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HAVI GONDOLAT
Jó, ha az ember valamit mindjárt kétszer is kifejez, jobb és bal lábat ad a dolognak. Az igazság megáll ugyan egy 

lábon is; kettőn viszont járni és érvényesülni is tud.                    FRIEDRICH NIETZSCHE

100 éve történt

Amikor hadat üzentünk a világnak
Júliusban a dorozsmai művelődési házba egy nem 

szokványos kiállításra invitálták a közönséget. Az I. Világ-
háború kitörésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás 
anyagát főleg a dorozsmai emberek adták össze. Igen 
szép anyag gyűlt össze. A kiállítás törzsanyaga a Dorozs-
mán ismert Görög Ferenc és Görög Péter gyűjteményéből 
származik. Mellettük Várhidi László, Nagymihály István, 
Pócsai György, Szabó István, Tóth György és Hajdú Géza 
hozott relikviákat a kiállításra. Volt ott tábori levelezőlap, 
katonák által rajzolt képeslap, a csatába induló katonák 
képei, a harcoló alakulatok, és a pusztítás eredményeit 
bemutató fénykép is. Ezen kívül tárlókban bemutatásra 
került sok egyéb tárgy (kabátgomb, kitüntetések, dög-
cédulák, katonakönyvek, szuronyok, kardok, kulacsok, 
gázálarcok, kések, csajkák, lőszerek, puskák stb.), de még 
kézzel szőtt kép és vitézi rangot adományozó oklevél is 
szerepelt közöttük.

A kiállítást dr. Miklós Péter történész (a SZINT igaz-
gatója) nyitotta meg, aki igen szépen mutatta be azt a 
kort és az akkori törekvéseket, elvárásokat.

A kiállítást követően Kosik Dénes önkormányzati 
képviselő a kb. 50 fős közönség előtt koszorút helyezett 
el a dorozsmai első világháborús szobornál.

*

A kürtös katona

A méltatlanul elfeledett kor, egy, a II. Világháború ál-
tal háttérbe szorított dátum eseménye az a 100 évvel ez-
előtti világégés, amelyhez hasonló az emberiséget egész 
történelme során azelőtt sohasem érte. Az I. Világhábo-
rúban mutatkoztak be először a haditechnika fejlettsé-
gének eladdig ismeretlen eszközei, amit az ember valahai 
is alkotott, pedig békés célokra jöttek létre: a repülés és 
a gáz alkalmazása, ezúttal emberek elpusztítására. Ez a 
háború több halottat követelt, mint az ókor óta a világ-
ban addig vívott csaták összesen. 

Persze, Dorozsma sem mentesült a behívók alól, s 
569 dorozsmai honfitársunk adta életét idegen célok, 
idegen sérelmek megtorlása érdekében. 1924-ben közté-
ri szobrot állítottak az akkori Községháza közelében – az 
akkori piactéren – immár a megcsonkított haza hősi 
halottainak, melynek alakja, mondanivalója elgondolko-
dásra készteti az előtte elhaladó embert. Vajon a kürtös 
katona hadba szólít? Netán a már elesetteket búcsúztat-
ja az Il Silentio kürtszavával? De mindenképpen emléke-
zésre hívja fel az arra járót.

A szobor felállítása óta eltel közel száz esztendő nem 
kímélte anyagát. A homokkőből készített alakot kikezd-
te az idő, a levegő szennyeződése, a mellette elhaladó 
sokszázezernyi jármű által kipufogott gáz és a talapzatra 
vésett áldozatok, a hős katonák nevei is lassacskán 
olvashatatlanná koptak. Pedig Dorozsma e szép köztéri 
alkotása nem mehet veszendőbe! Emiatt született a fel-

újítás érdekében a Dorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete 
kezdeményező ötlete a felújításra, legalább olyan kegye-
lettel, mint amely a II. Világháborús hősök emlékét övezi 
a templomkertben. A szervezők keresték a lehetőséget a 

felújítás mikéntjére, technikájára, technológiájára és per-
sze mindennek a fedezetére. Hogyan is jöhetne ez össze 
természetesen az önkormányzati képviselők és mecé-
nások megtalálása nélkül? Nem szándékoztak gyűjtés 
szervezésével újabb terhet rakni a dorozsmaiak vállára, 
bár biztosan jó néhányan szívesen áldoztak volna erre 
a nemes célra.

Több szálon kezdődött: Újvári Mihály javaslatára 
keresték meg dr. Tóth István muzeológust, akinek már 
korábban, egy szomszédos településen hasonló céllal 
végzett munkája tapasztalatait kérték ki. Ő megszemlél-
te a szobrot és javasolta a megviselt talapzatra új mész-
kőburkolat helyezését, amelyre a több száz nevet ismét 
fel lehet vésni. Utóbbi elkészítésére ötlet született, hogy a 
feladatot a Tömörkény Gimnázium képzőművészeti 
tagozatos hallgatói készítsék el, művésztanárok felügye-
lete és irányítása mellett. Móróné Tapody Éva, az iskola 
tanára vállalta a közbenjárást és ügyintézést. Kónya Zol-
tán, a Szegedi Tudományegyetem egyik tanszékvezetője 
és az egyetem szakoktatói a szoboralakot vizsgálták meg 
és javasoltak megfelelő kémiai állagvédelemmel való el-
látást a tisztítás előtt. Pesti Ferenc vállalkozó végezné el 
a felújítást, melynek finanszírozásához – ígéretük szerint 

– képviselőink és Ézsiás László vállalkozó járulnak hozzá. 
A munkát a tél beállta előtt lenne szükséges elvégezni, 
hogy még a centenárium évében kegyelettel hajthassunk 
fejet a dorozsmai I. Világháborús hősök megújított em-
lékműve előtt.

H. G., TÓTH GYÖRGY
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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. augusztus 14.

(csütörtök),
16:30–17:30

Helye: Kirendeltség
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TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a Dorozsmai Kirakodó Vásár látogatóit, hogy a Nagybani Piac várakozta-

tó parkolója ingyenesen igénybe vehető a kirakodó vásárok idején.
Az utcai torlódások és balesetek elkerülése végett kérjük, hogy vegyék igénybe ezen 

szolgáltatásunkat.
DOROZSMAI NAGYBANI PIAC KFT.

FELHÍVÁS
A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára 2014. augusztus 04–21-ig ZÁRVA 

tart.
Nyitás: 2014. augusztus 25-én, hétfőn 10 órakor.

FARKAS LÁSZLÓNÉ

PROGRAMAJÁNLÓ

Augusztusi programok 
a művelődési házban
AUGUSZTUS 4-TŐL 16-IG A MŰVE-

LŐDÉSI HÁZ ZÁRVA TART!

AUGUSZTUS 19-ÉN 19 ÓRÁTÓL 
A nyári szünet után ismét indul a 

ZUMBA!

AUGUSZTUS 19-ÉN 17.15 ÓRÁTÓL
Jóga
Vezeti: Virágos Lilla

AUGUSZTUS 20-ÁN 10 ÓRÁTÓL
Ünnepi megemlékezés és koszorú-

zás a Dísz téren az országalmánál
Ünnepi beszédet mond: Kothencz János 

polgármester-jelölt
Verset mond: Vass József
Kérjük a pártokat, szervezeteket, koszo-

rúzási szándékukat jelezzék a művelődési 
háznak.

