelő ütemben és mennyiségben. Teljesen mellőzni 
kell a dohányzást és a drogot. Egy-egy kis pohár jó mi-
nőségű vörösbor alkalmanként – mértékkel fogyasztva 

– nem tesz kárt az egészségben.
Fontos, hogy évente menjünk el az – életkortól függő-

en – ingyenes tüdőszűrő vizsgálatokra. Ne feledkezzünk 
meg az urológiai, nőgyógyászati és a beutaló nélküli sze-
mészeti vizsgálatokról sem.

Ha meghűlés, nátha tüneteit észleljük, az inhalálás 
az öblögetés megelőzheti a fertőzések kialakulását. Ala-
csony lázat vény nélkül kapható lázcsillapítókkal otthoni 
környezetben is gyógyíthatunk. Ha két-három napon 
belül nincs javulás, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

A háziorvosok hétköznapokon 8–16 óra között állnak 
betegeik rendelkezésére. Ezen időszakon kívül, hét végén 
és ünnepnapokon a központi ügyelet és a mentőügyelet 
hívható sürgős esetekben. Ha valakit baleset ér, rosszul 
van, hétköznapon is közvetlenül az ügyeletet és a men-
tőt (104) hívja. Ne álljon sorba a háziorvosnál, mert az 
élete múlhat a gyors és szakszerű orvosi segítségen!

Köztudott, hogy Czakó doktornő férje Dr. Thurzó 
Ferenc gyógyszerész, és a rendelő melletti gyógyszertár 
munkáját irányítja. Így – a családi kapcsolaton túl – adó-
dott a kérdés: fontos-e a szakmai kapcsolat orvosok és 
gyógyszerészek között? A válasz egyértelmű volt: miután 
a gyógyszerészek hatástant kiemelten tanulnak, nagyon 
fontos, sőt elengedhetetlen kikérni a gyógyszerész véle-
ményét az adott terápia tervezésénél.

Dr. Czakó Anikó férjével Kiskundorozsmán él. Két fi-
uk közül a kisebbik, Balázs kötelezte el magát a gyógyítás 
mellett: belgyógyász szakorvosként dolgozik Szegeden. 
A nagyobbik fiú a családi gazdaság irányításában segít 
szüleinek. A doktornő kevés szabadidejében olvas és – 
jó agyfrissítőként – keresztrejtvényt fejt. „Meg ott van a 
háztartás és a család, ami a nőnek van kitalálva!”, mondja 
mosolyogva. „Nagyon jó kimenni Öreghegyre a kertbe, 
a virágaim és a gyümölcsfáim közé, bár ott is találok ma-
gamnak mindig tennivalót.”

SzenTeS Bíró Ferenc

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden Kiskundorozsmán 1964-ben végzett 8/A osztálytársunkat

50 éves osztálytalálkozónkra
Az osztálytalálkozó helyszíne: Vadliba Vendéglő (Kiskundorozsma)
Időpontja: 2014. május 30. péntek
Gyülekezés 16 órától, vacsora 18 órakor
A vacsora ára: 2000 Ft/fő + elfogyasztott ital (lehet hozni házastársat is)
Jelentkezni lehet: Ocskó Zsuzsinál az üzletben, Kónyáné Magdinál (Simon Magdolna) és Bényi Mi-

hálynénál (Vica) a Facebookon.
Jelentkezéseteket kérjük, mielőbb adjátok le! Köszönjük! Fizetni előre kell Ocskó Zsuzsinál.
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Szociális-karitatív 
felajánlások, 

igények
Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterületen, 

kiskertekben és a belterületen élők közül sokan 
vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi helyzetbe 
kerültek, köztük olyanok, akik már önerejükből 
nem képesen talpra állni.

Térségünkben a foglalkoztatottság az országos át-
laghoz viszonyítva mélyponton van, a kereset pedig a 
minimálbér szintjén, nagy a munkanélküliség és sok 
a különféle betegségben szenvedő ember. Az elmúlt év-
tizedben nem kellő átgondoltsággal felvett kölcsönöket 
a futamidő közben növelt banki kamatokkal sokan nem 
tudták törleszteni, ebből adódóan gyakori a családok 
szétesése, a válás, a kilakoltatás, a családi tragédiák. A 
bajbajutottakon a szociális segély, járulék sokszor még a 
legszükségesebbekre sem elég, ezért nagy segítség lehet 
számukra a lakossági segítség, felajánlás.

Kiskundorozsmán is működik Katolikus Karitász 
szervezet, a Polgárőrség és a Dorozsmai Napló is közre-
működik a segítségnyújtásban. A Katolikus Karitász a 
plébánián (Szent János tér 6.) működik. A Polgárőrség és 
a Dorozsmai Napló szociális és karitatív ügyeivel Tímár 
Lajos foglalkozik, akinek elérhetősége: 30/621–6254-es 
telefonszám.

Újságunknak a jó szándékú adakozók segítségével 
eddig már több családot sikerült a mélypontról kihozni. 
Példaként említhető az a 6 gyermekes család, akinek né-
hány éve teljesen leégett a háza – az összefogás eredmé-
nyeképpen már beköltöztek új házukba. Másik eset: a 
közelmúltban egy 3 gyermekét részben egyedül nevelő 
apának kellett a lakhatását megoldani, egy üres csalá-
di házat a semmiből berendezni. Közreműködésünkkel 
három hét alatt lettek ágyak, bútorok, kályha, gáztűzhely, 
tüzelő, élelem. Egy segítő révén a hiányzó villanyt húsvét 
napján sikerült aggregátorral átmenetileg megoldani.

Sziksóston élő munkanélküli anyuka húsvét előtt 
kereste meg újságunkat azzal, hogy ellopták két fia lezárt 
kerékpárját a buszmegállóból. Újat vásárolni sajnos nem 
tudnak. Újságunk és a Polgárőrség közreműködésével 
egy hét alatt – adakozóktól – szereztünk kettő kerékpárt, 
amelyeket kijavítva, világítással ellátva adtunk át a rászo-
ruló családnak.

Ezen rovatunkban tesszük közzé olvasóink azon fel-
ajánlásait, amelyek otthon feleslegessé vált tárgyak, esz-
közök (bútor, gáztűzhely, mosógép, centrifuga, kerékpár, 
ruhanemű, ágynemű) stb. ingyenes adományozására 
vonatkoznak. Itt közöljük azon igényeket is, amelyek kü-
lönböző szükségletekre vonatkoznak (elfogadnák, elcse-
rélnék stb.), nyilvántartjuk a felajánlásokat és igényeket, 
valamint kérés esetén összeszervezzük.

Felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai Napló 
e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a Polgárőr-
ség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos részére eljuttat-
ni!

ingyen elvihető:
– kanapé hozzátartozó két fotellel,
– ágyneműs szekrény,
– hagyományos, nem feslett szőnyeg.
Tel.: 06 20/451–7987.

PolGárőrSéG
dorozSMai naPló

Közbiztonsági tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk Kiskundorozsma lakos-

ságát, hogy az utóbbi hónapokban az alábbi bűn-
cselekményekre derült fény.

A rendőrség erőfeszítéseinek ellenére a házaló árusok 
továbbra is jelen vannak. Feltehetően néhányukat do-
rozsmai lakosok támogatnak helyiségek bérbeadásával, 
raktározási, utazási lehetőséggel és tippadással. Aki ilyet 
tapasztal vagy gyanít, értesítse a rendőrséget a 107-es 
vagy 112-es segélyhívó számokon, illetve rendőrségi fo-
gadóórán (szerdánként 17–19-ig Kiskundorozsmán).

Visszatérően előfordul, hogy munkaruhában lévő 
vagy úriember kinézetű személyek szolgáltató közművek 
képviselőinek adják ki magukat. A lakásokba, házakba 
bejutva látszólagos felmérést, ellenőrzést végezve eltere-
lik a figyelmet, miközben felmérik a terepet, hogy azon-
nal vagy később vajon mit lehet onnan ellopni. A meg-
oldás: csak igazolt közmű ellenőröket engedjünk be, akik 
céges, emblémás gépkocsival érkeznek. Gyanús esetben 
lehetőleg hívjunk családtagot, szomszédot tanúnak.

Visszatérően fordul elő az a trükk is, hogy magukat 
nyugdíjfolyósító emberének kiadva az idős emberhez 
azzal állítanak be, hogy a hozzátartozójához jöttek meg-
adni a kölcsönkért pénzt, de húszezresből kell visszaadni, 
mert annál kevesebbel tartoznak, és nincs aprójuk. Itt 
jön a becsapás. Ne üljünk fel a félrevezetésnek!

A közelmúltban történt, hogy idős embereknél de-

lelő, alvó időszakban besurranó, vagy tippadó által hely-
ismerettel rendelkező betörő tolvaj több, mint egymillió 
forintnyi eldugott készpénzt lopott el. Hogyan lehet 
ezt megelőzni? Úgy, hogy nem tartunk otthon egyhavi 
kiadásoknál több készpénzt! Megtakarításunkat helyez-
zük el pénzintézetben, bankszámlán, esetleg bízzuk meg 
hozzátartozóinkat a pénzösszeg tárolásával.

A templom melletti parkban május 1-je előtt a fris-
sen ültetett virágok közül kb. tízet elloptak, mindez a tér-
figyelő kamerától 10 méternyire történt. Jogosan merül 
fel a kérdés, hogy van-e a térfigyelő kamerák telepítésé-
nek és üzemeltetésének értelme!?

Utóbbi hónapokban a subasai és sziksóstói buszvá-
rókban felszerelt kerékpártárolókhoz hozzálakatolt kerék-
párokat vágtak le és loptak el napközben vagy éjszaka. 
Megoldás lehetne térfigyelő (mobil) kamerák telepítése, 
leszámítva a tolvajok elfogását, elijesztését és az orrgaz-
dák kiiktatását.

Lakossági összefogással, a SZEM kiterjesztésével, a 
bűnügyi információk rendőrség és polgárőrség részére 
való átadásával, feljelentések megtételével törekedjünk 
a bűnesetek felfedésére ill. megelőzésére. A fenti bűnese-
tekkel kapcsolatos bármilyen értesülést haladéktalanul 
jelentsenek be a rendőrség 107-es számán, utána pedig 
minden esetben értesítsék a polgárőrséget is, hogy közre 
tudjuk adni az ügy folyományát!

PolGárőrSéG

Kedves „Érintett”!
A minap, amikor találkoztunk, láttam rajtad az elő-

ző napok történéseit. Láttam a feldagadt szád, és láttam 
a szemed alatti karikákat. Kérdeztem, hogy mi történt, 
mire Te csak annyit feleltél: semmi különös…

Mi a különös? Minden, ami nem tartozik az átlagos 
hétköznapok sokszor monoton ritmusába. Különös le-
het egy váratlan szerelem érkezése, egy nem várt fizetés-
emelés, de egy elcsattanó pofon nem lehet „semmi kü-
lönös”. Az erőszak, az bűn!  A négy fal között, a családon 
belül is az. Láttam a nyomait, most már rám is tartozik. 
Úgy érzem, felelős vagyok a sorsodért!