AUGUSZTUS 26-ÁN 18 ÓRÁTÓL
Szeretettel várunk az Aerobic Klubba!
Vezeti: Miklós Rita.

SZEPTEMBER 1-JÉN 16 ÓRÁTÓL
Az Alkony Nyugdíjas Klub félévnyitó 

rendezvénye.

VÁSÁR
Augusztus 27-én 9-16 óráig

SZEPTEMBER 6-ÁN 10 ÓRÁTÓL
FARAGÓ NAP a Faragó téren

Kakasfőző verseny 10 fős csapatok 
részére

Nevezési díj 1000 Ft/csapat, zsűrizés 
13 órától. Eredményhirdetés 16 órától 
(független zsűri dönt!)

Fődíj: 40 ezer Ft értékű vásárlási utal-
vány!

Jelentkezni lehet augusztus 20. és 30. 
között személyesen a művelődési házban, 
vagy telefonon a 463–112-es számon.

Egész nap: büfé, édesség, zene, szín-
vonalas műsor, szórakozás, játékok, kéz-
műves foglalkozás, ugrálóvár.

A rendezvény ideje alatt ingyenesen 
látogatható a szélmalom.

A hús átvétele 8 órától a Faragó 
téren!

Asztalok és padok korlátozott szám-
ban használatra igényelhetők a művelő-
dési háztól.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ingyenes 
hallásvizsgálat

Kiskundorozsmai háziorvosok 65 év 
feletti betegei írásos meghívót fognak hama-
rosan kapni az ingyenes hallásvizsgálatra.

Kérem a lakosságot és a betegeket, 
hogy használják ki ezt a lehetőséget, és 
menjenek el a megadott időpontra a 
vizsgálatot elvégeztetni!

Ha valakinek közgyógyellátása van 

és szüksége lesz a hallókészülékre, akkor 
azt térítésmentesen kapja meg.

Minden háziorvos visszajelzést fog 
kapni betegeinek vizsgálati eredménye-
iről, és ha szükséges, gondoskodik a meg-
felelő kezelésről.

DR. SZIRTESI ZOLTÁN
háziorvos

A DOROZSMAI NAPLÓ KÖVETKEZŐ SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2014. augusztus 11., hétfő, 16 óra.
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán 7.

„Egy egész emberi életet lehet 
megváltoztatni egy mosollyal!”

Dr. Udvardi Klaudia Hédi körzeti fogorvos

Dr. Udvardi Klaudia Hédi körzeti fogorvos 2014. janu-
ár 1. óta gyógyít fogorvosként Kiskundorozsmán. A 28. 
számú, kb. 5500 fős vegyes körzetben – a gyermekek el-
látása is beletartozik – lát el körzeti fogorvosi feladatot 
feladatokat. A rendelőben fogászati asszisztense, Zádori 
Dániel Richárd segíti gyógyító munkáját, akivel néhány 
hete életét is összekötötte. Szegeden született, itt is járta 
általános- és középiskoláit, és már a Radnótiban meg-
mondta egyik osztálytársának, hogy fogorvos lesz. A 
magyar–angol szakon kezdő, majd biokémiára átnyer-
gelő ifjú hölgy kitűnő eredménnyel került a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 

– öt évnyi tanulás után – fogorvosi diplomát szerzett. A 
családban senki sincs, aki az egészségügyben dolgozna, 
szülei Kiskundorozsmán, a fiatal házaspár Subasán csa-
ládi házban él.

A Negyvennyolcas utcai rendelőben szombaton 
beszélgetünk: kolléganője szabadsága miatt ez idő tájt 
helyettesít is, Pécsett is dolgozik – ott tevékenykedik a 
fogtechnikusa is – így egy rohanás az élete. Az elmúlt 
évszázad elején épült rendelőintézet fogászati részlege – 
véleménye szerint – bizony megérett már a felújításra. A 
nyílászárók állapota miatt télen sokat fagyoskodtak, de 
a kiszolgáló berendezéseket is lenne mit modernizálni, 
hogy korszerűbb betegellátást tudjanak nyújtani. Talán 
kevesen tudják, hogy a fogorvosi munka komoly fizikai 
igénybevételt is jelent, ezért csak hat óra időtartamban 
rendelhetnek. Bizony elkelne egy modernebb fogorvosi 
szék, amely mellett ülve végezhetnék orvosi feladatukat. 
Égetően szükség lenne – helyben – egy röntgenkészü-
lékre, hogy ne kelljen hónapokat várni a felvételre, amely 
alapján pontos diagnózist tudna felállítani betegeinek 
állapotáról.

Pácienseit – 6-tól 80 éves korig járnak hozzá – min-
den orvos-beteg találkozáskor kikérdezi, beszélget velük. 
Teszi ezt az adott panasz és a többi – még egészséges, 
vagy annak látszó – fog érdekében. A röpke fél év alatt 
sokat dolgozott, hogy gyógyító tevékenységét megis-
merjék. Sokan alaposan meglepődtek, amikor a doktor-
nő telefonon hívta fel őket: hogy állapotuk, hogylétük 
felől érdeklődjön. Tájékoztatott arról is, hogy körzetében 
sok a  fogszuvasodásos betege, számosan a gyökérkeze-
lés elmaradása miatt veszítik el fogaikat, de szájhigiéniai 
hiányosságokra is felfigyelt.

Sok változást tapasztal a szakmában: a gépi gyökér-
kezelés 10–12 éve még kevéssé elterjedt volt, új anyagok, 
technikák váltak általánossá: a kötelező továbbképzése-
ken hallottakat is beépítik munkájukba.

Naponta 20–25 beteget látnak el – egy betegre 
kb. 45 percet kellene számolni – a 06 70/665 5936-os te-
lefonon előre adott időpont szerint. A sürgős eseteket 

– általában – nem soron kívül látja el, de még a rende-
lési napon fogadja. Betegeikről felvételi lapot készítenek, 
amelyhez fontos hogy a szedett gyógyszerek listájáról 

– különösen a vérhígító készítmények szedése esetén – 
pontos képük legyen.

Néhány fogápolási tanáccsal is ellátott bennünket, 
hiszen a száj és a fogak a tükörből is ellenőrizhetők. Fél 
évenként ajánlatos ellenőriztetni a fogakat és a száj-
üreget. Különösen fontos a kismamák vizsgálata, de a 
dohányosok is kiemelten veszélyeztetettek: Magyar-
országon kiemelten magas a szájüregi rák előfordulása. 
Legyen otthon fogkefe, fogselyem, fogkrém, szájvíz és 

legalább naponta kétszer – étkezés után vagy előtt 30 
perccel – mindenki mosson naponta fogat. A haszná-
landó fogkrémről, fogkeféről, szájvízről a kezelések, vagy 
a szűrővizsgálatok során szívesen adnak felvilágosítást. A 
szájüreg gombás fertőzései, a szövetburjánzás, a szájüre-
gi rák, a fogak romlása megakadályozható a dohányzás 
teljes elhagyásával, a sózott rágcsálnivalók, a túl cukros 
ételek, italok mérsékelt fogyasztásával és – nem utolsó 
sorban – a folyamatos fogorvosi kontrollal. A kólafélék-
hez képest – főleg a gyermekeknél – a fogon zsíros, ola-
jos bevonatot létrehozó csokoládé is jobb, de már egyre 
több olyan finomság is van a piacon, amelyek fogbarát 
készítménynek mondhatók.