Megütni Téged senkinek sincs joga! Annak sem, aki-
nek gyerekeket szültél, aki családfenntartónak mondja 
magát, és akivel éveket éltél le viszonylagos boldogságban. 
Igen, a boldogság viszonylagos, a Tiéd is az, enyém is az. 
Ahány család, annyiféle kapcsolat, annyiféle oldás és kötés.

Gondolkodtam, hogy tudnék segíteni rajtad. Talán 
egyszerűen csak úgy, ha leírom az én történetemet:

„Nagy szerelem volt a miénk, de hát kié nem az. Na-
gyon fiatalon jöttünk össze, ő volt az életemben az első 
férfi. Sokáig volt Ő az első az életemben… sajnos túl so-
káig. Nálunk is úgy történt minden, ahogy az történni szo-
kott. Együttélés, házasság, gyerekek. Átlagos élet, átlagos 
problémákkal, hétköznapi boldogsággal.

Lassan változott meg minden. Szinte észrevétlenül 
kúszott az erőszak az életünkbe. A párom ekkor már éj-
szakánként járt haza, ittasan. Ha kérdőre vontam, azt or-
dította, hogy csak így bírja elviselni monoton életünket. 
Egyre többször nyúlt a pohár után, és egyre többet ivott. 
Szóvá tettem, megütött. Fölhívtam anyámat, aki azt mondta, 
hogy minden családban előfordul az ilyesmi, majd meg-
változik, lenyugszik ő is. Hittem neki, hittem a férjemnek, 
aki megígérte, hogy soha többet… Aztán még éveken 
keresztül ígérte…

Egyszer annyira megvert, hogy orvoshoz kellett for-
dulnom, a látlelettel pedig feljelentést tettem. Nem volt 
egyszerű lépés, de a gyerekeim miatt megtettem, meg 

kellett tennem. Már az iskola is jelezte, hogy baj van, állan-
dóan agresszívek, a tanulmányi eredményük is leromlott.

Azt mondták a rendőrségen, hogy könnyű testi sér-
tés miatt magánindítvánnyal élhetek. Kérhetem, hogy tartsák 
tőlem, tőlünk távol. Megtettem az első lépést. Éreztem, 
hogy egy pillanatra levegőhöz jutok.

Majd közöltem, hogy új életet akarok kezdeni. Em-
lékszem, letérdelt, könyörgött, hogy együtt kezdjük újra, ne 
dobjam el a közös éveket. Annyira szánalmas volt, úgy 
sajnáltam, hisz mégis csak a gyermekeim apja.

Néztem, aztán valami furcsa ízt éreztem a számban. 
Mintha a múltkori pofon után kiserkenő vér íze keve-
redett volna össze az elpazarolt éveim miatt kicsorduló 
könnyeimmel. Nem! Erős leszek! Erősnek kell lennem ma-
gamért, a gyermekeimért.

Tudtam, hogy van segítség. El kellett hinnem, hogy 
meg tudom csinálni, újra tudom kezdeni az életet – erő-
szak és félelem nélkül. Megtettem!”

ÉRTED?
Üdvözlettel:

eGykori SorSTárSad
(Forrás: Rendőrség, Bűnmegelőzési program)

Nem jár 
Dorozsmára az 
Auchan-járat

A Tisza Volán közleményben tudatta a nyilvános-
sággal, hogy az Auchan Áruház – Kiskundorozsma 

– Auchan Áruház útvonalon közlekedő kiskundorozsmai 
Auchan járatok 2014. május 1-től megszüntetésre ke-
rültek.
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Kötelező eboltás
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 

szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet illetve a 81/2002. 
(IX.04.) FVM rendelet előírja, hogy minden három hóna-
pos kort betöltött ebet 30 napon belül veszettség ellen 
be kell oltatni, majd 6 hónapon belül az oltást meg kell 
ismételni. Ettől számítva az oltást évente kell ismételni. 
Ezen kívül a kutyát a veszettség elleni oltással egyidejű-
leg széles spektrumú féreghajtó szerrel is kötelező kezelni. 
Mivel az előző évek során Szeged környékén is előfordult 
rókák körében diagnosztizált veszettség megbetegedés, 
melyek érintkeztek kutyákkal és egyéb háziállatokkal is, 
rendkívül fontos a kutyák rendszeres évenkénti veszett-
ség elleni védőoltása humán közegészségügyi szempontból 
is, mivel a veszettség a kutyák környezetében élő emberre is 
rendkívül veszélyes lehet. Ezért a kötelező eboltás beada-
tását az állategészségügyi hatóság szúrópróbaszerűen el-
lenőrizni fogja, annak elmulasztása szabálysértési bírság 
kiszabását vonja maga után.

Az oltásra hozni kell a kutya sorszámozott kisállat-egész-
ségügyi könyvét. Amennyiben ez nincs meg, a helyszínen 
300 Ft-ért újat biztosítunk. 

helyszín: Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum 
(Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 11.).

2014. május 5. (hétfő) 10.00-től 11.00-ig
2014. május 6. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 8. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig 
2014. május 9. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig 
2014. május 10. (szombat) 11.00-től 12.00-ig
2014. május 13. (kedd) 10.00-től 11.00-ig és 18.00-tól 

19.00-ig
2014. május 14. (szerda) 10.00-től 11.00-ig
2014. május 15. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 17. (szombat) 11.00-től 11.30-ig
2014. május 19. (hétfő) 10.00-töl 11.00-ig
2014. május 20. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 23. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig.
2014. május 26. (hétfő) 10.00-től 10.30-ig
2014. május 27. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 29. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 30. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig
2014. május 31. (szombat) 11.00-től 12.00-ig

Továbbá rendelési időben.

helyszín: Sziksósfürdő, buszvégállomás
2014. május 10.(szombat) 16.30-tól 18.00.-ig
2014. május 16.(péntek) 18.30-tól 20.00.-ig
2014.május 24. (szombat) 16.30-tól 18.00-ig

helyszín: Kulipintyó Csárda
2014. május 22. (csütörtök) 18.15-töl 19.45-ig.

az oltás keDvezményes ára 3500 Ft + köte-
lező féreghajtó tabletta 10 testtömegkilógrammonként 
1 tabletta / 150 Ft.

Ezen árak kizárólag a fenti helyeken május 5-től 31-ig 
érvényesek, és a helyszínen fizetendők.

Védőoltást csak teljesen egészséges állatnak szabad 
beadni. Mivel az akciós oltáskor az állat klinikai vizsgálatára 
nincs mód, ezért az oltásra kizárólag egészséges, beteg-
ségre utaló tüneteket nem mutató kutyát szabad felve-
zetni, illetve bármilyen rendellenességről az oltást végző 
állatorvost előre tájékoztatni kell. A jogszabály azt is előírja, 
hogy kötelező oltás csak olyan ebnek adható be, melyet 
előzetesen mikrochippel tartósan megjelöltek. Ez 2013. 
január 1-től minden kutyának kötelező, melynek meg-
történtét az állat egészségügyi könyvével lehet igazolni.

Ezen kívül lehetőség van a kutya kötelező védő-
oltását egész év folyamán bármikor beadatni állatorvosi 
rendelőben vagy az állat tartási helyén is (természetesen 
a fentitől valamivel magasabb áron).

A kötelező oltáson kívül a kutyát ajánlatos egyéb fer-
tőző betegségek ellen is beoltatni, melyek szintén veszé-
lyesek lehetnek az állatra illetve akár a környezetében élő 
emberekre is. Erre ugyancsak lehetőség van rendelőben, 
illetve a tartási helyen. A féreghajó kezelést 3 havonta 
indokolt elvégezni.

Az elmúlt enyhe tél miatt az idén különösen sok 
a kullancs – amelyek veszélyes betegségeket terjeszte-
nek –, emiatt fokozottan indokolt a kutyák megfelelő 
szerrel történő védelme.

dr. FarkaS aTTila
állatorvos

Vizes nap
A víz világnapja (március 22.) alkalmából a Jerney 

Általános Iskola alsós tanulói, szülői segítséggel, nagy fá-
ba vágták a fejszéjüket: Anna-vízzel szerették volna meg-
lepni Dorozsma lakosait.

Elsősorban az idősebb emberekre gondoltak, akiknek 
az Anna-kúthoz bemenni Szegedre nagyobb gondot okoz-
hat: így lett egyik úti cél a Nyugdíjas klub, a Művelődési 
Ház, de meglepetést okoztak ajándékukkal az óvodá-
soknak, a Barátság utca lakóinak, a Dorozsmai úton lévő 
üzletek dolgozóinak és mindenkinek, aki ezen a szép, 
tavaszi pénteken az útjukba került.

Egyedül a művelődési házban tudtak jövetelükről, 
és a gyerekek nagy meglepetésére vendéglátással várták 
őket. Nagyon köszönjük!

Teljes szívvel köszönjük Dorozsma idős lakóinak is 
– ahová tanulóink meglepetésszerűen becsöngettek – a 
derűs, hálás arcokat és a kis, nem várt ajándékokat!

Az iskola nevelőinek is jutott a vízből, és aznap az ebéd-
hez is Anna-vizet ihattak a tanulók.

Legjobb tanulási módszerek egyike a cselekvéssel törté-
nő tanulás, aktívan átélni, tenni valamilyen cél érdekében. 
Flakonokat kellett gyűjteni, kimosni, felcímkézni, Anna-
vízzel megtölteni, szétosztani. Együtt tettünk nagy dolgot 
környezettudatosabb életünkért. Egészségünkre!

Jerney-iSkola

Új burkolat

Április végére megújult aszfaltburkolatot kapott a 
Barátság utca útteste. A már több éve repedező, már-már 
járhatatlan, kátyús úttest helyrehozatalának legfőképpen 
a környéken élők és közlekedők örülhetnek.

Dorozsma patinás mozijáról
A Facebookon találtam a minap egy képet Do-

rozsma mozijáról, amely egykor a Kossuth Lajos 
utca 3. alatt állt, és az utcaképet meghatározó, 
neobarokk stílusjegyet hordozó gyönyörű épület 
volt. A Turul Mozi 1920-ban épült, részvény-
társasági alapon. A társaság tagjai Varga János 
Balázs, özv. Farkas Vincéné és Jerney Zoltán 
örökösei, Jerney Zoltán földbirtokos valamint 
cserép- és téglagyár-tulajdonos voltak.

A moziban 500 férőhely volt páholyokkal és oldalülé-
sekkel együtt. Mindenütt szép bordó függönyök emelték 
a terem szépségét, amely 30 méter hosszú és 10 méter szé-
les volt. 1934-ben már hangosfilm is szólt ott.

Gyerekkoromban ott laktam az udvaron lévő épület-
ben, de a mozi sajnos akkor már romokban hevert. Ka-
tonai raktárnak használták a II. világháború alatt, amely 
a németek visszavonulása alkalmával leégett, talán felgyúj-
tották.