A gyermekek fog- és szájápolása a szülők felelőssége 
is. Nem szabad a rossz szülői élményt a gyermekre rávetí-
teni A fogorvostól elrémített gyermek kezelése nehézkes, 

és sokszor akadályba ütközik, mert legtöbbször csak fájó 
fog esetén találkoznak a fogorvosi tevékenységgel. Pedig 
a fogászaton megjelenő „kis hősöket” bátorság oklevél, 
színes poharak, elvihető nyálszívók, kifestők és színes 
fogtükrök is várják.

A Pécs–Szeged között rendszerese ingázó doktor-
nő és férje szabad idejében szívesen találkozik barátaival, 
szeretnek utazni, napi kapcsolatban vannak szüleikkel, 
hetente találkoznak is.

„Szeretem a betegeimet, de sokan nem engedik, 
hogy segítsek rajtuk. Na, ezen szeretnék hivatástudattal, 
jó szívvel, odafigyeléssel, sok-sok türelemmel – ha bete-
geim is úgy akarják – változtatni!” – mondja búcsúzóul a 
mindig mosolygós doktornő.

SZENTES BÍRÓ FERENC

Elment Pannika néni

Turcsányi Imréné, mindenki Pannika nénije, a Vöröskeresztes Klub vezetője 
élete 88. évében elhunyt. Amikor újságunk májusi számában „Nagyon fáj ez, 
de abba kell hagynom” címmel Tóth György interjút készített vele, még ő és 
mi sem gondolhattuk, hogy ilyen hamar égi mezőkre távozik.

Július 8-i temetésén száznál is több ember kísérte utolsó útjára. Egyházi 
temetésén Gordos Ferdinánd plébános úgy fogalmazott, hogy a május 
havi Dorozsmai Naplóban vele készített interjú során tollba mondta a saját 
búcsúztató beszédét, amely tartalmas, a közösségért aktív, tevékeny, odaadó 
életútját 66 évi közösségi munkáját foglalta keretbe. Az emberek mérhetet-
len szeretete, valamint nagy szociális érzékenység és tenni akarás jellemezte. 
Wagner Viktória nénivel egy épületben laktak. Pannika néni Viktória néninek 
méltó követője, munkájának folytatója volt. Szociális és karitatív téren 
nagyon sokat kaptunk és tanultunk tőle. Mások segítésére vonatkozóan 
nem tudtunk tőle olyat kérni, amire nemet mondott volna. Pannika néni Kis-
kundorozsma életében a vöröskeresztes alapszervezeten keresztül szociális 
és karitatív téren sok új dolgot vezetett be és maradandót alkotott.

Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük, Isten nyugossza békességben!
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2010–2014: Négy év mérlege
Riport Kosik Dénes és Mihálffy Béla önkormányzati képviselőkkel

– Ismét lezárult egy időszak. A ciklus végén hogy össze-
geznék négy évi munkájukat?

M. B.: Munkás négy év volt. Örömmel számolha-
tunk be a kiskundorozsmaiaknak arról, hogy vállalásaink 
nagy részét sikerült véghez vinnünk. A ciklus végén az 
ember hátra is néz, nem csak előre; éppen ezért elővet-
tem a programomat, amelyet a dorozsmai választópol-
gárok elé tártam 2010-ben, ez alapján pedig kijelenthe-
tem, hogy céljaink javarészét meg tudtuk valósítani.

K. D.: Nehéz, küzdelmes, buktatókkal teli négy évet 
tudhatunk magunk mögött, nem volt könnyű végigcsi-
nálni, de én is úgy értékelem, hogy sikeresen teljesítettük 
a programunkban ígértek többségét. Sajnáljuk, hogy 
Sziksósfürdő fejlesztését, illetve a többség megszerzését 
a közgyűlésben nem sikerült elérnünk, de szerencsére az 
ehhez hasonló negatívumok listája elég rövid.

– Hogyan összegeznék a dorozsmai Részönkormány-
zat tevékenységeit?

M. B.: Legnagyobb vállalásunk a Részönkormányzat 
hatáskörének növelése, illetve önrendelkezési jogának 
helyreállítása volt, oly mértékben, ahogyan a rend-
szerváltás utáni időkben, a kilencvenes évek elején mű-
ködött. A Részönkormányzat – amelyet 1998 és 2012 
között tanácsadó testületté fokoztak le –, az elmúlt 
négy évben, évenként 12 millió forintból gazdálkodott, 
ráadásul a pénzösszeg szétosztásáról helyben, önállóan 
hozhattunk döntéseket.

K. D.: A részönkormányzati hatáskörök, és a mellé-
rendelt pénzeszközök fejlesztését az egyik legnagyobb 
eredménynek tartom a négy év során. Visszatértünk 
ahhoz a korábban létező szisztémához, hogy a dorozs-
maiak a Részönkormányzat segítségével önállóan dönt-
hettek olyan dolgokról – s itt az önállóan szón van a 
hangsúly –, amely közvetlenül érintette a településrészt. 
Ez a folyamat a négy év során csaknem 50 millió forint 
felhasználását tette lehetővé. 

M. B.: Összegezve tehát: sikerült elérnünk azt, hogy 
a döntések egy része ne Szegeden a Torony alatt, hanem 
ismét Kiskundorozsmán születhessen meg.

– Hogyan értékelnék a dorozsmai közterület-fejlesztési, 
illetve a külterületeken végzett fejlesztési tevékenységeket?

M. B.: Véleményem szerint itt is rengeteg hasznos 
eredménnyel büszkélkedhetünk, a lakosság ezeket rész-
letesebben is megtekintheti az évenként kiadott be-
számolóinkban. A Fidesz frakció támogatta és keretet 
biztosított azon elképzelésünkhöz, hogy a külső város-
részeknek is legyen lehetőségük fejlesztési pénzeket fel-
használni. Ilyen támogatásból született például a kiskerti 
útkeret, a játszótér-fejlesztési keret, a sportdecentrum-
fejlesztési keret, a közterületetek rekonstrukciós kerete, 
a közlekedésbiztonsági-fejlesztési keret és az úthálózat-
rekonstrukciós keret is, amelyekből Kosik Dénes képvi-
selőtársammal, lobbizással, jelentős összegeket tudtunk 
Kiskundorozsmára hozni. Bízunk benne, hogy a lakosok 
számára is érzékelhető, pozitív változásokat vittünk vég-
hez.

K. D.: Hogy hangozzék el egy számadat is, a képvise-
lőtársam által említett keretek, amelyek minden évben 
a Fidesz–KDNP frakció javaslatára, a mi támogatásunk 
mellett kerültek be a költségvetésbe, a négy évet össze-
sítve több mint egymilliárd forintot tesznek ki. Ezeknek 
felhasználása során Kiskundorozsmára megközelítőleg 
270 millió forint került.

– Hogyan tudták segíteni a helyi közösségek, egye-
sületek, alapítványok tevékenységét, a pályázataik támo-
gatását?