Mondják, hogy nem csak moziként üzemelt, hanem 

voltak más szórakozóhelyiségek is benne. Különböző 
egyesületek tartották itt az üléseiket, összejöveteleiket. A 
női munkások foglalkoztatására szövőgépeket állítottak 
be, de csak néhány évig üzemelt gazdaságosan. Talán 
Nagymihály Gáspár is innen vette ötletét a „Gazsi gyár” 
megalapításához?

A téren nem csak a mozi épülete volt említésre 
méltó, még az én időmben is ott állt a téren a kis szélmalom 
virágokkal, füvesített szigetekkel, padokkal, a kis újságos 
bódéval és mellette a kis büfével, ahonnan az iskolába 
menet friss kiflit és csokit vettem. A Kossuth utcán két 
oldalt magas fák nőttek, az utat macskakövek borítot-
ták, vasárnaponként itt sétálgattak a dorozsmaiak a régi 
rendőrségi épületig és vissza a templomig.

Másik mozi is állt Dorozsmán, később életveszélyes-
nek minősítették, ám nem bontották le: ott áll kissé át-
alakítva a Rövid utcával szemben, a Panoráma Üzletház 
mellett. 

Történtek még próbálkozások mozifilmek vetítésé-
re, például a Szélmalom Vendéglő melletti bálteremben, 

de a modernizáció, a televízió, a videó és a DVD-k, vala-
mint a hely korszerűtlensége miatt az ilyen mozi iránt 
egyre jobban csökkent az igény, így meg is szűnt.

ocSkóné
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Mindennaposak a biciklilopások, 
mégsem tesznek semmit!

 Szeged–Sziksósfürdő. Aki a városban él, tudja, hogy 
nem a kacsalábon forgó palotáiról híres a környék. Ide 
azok költöznek, akik a szegényebb réteghez tartoznak. 
Ide sokminden nem jut, nem úgy, mint a város hasonló 
adottságaival indult egyik környéke. Ide közbiztonság sem jut, 
amikor az én bicajom egyik kerekét lopták el, a rendőr azt 
mondta, hogy nem tudnak mit tenni, nem is foglalkoz-
nak vele. Van, akinek már két bicaját lopták el, van, akinek 

„csak” az ülést lopták le. Volt, aki látta, hogy a fölüljárón 
tolják a bicaját.

Csak az utcánkban több embert tudok fölsorolni, 
akinek vagy a bicaját lopták el, vagy az ülést, a kereket, 
a pedált, és így gyalogolt haza, megvette az alkatrészt 
és ment minden tovább. De nem kell drága bicajokra 

gondolni, ezek sokszor biciklinek alig nevezhető valamik. 
Pont azért, mert tudjuk, milyen a környék, nem marad sokáig 
a mienk a mi biciklink, ELLOPJÁK. De sokan a buszmeg-
állótól messze laknak, vásárlások alkalmával jó, ha nem 
kézben kell mindent cipelni. A gyerekeknek a suliba a ne-
héz táskák cipelésénél is jól jön.

 Április 17-én a két fiam két biciklijét lopták el a busz-
megállóból. 1 km-re lakunk a buszmegállótól, egyik nap 
hazahoztam a gyereket a kórházból, másnap ellopját 
a bicajokat. Mivel nincs pénzem másikat venni, napi 2 
km gyaloglással, málhával bővül a sporttevékenységük. 
KÖSZÖNJÜK!

 
naGy-GyörGy Marianna

Választások után – előtt
Lezárultak az országgyűlési választások. Az eredmények 

ismertek. Azon kevesek közé tartozok, aki a rendszerváltás 
óta elrakom a mindenkori választások híranyagait, 
szórólapjait. Ilyenkor, amikor a kedélyek megnyugodtak, 
tanulságos ezeket visszanézni (előtte kevésbé, nem hiszem, 
hogy valaki ezek alapján dönt).

Személyesen, lakossági fórumon mindössze két kép-
viselőjelölt tisztelte meg a dorozsmai választópolgárokat. 
Először B. Nagy László bemutatkozását láthattuk a zsúfo-
lásig megtelt művelődési házban, a Fidesz–KDNP párt-
szövetség színeiben. A programismertető, az elhangzott 
tájékoztatás korrekt volt, az előadók igyekeztek minden 
kérdésre kielégítő választ adni.

A Kormányváltók (vagy kormánynemváltók) részéről 
Bátyai Edina bemutatkozására mindössze harmincöten 
voltak kíváncsiak. A fórum egy rosszul sikerült falugyű-
lésre hasonlított, ahol a résztvevők bekiabálással, rémhír-
terjesztéssel (cigány lakópark, választási csalásra készül a 
Fidesz) okoztak zavart. Percekre a hallgatóság vette át a 
beszélgetés irányítását.

A Hírlevelek (választási szórólapok – a szerk.) közül 
kettő volt említésre méltó. Az egyiken Kosik Dénes 
és Mihálffy Béla képviselők 2014. március 7-én tájékoz-
tatták a dorozsmaiakat, hogy a szegedi Közgyűlés 2014. 
február 21-i ülésén a képviselők a város ez évi költségve-
tését az előzetes egyeztetésnek megfelelően elfogadták. 
Az ülés után néhány perccel a polgármester, a megálla-
podást felrúgva, bejelentette, hogy a neki nem tetsző kere-
teket (összegeket) zárolni fogja. Mivel ez a 211 millió 
forint érinti a dorozsmai fejlesztések nagy részét, a két 
képviselő kötelességének érezte a lakosság tájékoztatását. 

„Botka László (MSZP) – az elmúlt négy év gyakorlatá-
nak megfelelően – mindent megtesz ebben az évben 
is, hogy a kiskundorozsmai önkormányzati képviselők 
munkáját megnehezítse, és ez által a helyi lakosokat má-
sodrangú polgárokként kezelje.”

Ez az értesítés üthette ki a biztosítékot az MSZP sze-
gedi frakciójánál, mert egy fröcsögő hangnemű Hírlevél-
ben próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, 
ügyesen belekeverve az ezelőtt 15–20 évi beruházáso-
kat, keverve az almát a körtével, az EU-s beruházásokkal. 
Ki kell ábrándítanom őket: Dorozsma főtere 2010 előtt 
épült, de ugyanígy a művelődési ház, a templom díszki-
világítása, vagy a Tas utcai bölcsőde. Folytathatom a sort, 
ahogy a Hírlevél is tette, a teljes csatornázás plusz aszfalt-

burkolat (jórészt uniós pénzből) a Domaszéki út, nagy-
bani piac, kerékpár utak, körforgalom, jóval 2010 előtti 
beruházások voltak, bizonyítva azt, hogy a Polgármester 
úr 2010 óta nem szereti Dorozsmát. Nem csodálkoztam 
ezen, hiszen a Polgármester úr többször kijelentette (sőt, 
az elődjei is), hogy „Szeged csak a körtöltésen belül létezik”, 
ehhez tartsuk magunkat. Élő példa erre, hogy a tava-
lyi költségvetésben még szerepelt Subasán az M5-ös út 
alatti átsajtolás megvalósítása 29 millió forint összeggel. 
A tervek elkészültek, az idei költségvetésből azonban már 
eltűnt a kivitelezésre szánt 29 milla. A másik szokásos 
elszólása a Polgármesternek: „nem adok pénzt pörkölt-
főzésre”, ezzel mintegy lekezelve az itt élőket, nem látva, 
hogy azt a kis pénzmorzsát, ami a nagy városi asztalról 
esetleg lepereg, milyen gonddal, odafigyeléssel próbál-
ja a két képviselő és a részönkormányzat elkölteni, hogy 
mindenhová jusson. Megkérdezem a Polgármester urat, 
ugyan emlékszik-e, mikor volt Dorozsmán utoljára, a jó 
gazda szemével mikor nézett szét, mikor ereszkedett le a 
népéhez? Talán csak álruhában jár-kel köztünk?

A következő nem várt meglepetés 2014. március 28-án 
érkezett (választások előtt egy héttel): Dr. Mózes Ervin 
címzetes főjegyző újrarajzolta a választási térképet. Ennek 
a csomagnak a hátrányaiból most csak annyit éreztünk, 
hogy Dorozsma egyik végéből a másikba kellett átmen-
nünk szavazni, de az önkormányzati választásokon derül 
ki, hogy miért kell egy Szélmalom, Vitorla, Bence utcai 
lakosnak egy választókerületben lennie a szegedi Bakay 
Nándor utcai, a Cserzy Mihály utcai vagy a Pulz utcai 
lakossal. Ki lesz az a képviselő, aki egy ekkora területet át 
fog látni? (2010-ben „vízszintesen” osztották fel Dorozsmát, 
és Mihálffy Bélához nem csupán a dorozsmai, hanem 
a béketelepi terület is hozzátartozik. Most „függőlegesen” 
osztotta fel Mózes Ervin a városrészt, az indoklás szerint 
arányosítva lettek a választókerületek – a szerk.) Ezeknek 
a területeknek egészen más jellegű a gondjuk-bajuk. 
Borítékolom, a képviselői alapok elosztásakor megint a 
szegedi területek élveznek elsőbbséget.

MucSi láSzló
részönkormányzati tag

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy névtelenül érkezett olva-
sói leveleket nem áll módunkban leközölni. Fenntartjuk a 
jogot arra, hogy az olvasói leveleket szerkesztve, annak 
mondanivalójának tiszteletben tartásával jelentessük meg.

Álhírek
– Idén először kiosztották Kiskundorozsmán az Al-

ternatív Mecénás-díjat is, amely nem máshoz vándorolt, 
mint a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft.-hez. 
Az elismerést természetesen a tavalyi, a Szegedi Ifjúsági 
Háznak a SZIN megrendezéséhez nyújtott nagylelkű, 50 mil-
lió Forint kölcsönért ítélték oda a cégnek. Kapcsolódó hír, 
hogy a nagybani piac tavaly esélyes volt a Legbiztonsá-
gosabb Ügyviteli Szoftver Tulajdonosa cím elnyerésére is, ám 
időközben rendőrkézre kerültek azok a hackerek, akik [a 
folytatásban közölt szöveget hackerek törölték ki a szá-
mítógépünkről].

– A Dorozsmára kijáró ingyenes Auchan-járat meg-
szűntetése után a bevásárlóközpont vezetősége tervbe 
vette a dorozsmai vásárlók megszűntetését is.

– Védett állattá nyilváníttatnák itthon környezetvédők 
a galambot. Amennyiben indítványuk törvényi erőre lép, 
minden állampolgár köteles lesz tűrni, hogy a madár a 
fejére tojjon. A környezetvédők a galambok után a poli-
tikusokat is védetté nyilvánítanák.

– Az egyik szegedi kutyamenhely mellett nemrég 
tradicionális kínai kifőzde nyílt. A kopók gyanúsnak ítélik 
az esetet, de még nem fogtak szimatot.