M. B.: Ebben is úttörők próbáltunk lenni, amelyhez 
segítséget adott a közgyűlési többség, és a bizottságok-
ban még a ciklus elején elnyert többségünk. Képvise-
lőtársammal a döntések során sikeresen lobbiztunk a 
kiskundorozsmai egyesületekért, alapítványokért, iskolá-
kért, iskolai és óvodai alapítványokért, így jelentős ösz-
szegek kerülhettek hozzájuk. Amiért úttörőnek mond-
hatom magunkat, annak oka az, hogy javaslatunkra 
megalakult a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesüle-
te, amely számos pályázati támogatást nyert el, nemcsak 
önkormányzati, hanem országos szinten is. Ezenkívül 
Gordos Ferdinánd és Hajdú Géza segítségével sikeresen 
megújítottuk a Sztriha Kálmán Alapítványt, amely szin-
tén jelentős pályázati összegekre tudott szert tenni.

K.D.: A helyi közösségek, egyesületek, alapítványok 
támogatását részönkormányzati, valamint egyéni képvi-
selői keretekből finanszíroztuk. Erre a négy év alatt több 
mint 3 millió forintot tudtunk fordítani. Ehhez tartozik 
még továbbá, hogy ugyanezen keretekből több mint 
4 millió forintot biztosítottunk a helyi sportegyesületek 
számára, a női NB1/B-s kézilabdacsapatnak, illetve a 
dorozsmai futballcsapatnak. A pályázatokra visszatérve, 
több mint 8 és félmillió forint érkezett Dorozsmára eb-
ben a ciklusban.

– Mit tudnának elmondani a kiskundorozsmai okta-
tási intézmények helyzetéről?

M. B.: Igyekeztünk a legtöbb forrást és fejlesztési 
eszközt biztosítani az intézményeknek, az elért eredmé-
nyeket szintén meg lehet majd részletesen tekinteni az 
elmúlt négy évet felölelő beszámolónkban. Két dolgot 
azonban érdemes kiemelni, hiszen ezekre már régóta 
vártak iskoláinkban, s éppen ezért megvalósításukra 
mi is nagyon büszkék vagyunk. Ilyen a Jerney János 
Általános Iskolában a korábban baleset- és életveszélyes 
sportpálya teljes körű felújítása, valamint az Orczy István 
Általános Iskola udvarfejlesztése, amely 15–20 éve oko-
zott problémát az intézménybe járó gyerekeknek. Fon-
tos esemény az óvodákat tekintve a Bölcs Utcai Óvoda 
várva várt fejlesztőszobája, amely valószínű zöld utat kap, 
és még ebben a ciklusban megvalósul.

K. D.: Néhány további dolgot még megemlítenék, 
mert idekívánkozik; az oktatási intézmények támogatá-
sát szintén részönkormányzati, valamint egyéni képvise-
lői keretből finanszíroztuk, ami négy év alatt több mint 
12 millió forintot tett ki. Ez magába foglal – az előbb 
említett jelentős fejújításokon kívül – olyan kisebb, de 
fontos dolgokat is, mint például pénzösszeg biztosítása 
játékvásárláshoz, nyílászárók cseréihez, nyári táborozta-
táshoz. Továbbá minden oktatási intézménybe biztosí-
tottunk színházjegyeket a gyerekeknek, az óvodáktól az 
iskolákig.

– Kik segítették Önöket munkájuk során?
M. B.: Dorozsma minden lakosának köszönetet 

szeretnék mondani, hiszen mellettünk álltak, támo-
gattak. Természetesen meg kell említenünk a Részön-
kormányzat tagjait, akik társadalmi munkában végezték 
tevékenységüket, és a fejlesztések érdekében történő 
határozathozatalokban is segítségünkre voltak. Köszö-
netet mondunk minden olyan vállalkozónak és magán-
személynek is, akik az elmúlt négy évben valamilyen 
módon támogatták rendezvényeinket.

K. D.: Egyik legfontosabb segítőnk a helyi művelő-
dési ház igazgatója: Hajdú Géza. Ő az elmúlt évek során 
kiváló ötletekkel segítette munkánkat és nemcsak elmé-
leti szinten, hanem a megvalósításban is közreműködött. 
A helyi közösségek, egyesületek szintén sokat segítettek 

az elmúlt ciklusban, az Alkony Nyugdíjasklub, a Vörös-
keresztes Klub, a Baba-mama Klub, a Kiskundorozs-
mai Lokálpatrióták Egyesülete és a Sztriha Kálmán 
Alapítvány.

– Hogyan próbálták segíteni az emberek biztonság-
érzetét?

K. D.: Ezzel kapcsolatban már 2010-ben voltak el-
képzeléseink, az első dolog ami felvetődött, az önálló 
rendőrőrs létrehozása volt a településrészen. Ennek az 
összes tárgyi feltételét teljesítettük, a régi KMB irodának 
új helyiséget alakíttattunk ki a művelődési ház udvarán. 
A rendőreink kaptak új irodát, számítógépet, internet 
hozzáférést. Innentől a rendőrőrs további sorsa és mű-
ködése a megyei rendőrfőkapitány úr kezében van. A 
térfigyelő rendszer kiépítése is jelentős lépés volt a köz-
biztonság érdekében.

M. B.: Örömmel mondhatom el, hogy elért ered-
ményeinknek is köszönhetően – a rendőrség statisztikái 
szerint – az elmúlt négy évben javult Kiskundorozsmán 
a közbiztonság.

– Az elmúlt négy év hasznos tevékenysége után, a 
közelgő önkormányzati választásokra tekintettel milyen 
további elképzeléseik vannak?

M. B.: Mózes Ervin főjegyző 2014. március 27-én 
megváltoztatta a kiskundorozsmai körzeteket, így a tele-
pülésrész 80%-át Szeged 1-es választókörzetének fogják 
hívni. Létrejött egy másik körzet is, amely Kiskundo-
rozsma 20%-át, Béketelepet és az ún. Kálvária városrészt 
foglalja magába, tehát Dorozsma 2-es körzete egészen 
a Mars térig fog benyúlni. A főjegyző úr szándéka ezzel 
az volt, hogy a lakosságszámot kiegyenlítse Szeged te-
rületén, így a körzetekhez egyenként 8500–8600 fő fog 
tartozni. Megnő a képviselendő lakosok száma, így még 
nagyobb és hatékonyabb munkát fog követelni ered-
ményeink szinten tartása, és a további fejlődés. Magam 
részéről Szeged 1-es körzetében fogok indulni, míg a 2-es 
körzetben Alpár Tibor lesz a képviselőjelölt. 

K. D.: Miután a körzetfelosztás megtörtént, sok-sok 
álmatlan éjszaka és töprengés után arra az elhatározásra 
jutottam, hogy a 2-es körzetet elsősorban a koromra 
való tekintettel egyéni körzetként nem tudom felvállal-
ni. Többszöri beszélgetést folytattam a Fidesz–KDNP 
2-es választókerületének elnökével, valamint a szövetség 
polgármesterjelöltjével, Kothencz Jánossal. Ők érveimet 
tudomásul vették, és végül arra jutottunk: amennyiben 
a korábbi több, mint tíz éves tevékenységem, és az el-
múlt négy éves ciklusban végzett képviselői munkám 
alapján úgy ítélik meg, hogy megérdemlem, akkor a Fi-
desz–KDNP listájára – várhatóan befutó helyre – tegye-
nek fel. Így még idős koromban is tudok tenni Dorozsma 
további fejlődéséért.

M.B.: Ez meg is történt, B. Nagy László és Kothencz 
János úgy döntött, hogy képviselőtársam munkájának 
elismeréseképpen, a kompenzációs lista 5. helyén fog 
szerepelni, amely várhatóan bejutó helyet fog eredmé-
nyezni neki. Ez azért fontos, mert ha a választók is úgy 
akarják, akkor három képviselő tudja majd a következő 
ciklusban segíteni Kiskundorozsma érdekeit. Ez még na-
gyobb lobbierőt, még több lehetőséget jelent a telepü-
lésrész érdekében. A Kothencz János polgármesterjelölt 
által vezetett, kiváló csapat tagjai leszünk, bízunk abban, 
hozzájárulhatunk majd ahhoz, hogy Dorozsma fejlő-
dése töretlen maradjon a következő öt esztendőben 
is.

T. L.
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Radikalizmus és a társadalmi problémákon való élősködés
A 2014. év számos évforduló miatt vérteződik fel 

szimbolikus erejűvé. Az I. Világháború kirobbantásának 
100., a rendszerváltásnak 25. évfordulója mellett meg-
említhető Szálasi és a hungarizmus 1944-es hatalomra 
kerülése, és ezzel összefüggésben a magyar holokauszt 
évfordulója is. Az elkövetkezendő lapszámokban kap-
csolódó történelmi szemelvényekből szemezgethet a 
Tisztelt Olvasó.

A mai radikális szélsőjobboldal 
szellemi gyökerei

Az agresszív nacionalizmus létrejöttének a Horthy-
korszak alatt elengedhetetlen feltétele volt a vesztes 
világháború után bekövetkezett forradalmakra adott vá-
lasz az 1918-19-es években: a harmadik utas elképzelés 
a liberális kapitalizmust és a totalitárius kommunizmust 
egyaránt elutasította. A szélsőjobb fogalmába egyaránt 
beleillettek a kereszténypártok, a magukat ébredőknek, 
fajvédőknek, nemzetiszocialistáknak, hungaristáknak, 
nyilaskereszteseknek vagy kaszáskereszteseknek mondó 
társadalmi és politikai tömörülések. 1989 után a radi-
kalizmust a nemzeti radikális értelmiségiek (Csurka és 
pártja, a MIÉP) és a plebejus-populista Jobbik képviseli.

Egy elvesztett viláháború és a trianoni békeszerződés 
sokkja szinte már törvényszerűleg kitermelte Magyaror-
szágon azokat a politikai tömörüléseket, amelyek fittyet 
hányva a reálpolitika lehetőségeire, revizionista, antisze-
mita, antiliberális és baloldalellenes programot hirdettek.
Már a „hagyományos” politika képviselői és az egyház 
vezetői is olyan konzervatív lépéseket kívántak tenni, 
amelyek a régi rend helyreállítására törekedtek (ellen-
tétben az általában baloldali törekvésekkel, amelyet for-
radalmiak, a status quo megváltoztatását célozzák). A 
Horthy-éra miniszterelnökei hol engedtek a radikálisok-
nak (pl. a numerus clausus és a zsidótörvények bevezeté-
sével), hol pedig visszaszorításukra, ellehetetlenítésükre 
törekedtek. A nagy gazdasági világválság nem csupán 
olyan nacionalistákat emelt hatalmi pozícióba, mint 
Gömbös, de a német mintájú nemzetiszocializmust má-
soló magyar nemzetiszocialisták népszerűsége is meg-
nőtt, holott olyan fajvédő politikát hirdettek, amelyet 
nyíltan totalitárius, diktatórikus állami berendezkedést 
létrehozva hajtottak volna végre. A nemzetiszocializmus 
magyar változatát Szálasi dolgozta ki, és Prohászka Otto-
kár nyomán hungarizmusnak nevezte el.

Az 1944-es német megszállás gyakorlatilag harcok 
nélkül, „simán” zajlott le. A kormányra kerülő Sztójay Dö-
me készséggel eleget tett a német követeléseknek: nem 
csupán az ország természeti kincseit és ipari kapacitását, 
hanem a magyar katonákat és a zsidó lakosságot is ki-
szolgáltatta nekik. A magyar zsidók deportálását Endre 
László államtitkár irányította. A sikertelen kiugrási kísér-
let után Horthyt arra kényszerítették, hogy mondjon le 
posztjáról és miniszterelnökké Szálasi Ferencet és Nyilas-
keresztes Pártját nevezze ki. Szálasi nekilátott hungarista 
államának kiépítéséhez, amelyhez nyilasokat és más radi-
kálisokat is pozícióba hozott. Totális mozgósítást hirdet-
tek, minden erőforrást a háború céljaira használtak fel. A 
14 és 70 év közötti férfiakat sorkötelessé nyilvánították, 
és felkoncolással fenyegették a parancsmegtagadókat. 
Zsidókat és nem zsidókat egyaránt munkaszolgálatra 
rendeltek. A szovjet benyomulás azonban megállítha-
tatlan volt, a kormány végül elmenekült a fővárosból, a 
fejetlenség alkalmat adott a fegyveres nacionalista párt-
tagok számára terrorakciók véghezvitelére, amely során 
3-4000 embert öltek meg. A revízióval megnövelt ország 
14,5 milliónyi lakosságából 900 ezren haltak meg a II. Vi-
lágháborúban, közülük több, mint 500 ezer fő lett a ho-
lokauszt áldozata. Az ország teljes nemzeti vagyonának 
a 40%-a megsemmisült.

A rendszerváltás után

A szocializmus alatt betiltott nacionalizmust szél-
sőjobboldali emigránsok éltették. Zsidóellenességük a 
holokauszt-tagadásban, a nyilasok pusztításának elbaga-
tellizálásában és Izrael-ellenességükben bontakozott ki, 
revizionizmusuk és irredentizmusuk ellenére a demok-
rácia híveinek állították be magukat. Az 1989-es rend-
szerváltás után megszülettek hazánkban az újhungarista, 
újnáci és egyéb nemzeti radikális csoportok. Ennek 
értelmiségi változatát Csurka István képviselte, aki revi-
zionista, antikommunista, antiliberalista és antiszemita 
politikát hirdetett. Miután társaival együtt kilépett az 
MDF-ből, megalapították a Magyar Igazság és Élet Párt-
ját. Szégyenszemre, a párt 1998-ban 240 ezer szavazattal 
bekerült a Parlamentbe (2002-ben azonban kiesett). Tér-
nyerésük sokkhatásként érte a politikai elitet. A közéleti 
szereplők közül egyedül Gyulay Endre szeged-csanádi me-
gyés püspök üdvözölte a parlamenti frakcióalapításukat. 
A sorozatos botrányok, illetve Csurka ódivatú programja 

és a gondolkodásában egyre inkább domináló paranoi-
ás üldözési mánia a „zsidó összeesküvésekkel” és a „glo-
bális szabadkőművességgel” kapcsolatban bukáshoz ve-
zetett. Jellemző, hogy az őszödi beszéd utáni Szabadság 
téri tüntetéssorozaton való fellépésén a tömeg Csurkát 
kifütyülte.

Új nacionalisták

A jobboldal csúfos kudarca a 2002-es választá-
sokon, a 2004-es kettős állampolgárságról szóló nép-
szavazás eredménye, a 2006-os, ismételt választási ku-
darc és az őszödi beszéd keltette események rendkívül 
frusztrálták a szélsőjobbos mozgalmakat, amely aztán 
radikalizáláshoz és megnövelt erőszakossághoz vezetett.