SG

Kacat
– Te anyjuk, gyűjjön már ide, na!
– Mi van, apjuk, he?
– Na, anyjuk, jöjjön már, ha mondom! Adja csak 

elő nekem azt, hogy van-e valami kacatunk nekünk!
– Kacatunk!
– Hát, kacatunk, hogy van-e, ami nekünk nem kell, 

oszt odaadhatjuk másnak!
– Hát aztán milyen kacatra gondolt?
– Hunnan tudjam azt, anyjuk! Eriggyen, nézzen 

szét a konyhában, van-e valami kacat!
– Van egy sótartó, fém, de azt nem használom… 

meg egy asztalterítő, amit kaptam, de a saját hímzet-
temmel terítek… meg egy konyharuha, de azt nem 
szeretem, na, elég lesz már, apjuk? Maga mit fog elő-
adni? Ha kacat kell, nézzen szét a színben!

– Megbolondult, asszony? Hát azok nekem kel-
lenek, azok jók is valamire!

– Jól van, jól van!
– Na hozod már, asszony, elibém izibe’, mert vi-

szem el!
– Hát aztán hova viszi ezeket, kend?
– Viszem, felajánlásnak… megy a tombolára, na 

anyjuk… De aztán nehogy visszanyerje nekem!
SG

„olvastam a rendőrségi hírekben, hogy 
rasszista támadót keresnek. felhívtam 
őket, de kiderült, hogy ez nem állásajánlat.”

3 szobás családi ház utcára néző 
nagymamával eladó!

„két anyabika eladó!”
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lilla jóga–torna 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00
(bejelentkezés szükséges)

Önismereti tanfolyam indul
LépésrőL Lépésre címmeL.

Bővebben a honlapon, e-mailben vagy telefonon.
egyéni teráPia

Lelki, egészségi, párkapcsolati problémák 
gyötörnek és nem látod a kiutat? Úgy érzed, 

egyedül maradtál a problémáddal?
elakadtál élethelyzetedben? Hívj, érdeklődj!

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

Rendelje nálunk a csirkéjét!
Purina Takarmánybolt Dorozsma, Adél köz 1.

naPoscsiBe kínálatunk:
 fehér (húshibrid, starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 szürke (húshibrid, Master) sárga (kéthasznú, Farm)

előnevelt csiBe kínálatunk:
 fehér (húshibrid, starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 szürke (húshibrid, Master) sárga (kéthasznú, Farm)

Jércék (kéthasznú, avicolor)
Kiszállítás igény szerint. 

tel.: 30/566-39-54      nyitva tartás: h-P: 7-17; szo.: 7-12
cím: szeged, adél köz 1.

A Bányai cukrászda és Pizzéria 
2014. március 4-től megkezdte

Pizza és sütemény házhozszállítását
Kiskundorozsma, subasa és sziksósfürdő területén.

minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

alakformáló gerinctréning 
és Dinamikus Jóga óra

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Időpont: szerda 18.30-19.30-ig, nagyterem

Érd.: www.dmkegyesulet.hu Ára: 600 Ft/óra

konténer kft.
konténeres hulladékszállítás

Tel.: 06 20/33-79-102
építési törmelékszállítás

szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

garázsvásár keretein belül, 
angol használtruha vásárt tartok 

minden szombat-vasárnap

Kiváló felnőtt- és gyermekruhák darabáron
valamint övek, táskák és egyéb kiegészítők
minden szombat-vasárnap: 8-12 óráig

kiskundorozsma, orczy istván u. 7.

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, anyagbeszerzés, tervezés, 
költség-kalkuláció, hagyományos és megújuló energiákkal, 

árajánlattal. Fürdőszoba felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár puffer tartállyal + Honeywell 

vezérléssel, vízteres kandallók beépítése, radiátoros fűtés, 
padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

oil service team
telefon: 06 30/9988-273

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

Tel.: 62/460-008 Telefax: 62/462-728
Nyitva: H-P: 7-16, Szo.: 8-12

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

Telephelyünkön megkezdtük a DÜFA MIX homlokzati és 
beltéri festékek és vakolatok színkeverését!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Kalodás akác 10q:  31.000 Ft
Kalodás tölgy 10q:  29.000 Ft
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1.950 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16.000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10.000 Ft/db
Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29.219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43.600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23.050 Ft
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 
zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, eső- 

csatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 
szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény hely-

reállítása! számla biztosító felé is!

Hívja Batát!
06 20 378 3033   ezermester11.5mp.eu

szabó istván
Autóvillamossági műszerész
széksósi utca–északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

LAKÁSFELÚJÍTÁS – KARBANTARTÁS
Burkolás Gipszkartonozás
Villanyszerelés	 Redőny,	reluxa,	szúnyogháló
Parkettázás	 készítése,	javítása
Szobafestés-mázolás	Víz-	és	fűtésszerelés

Kőműves-	és	ácsmunkák

Fax: 06 62/314-137 (este)
Mobil: 06 20/9930-834

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

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók, 
árnyékolók mindenféle kivitelben.
Fa nyílászárók javítása, szigetelése.

Költő József
06 70/503–9709

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

(Bordányi út mellett balra, sziksósfürdői 
elágazás után 1000 méterre)

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC Direct, MinDigTV, 
egyéb antennák 

szerelése, javítása
Illés Tibor

Tel.: 06-30/94-39-200
PIROS férfi-női fodrászat

Várom minden kedves régi és új 
vendégeimet a Jerney utcán lévő új 

üzletemben 
(az ügyvédi irodával szemben).

Rácz Piroska
70/361-7910

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 

Szeged-kiskundorozsmai, 90 m2-es ingatlan 
üzletnek, raktárnak, telephelynek, ipari 
árammal, biztonsági ráccsal, riasztóval, 

400 m2-es, betonozott udvarral, vizesblokkal 
hosszú távra kiadó. Tel.: 70/389-5330.

Villanyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt

+36 20/2166-099
www.avom.hu

Avom Biztonságtechnikai és Villanyszerelési Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Gyuris u. 4.

Tűzifa megrendelheTő

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

e-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART 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

tündérkert natúr kozmetika
K u B i Ko s  u.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

fogyasztó, feszesítő, narancsbőr 
elleni testkezelések: lézerezés, UH, 

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

N y i t va :  b e j e l e n t ke z é s  a l a p j á n
mosó-gyuris stefÁnia: 70-620-6867

háziteJ a sári-tanyáról!
160 ft/l

tel.: 06 30/439-3522. 
házhozszállítás is!
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Mardel Market

Zöldség, gyümölcs és 
olcsó palackoZoTT iTalok

sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk

Üzleteink:
– Adél köz 1.

Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174
– Szeged, Szatymazi u. 17.

– Juhász Gyula u. 36/A

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád megyei KegYeleTi Kft.
TemeTKezÉSi SzOlgÁlTaTÁS ÜgYeleTTel:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás 
Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; 06 30 565-8381; 06 30 565-8378
nyitva: H–P: 8–16 óráig.

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás

Kiskundorozsma, Nagybani piac
Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés
Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

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

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS GARANCIÁVAL!
Karburátor és injektor javítás 18 

éves tapasztalattal!
Ajándék motorállapot felméréssel!
Kisteherautó teljes körű javítása.

Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/769-048

Mobil: 06 70/234-2113

Épületek külső-belső renoválását vállaljuk: 
kőművesmunkák, hidegburkolás, házfestés, 

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

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!

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.

gazdabolt Bordány
műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

Bordány, Kossuth u. 52.
Tel./Fax: 62/288-010

RiAsZTÓRENDsZEREK
TELEFoNKÖZPoNToK

iNTERNET...
TELEPÍTÉs-sZERELÉs

JAVÍTÁs-KARBANTARTÁs

Nagy Berta sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

Tel.: 30/343-0346
6791 szeged, Balabás u.33.

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

06 20/951-6620, 06 70/241-5992

BEKE ÉPÜLETGÉPÉSZET
Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Konvektorok, kazánok javítása,
téli beüzemelése

Csőtörések javítása, elhárítása

Beke László
Széksósi út 72.                               06 20/9333-289

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

dr. farKaS aTTila 
szakállatorvos 

rendel: negyvennyolcas u. 11. alatt.
Nyitva tartás:

Hétfő, szerda: 8.30–10.00,
kedd, csütörtök, péntek: 9.00-10.00, 

17.00-18.00,  
szombat: 10.00-11.00, 15.00-16.00.

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!
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szeged Város 
temetkezési szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
nyugati sor 7.

tel.: +36 62/463-035
éjjel-nappali ügyelet: 

+36 30/9455-643

Dorozsmai ingatlankÖzvetítő iroDa
Ügyfélfogadás hétfő    9-11
   kedd  15-17
   szerda    9-11

    csütörtök 15-17
(vagy előre egyeztetett időpontban)

telefon: 06 30/2486-944            e-mail: vecsine@szelmalomktv.net
www.dorozsmaingatlan.hu

Házak, lakások, üdülők értékbecslése, adás-vétele, teljes körű ügyintézés

Enni kell? Röfi-Ker!
A minőségi húsok boltja! 

Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/461-067
Üllés, Dorozsmai út 47. Telefon: 06 30/963-6882
Szeged, Juhász Gyula u. 3. Telefon: 62/426-437

Bográcsozáshoz minőségi magyar marha-, birka-, sertéshús
Grillezéshez csevap, pljeskavica, mititei, tarja

MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.30

461-067

a kreatív família Papír-írószer-nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

irodAszerek, nyoMtAtványok, fénymásolás, nyomtatás stb.
A templom mellett a buszmegállóval szemben a szent János tér 3. alatt.

Nyitva tartás: H-p: 08.00-17.00, szombat: 8.00-12.00

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

Szeged, Törő u. 23. szám alatti 
ügyvédi irodám nyitva tartása 

a következö:

H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

Akció május 31-ig!
HOYA fényre sötétedő szemüveglencse 
akció! HOYA napszemüveg lencse 20% 

kedvezménnyel!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

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

PEK–SNACK Látványpékség
Kínálatunk: – frissen, helyben sütött péksütemények

– szendvicsek
– kávé, capuccinó, forró tea

Az utolsó órában (15-16-ig) 40%-kal csökkentjük árainkat!
Füstölt hústermékek Borotáról:

 – csemege vastagkolbász – bácskai-borotai pörc
 – disznósajt – füstölt tarja
 – májas – parasztkolbász

– lángoltkolbász, házi sajt: füstölt és natúr
Vadliba u. 2. (Dorozsmai út felől) Nyitva: H-P: 5.30-16.00, Szo.: 6.00-12.00

Aki ezt a hirdetést bemutatja, 20% kedvezményt kap mindenre!

calenDula kft.
Mezőgazdasági Bolt
szeged-Kiskundorozsma, dorozsmai út 141.

Ajánlatunk:
– LEO szivattyúk:
 LEO 90/46 szivattyú:     22 900,-
 LEO 180/42 szivattyú:     38 000,-
	 LEO	házi	vízmű	90/46	24cl:									35	990,-
–	növényvédőszerek
–	szerves	és	műtrágyák
–	virágcserepek,	-ládák,	-kaspók
–	festékek	és	festőszerszámok
–	zománcozott	edények
Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
tel./fax: 461-865   e-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)