A Jobbik-jelenség kapcsán a magyar társadalom egy 
nagy szeletének szellemi és politikai műveletlenségéről 
állítható ki szegénységi bizonyítvány. A Jobbik napjainkra a 
második legnagyobb bázissal rendelkező politikai 
erő, a radikális szélsőjobboldal plebejus-populista ága. 
Rendpárti megnyilvánulásaikkal („cigánybűnözés”) a 
leginkább elmaradott országrészekben szereznek nagy 
támogatottságot. Irredentizmusuk politikailag szalonképtelen. 
A mindenféle mássággal szemben támasztott intoleráns 
és gyűlölködő hangnemük mellé társul elitellenességük és 
EU-szkepticizmusból kifejlett EU-ellenességük. Brüsszel-
ellenességük egyik nap zászlóégetésben nyilvánul meg, 
másnap pedig EU-zászlóval fényképezett plakátokon 
kérik a választóktól, hogy juttassák be képviselőiket az 
Európai Parlamentbe; keresztényi erkölcsöt, morált hir-
detnek, miközben bevezetnék a halálbüntetést; a poli-
tikai elit kommunistáktól való megtisztítását követelik, 
miközben a soraikban is éppúgy ülnek ex-kommunisták, 
mint a többi pártban. Üdvözlik az olyan „kulturális szer-
vezetek” működését, mint a Magyar Gárda, amely az 
egykori szélsőjobboldal által is kedvelt és eszményített 
nemzeti jelképeket varrja fel egyenruháira és masírozik 
az utcákon, mint korábban a nyilasok.

Egy magyar webáruházban kapható az újra lefordí-
tott és kiadott Hitler-könyv, a Harcom. Egy radikális, gyű-
lölködő hírportál szemünkbe könnyet csaló szavakkal 
emlékezik meg Hitlerről a diktátor halálának évfordulója 
alkalmából. A nemzeti radikális szubkultúra megkérdője-
lezi a magyarság eredetének hivatalos elméletét, és ezo-
terikus-romantikus regevilágot épít ki magának. Nem 
bírja elviselni, ha egy honfitársa más értékeket képvisel, 
ha igenli a multikulturális eszményeket, ha elutasítja 
a „faji” meghatározásokat.

Mi a szélsőjobboldal?

Ha egy képzeletbeli koordinátarendszer vízszintes 
tengelyén balra a kollektivista, jobbra a piacpárti, füg-
gőleges tengelyén fent a tekintélyuralom, lent a radikális 
individualizmus eszméje található, akkor a szélsőjobbol-
dali pártok e fogalmakhoz való viszonyulása és program-
ja alapján mind a bal felső negyed bal felső részében kap 
helyet. Pontosabban: a dualista kereszténypártok, a faj-
védő párt, a hitlerista pártok, a hungaristák és a nemzeti 
radikális pártok (Horthy-kori kormánypártok, a MIÉP és 
a Jobbik) egyértelműen csoportba rendeződnek a fent 
említett tartományban. A liberális demokráciával, a kapi-
talizmussal és a kommunizmussal való szembenállás, az 
állam szinte totális kontrollja, a revizionizmus, a kirekesz-
tő gondolkodásmód, a rasszizmus, az antiszemitizmus, a 
homofóbia és a nemzeti felsőbbrendűség-érzet jelenti 
a közös jellemzőket.

(Folyt. köv.)Menetelő nyilasok Budapest utcáin 1944-ben. (Forrás: Német Szövetségi Archívum)
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Ön nyert (?)
Az egyik országos napilap július 22., 23. és 24-i száma-

iban terjedelmes cikkekben számol be egy bennfentesről, 
aki elárulja, hogyan verik át a gyanútlan embereket a kü-
lönböző termékbemutatókon. „A Dunántúlon él a férfi, 
aki az egész iparágat elindította, s a mai napig is kézben 
tartja. A szűk vezetőség tagjai hetente öt-hat millió Fo-
rint tiszta hasznot zsebelnek be” – kezdte történetét a 
középkorú Gábor, aki elárulta azt is, hogy a vezető ritkán 
tartózkodik Magyarországon, szinte egész évben nyaral. 
Gábor a szakmát hét évvel ezelőtt kezdte utaztatós ter-
mékbemutatókkal, ahol ingyen kirándulás és ebéd volt 
a csali.

„Elszedték az öregek temetésre összespórolt pénzét” – 
komoly vádak ezek, és még ijesztőbb, ha igaznak bi-
zonyulnak. „Masszázsfotel százezrekért, semmire nem 
jó matrac ugyanennyiért, olcsó porszívó vagyonokért 

– sokan tudják már, hogy a termékbemutatós átveré-
seken miféle bóvlikat sóznak az emberekre, az azonban 
mindig titok volt, hogyan képesek erre.”

Év elején jogszabályban szigorították a bemutatókat: 
azóta a jegyzőnél be kell jelenteni, ha valahol ilyen ren-
dezvényt szerveznek. Gábor aki nyugdíjasok százait ver-
te át, nemrégiben megelégelte a tisztességtelen munkát. 
A cikkből kiderül, hogy kb. 50 fős call center telefonos 
stáb hívogatja fel az embereket valamilyen adatállomány 
alapján és arról értesíti őket, hogy nyertek. Az egészséges 
életmódot vizsgálják, egészségfelmérést végeznek rejtélyes 
műszerekkel stb.: a becsalogató módszerek száma szinte 
végtelen. A vége azonban mindig ugyanaz: a normális 
ár többszöröséért beharangozott termék árából sokat 
elengedve „ajándékként” vagy „nyereményként” titulálva, 
végül is készpénzért vagy hitelbe, részletfizetésre – be-

palizzák az embereket. A rendezvénynek jól kialakított 
forgatókönyve van. Féligazságokat mondanak, leszólják 
a társforgalmazókat, elhallgattatják a kényelmetlen kér-
désfeltevőket. Saját embereiket megtévesztésül a részt-
vevők közé ültetik be, mint potenciális érdeklődőket. 
Megalázóan kezelik a résztvevőket, hurrá-hangulatot te-
remtenek, állandóan meg kell tapsolni az előadót. Több 
százezer Forint értékű ajándékot sorsolnak ki, amit a vé-
gén mégis ki kell fizetni. Ott azonnal szerződést kötnek a 
megajándékozottal, nehogy legyen ideje meggondolnia 
magát.

Gondoljuk el, hogy tudunk meggyőződni a termék 
valós áráról, értékéről, amikor megvesszük? Az utazó ke-
reskedőket hogyan lehet utolérni szavatosság, garancia 
érvényesítése igénye esetén? Egyáltalán lesz még cégük, 
vagy időközben becsődölnek. Egy biztos, hogy az aláírt 
szerződés alapján a nekik járó pénzt jogi úton be fogják 
hajtani.

Tanulság: ne higgyük el, hogy van ilyen, hogy „ingyen 
ajándék”. Aki náluk vesz, az magát ajándékozza meg 
mérhetetlenül drága áron.

Megtörtént eset: a beígért 20 ezer forintos ajándék 
helyett a Szegedi Ifjúsági Házban a rendezvényen 25 főnek 
kb. 1000 Ft értékű külföldi sampont adtak ajándékba kb. 
5 órás fejfájdító előadás, kiabálás, tapsolás, rábeszélés 
meghallgatása után. A masszázságyak, gyógymatracok 
egy része nem gyógyít, nem is árt, nem is javít, elektro-
mosan valamilyen „gyógyító” jelet, vagy csak elektromos 
zajt állít elő. A minőségtanúsítás vagy igaz, vagy nem. Ne 
hagyjuk magunkat becsapni, átverni!

T. L.

Így néz ki…
Szelektív hulladékgyűjtők vannak elhelyezve a Faragó 

téren, a Jerney utcai ABC mellett és az Adél közben. Eze-
ket, információnk szerint, hetente egyszer ürítik. Ezekbe 
a tartályok feliratán jól látható módon külön-külön kell 
elhelyezni a hulladékokat fajtánként szelektálva.

Évek óta küszködik a Szegedi Városgazdálkodási Non-
profit Kft. hulladékkezelő és annak helyi kirendeltsége 
azokkal a renitenskedő személyekkel, akik rendszeresen 
a hulladékot nem a tartályban helyezik el, hanem kívül, 
a konténerek köré. Vannak, akik szétszedik, kibontják a 
csomagokat, guberálnak, viszi a szél, a kutyák cincálják, 
bűzlik, a környék lakóinak kényelmetlenségére. Előfor-
dult, hogy döglött állatot is elhelyeztek.

A környék tisztaságának, rendezettségének megóvása 
érdekében a heti többszöri szemétszállítás indokolatlan 
többletköltséget eredményez a cég számára.

Mi lenne a megoldás?
Ha egyesek rendetlenül nem raknák le a szemetüket, 

vagy a környék lakói figyelmeztetnék a renitenskedőket. 
A közterület-felügyelet állandó ellenőrzése nem megold-
ható. Javasolnánk a Dorozsmán már telepített térfigyelő 
kamerák közül néhány időleges áttelepítését a hulladék-
tárolókhoz a rendetlenkedők elriasztására, személyének 
behatárolására, illetve lakossági összefogást, odafigyelést 
a rendetlenkedők személyének kiszűrésére, megbírságo-
lására!

OLVASÓI LEVELEK
Mi történt a 

dorozsmai mozival 
1944 őszén?

A Dorozsmai Napló áprilisi számában a dorozsmai 
mozi háború alatti sorsáról írtak nem biztos, hogy meg-
felelnek a tényeknek. Ami biztos: a mozi a háború során 
leégett. Hogy mikor és kik gyújtották fel, arra saját vissza-
emlékezéseim és kutatásaim eredménye alapján próbá-
lok válaszolni.

Apámtól azt hallottam, hogy néhány dorozsmai lakos 
oltani akarta, de az itt lévő szovjet katonai parancsnok 
azt mondta, hogy „nem a harci cselekmények következ-
tében gyulladt ki, hanem a magyarok gyújtották fel saját 
épületüket, tehát csak égjen”. Ezek alapján nem valószí-
nű, hogy németek gyújtották fel.

Ezután korabeli dokumentumok után kezdtem kutatni. 
Szerencsém volt, mert kezembe került a Magyarország 
honvédelme a 2. világháború előtt és alatt (1920–1945) 
című hadtörténeti mű. Írója, Dálnoki Veress Lajos vezérez-
redes, aki akkor a 3. magyar hadsereg parancsnoka volt. A 
3. hadsereg csapatai vonultak vissza Szegeden és Dorozs-
mán keresztül a Duna–Tisza-közére. Veress vezérezredes 
úr Nyugat–Németországban íródott könyve 1973-ban 
Münchenben jelent meg magyar nyelven. Idézett mű III. 
kötetének 210. oldalán az szerepel, hogy a 23. tartalék 
hadosztály és a 8. póthadosztály Dorozsmán keresztül a 
Fehér-tó és Algyő irányában vonult vissza. Német csapa-
tokról a könyv nem tesz említést. Tehát, szinte bizonyos, 
hogy a két említett magyar csapattest követte el a mozi 
épületének felgyújtását és nem német katonák.

Valóban katonai raktár volt az épület alagsorában, mert 
annak már szemtanúja voltam, amikor a tüzet követően 
bátrabb kamasz gyerekek bemerészkedtek a helyiségek-
be, és égett bakancsokat, valamint összeolvadt katonai 
csajkákat hoztak onnan ki. Fegyvert, lőszert, robbanóanya-
got nem tároltak itt, hiszen akkor robbanásnak is be kel-
lett volna következni.

SZILÁGYI MIHÁLY

Közbiztonsági 
tájékoztató

Egy új „pénzelszívási formáról” adunk hírt: entellektü-
eleknek, úriembereknek látszók gyakorolják. Ezek az áru-
bemutatók, ahol tájékozatlan, többnyire idős embereket 
ajándékozás címén árubemutatókra elhívnak és irreális, 
drága áron készpénzért vagy részletfizetéssel, rájuk be-
szélnek olyan termékeket, amelyekre nincs szükségük. Ezzel 
a témában egy másik cikk átfogóan foglalkozik.

Továbbra is napirenden van a házaló árusok, trükkös 
tolvajok közhivatalok, közművek képviselőinek magukat ki-
adó csalók, tolvajok házalása. Rendszerint az idős embe-
reket keresik fel és próbálják becsapni, megvezetni őket. 
Csak fényképes igazolvánnyal és ruháján kellő mennyisé-
gű korommal rendelkező kéményseprőt engedjünk be 
házunkba, lakásunkba.

Házalókat ne engedjük be lakásunkba! Ne higgyük 
el, hogy olcsó, jó terméket kínálnak eladásra, mert a fi-
zetésnél vagy a mérésnél fognak becsapni, mint annyi 
más esetben már megetették másokkal is. Az adás-vétel 
alkalmával sokakat már megloptak, nyugdíjukat, vagy 
megtakarított pénzüket lopták el. Különösen legyünk figye-
lemmel az idős emberekre! Ha van ilyen szomszédunk, 
idegenek érkezésekor szólítsuk meg őket, hogy legyen ta-
nú, aki egyben elriaszthatja a házaló tolakodókat.
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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!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.200 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 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

OLVASÓI LEVELEK

Eszement eszmefuttatás a 
gyógyításról (?)

E sorok írója nem vádol, nem mutat rá senkire, és 
nem vállal felelősséget az orvosok és páciensek haragjá-
ért. Csak elmélkedik.

Amint a médiából ömlik, a gyógyítás színvonala nap-
jainkra az egekbe szökellt. Hiper-szuper hatású gyógysze-
rek, gyógymódok, technikák, műszerek, berendezések. 
Most nem arról beszélek, ki, mely réteg számára elérhe-
tők ezek. Vagy sem. Hanem az alkalmazásról pár gon-
dolat, ami birizgálja az agyam. Azonnal előrebocsátom, 
számomra a szakorvosok külön kategóriába soroltak, 
ám ezen írásban csak momentán megemlített, elkü-
lönített szint. Maradok a háziorvosok szintjénél – ma-
gasságbeli-szintbeli különbségekről még véletlenül sem 
téve említést közöttük. Jó tollú dorozsmai újságíró által 
korábbi lapszámokban tüzetesen olvasott, más-más há-
ziorvosokkal készített interjúkban látható, mennyire fel-
készültek ők. Eszméletlenül sokat tanultak, gyakorlottak 
és mennyire ismerik a betegek általában vett egészségi 
állapotát, bajait, betegségük okait. Ezt ugye, javára kell 
írni mindegyiküknek. Bizonyára ez késztetett írásra, mert 
bár mindezt tökéletesen és tiszteletteljesen elismerve 
számukra, mégis ide teszem mellé a sokak (általam is) 
tapasztalt, INNEN látható gyakorlatot.

Megy a beteg a rendelőbe, kivárja sorát és vég-
re ott áll/ül előtte, a mindent tudó előtt. Aki kikérdezi. 
Alaposan, vagy alapos célirányosan, a rutinból eredően 
legtöbbször utóbbi módszerrel, mert hát ez mégiscsak 
kell a kórisme megállapításához. Kell ehhez ugye a 
beteg panasza. Ám ezt is körbe kell járni, mert sok pa-
nasz sok bajra utalhat, és ki kell választani a baj okára 
legmegfelelőbb gyógymódot. Itt azután következhet a 
gyógyászat maga. Ez ugyancsak többirányú, mert van 
ugye, amit helyben nem lehet elvégezni, mert a házior-
vos-bár lehetséges, hogy végzettsége, képzettsége okán 
önmagában valamely betegségek szakorvosa is, de egy 
háziorvosi rendelő nem szakorvoslásra van berendezve, 
tehát ez esetekben következik a beutaló, leegyszerűsítve 
egy szakorvosi rendelőbe (mert bár kötelezően meg kell 
említeni a feltáró laborvizsgálatok eredményét beszer-

zendő iratokat, de ezt most átlépjük). Van azután – a 
kór kezelendő megállapítását követően – a megfelelő 
gyógyszer kiválasztása és a recept megírása. Eddig min-
den stimmel. Elmegy a beteg a gyógyszertárba, kiváltja 
és meggyógyít(hat)ja vele magát. Vagy sem. Akkor elöl-
ről kezdődik az eljárás, másik gyógyszerrel és az talán 
már jó lesz. Vagy sem. Ha igen, jó a gyógyszer, jó az or-
vos. Ha nem, nem jó a gyógyszer, nem jó az orvos, jöhet 
más gyógyszer (esetleg) más orvos. Jön a „bízok benne, 
vagy nem bízok benne”, elviszem a kártyát máshoz, és 
a mókuskerék újra foroghat. Másik verzió: nem jó a be-
teg, hipochonder (képzelt beteg) a beteg, nem jól szedi 
a gyógyszert, vagy kihagyja a gyógyszert, mert elfelejti, 
mert nem használ úgyse. Lehet választani.

Hanem, ami a lényeg, s amiről szó lenne: mit csi-
nál a háziorvos a beteggel? Világért sem sértenék meg 
egy orvost sem, hiszen hozzá megyek (járok) én is, ha 
bajom van. Na, fussunk már neki még egyszer: mit csi-
nál a háziorvos a beteggel? Felírja a gyógyszert. De mit 
csinál a háziorvos a beteggel? Hozzányúl? Igen, persze, 
belenéz a torkába, öltse ki a nyelvét, megméri a vérnyo-
mását, a pulzusát. De mit csinál a háziorvos a beteggel? 
Igen. Megtapintja a visszereit, jól szemügyre veszi a sebét, 
a kidudorodásokat, az esetleges égésnyomot, a sárga 
szemfehérjét, a puha, vizenyős bőrét, a külsérelmi és kül-
lemi jegyeket, et cetera. Emlékszik a tanultakra, ha nem, 
megnézi a számítógépen, mi is ezmegaz. De mit csinál a 
háziorvos a beteggel? Bravó, így van! Igen, megnyertük a 
hangszórót! Következtet a betegségére, a bajára. És most 
akár elölről kezdhetném az egész írást, hogy két dolog 
van: a szakorvos vagy a tabletta. De mit csinál a házior-
vos a beteggel? Masszírozza? Köpölyözi? Gyógyfüvekkel 
borogatja? Kitapintja a becsípődést, az izomrándulást, 
a ficamot helyre teszi? Kigyúrja? Lelkére hat? Leveszi a 
hályogot? Leszívatja a tályogot? De hiszen minderre ott 
a szakorvosi hálózat! Nem? De mit csinál a háziorvos a 
beteggel? Most nem azt írom le, mit gondolok én, ha-
nem azt, hogy mit mondanak az emberek: velük hizlalja 
a gyógyszergyárosokat. És még?

Vályogos utca
Tisztelt Szerkesztőség!
Az előző számban megjelent egy cikk „Poros az út” 

címmel, melyhez szeretnék hozzászólni. Én is a Vályogos 
utca mentén lakok, bár felénk nem tesznek semmit az út 
karbantartásáért. Nem gyalulják fel az utat és nem teme-
tik be a keletkezett kátyúkat, de a forgalom ugyanakkora. 
Ezeket sajnos az ott lakók végzik (bontási törmelékkel, 
cserepekkel vagy kifejtett gyümölcs magjaival, kinek mije 

van), és rá is vannak kényszerülve, mert csak ezen az út-
szakaszon tudják a saját kocsibeállójukat megközelíteni. 
Száraz időben a por a legkevesebb, amit el kell viselni, de 
amikor esik az eső sártengerré válik az „út”. Az sem köny-
nyíti meg a helyzetet, hogy a kukásautó is arra jár, ami 
szintén befolyásolja az út minőségét. Természetesen an-
nak is valahol közlekednie kell, ezért is felháborító, hogy 
el van felejtve ez az utca. Teszem fel én is a kérdést: Miért 
a sarki házaknak a kötelessége egy olyan utat járhatóvá 
tenni, aminek neve is van: Vályogos utca.

KÖKÉNY ANNAMÁRIA

Táboroztunk!
Június végén a Jerney-iskola, valamint délvidéki test-

vérintézménye, a felsőhegyi Csokonai-iskola 58 diákja 
vett részt hatnapos honismereti és turisztikai táborozá-
son Kőszegen. Odafelé úton megtekintettük a királynék 
városában, Veszprémben a várnegyedet (benne többek 
között a Püspöki Palotát, Szent István király és Gizella, 
majd Szent Imre herceg szobrát, végül az ’56-os mártír-
tanár, Brusznyai Árpád emléktábláját), ezután a sümegi 
várban tettünk két és fél órás látogatást.

Másnap utaztunk el Nagycenkre, ahol először a vas-
úttörténeti emlékparkot néztük meg, majd a Széchenyi-
kastélyban tettünk látogatást. Következő állomásként 
Sopron történelmi belvárosában barangoltunk, végül 
Fertődön az Eszterházy-kastélyt jártuk be.

Harmadnap Jákon dr. Rátkai Kálmán atya mutatta 
be nekünk az árpád-kori volt bencés apátsági templo-
mot, kora középkori építészetünk legszebb épen maradt 
emlékét. Szombathelyen az ókori Pannónia régészeti 
emlékeit fedeztük fel a Savaria Múzeumban. Délután 
Kőszeggel ismerkedtünk: a Jurisich Vár után az ódon kö-
zépkori belvárosban tettünk hangulatos sétát.

A negyedik nap Ausztria következett: az Eszterhá-
zy hercegi család fraknói várkastélyában közel kétórás 
idegenvezetés során megcsodálhattuk többek között a 
kincstárat, az Európa-hírű fegyvergyűjteményt, a közép-
kori konyha berendezését, végül a közel 30 méter mély 
várkutat. A nap második felében Kismarton hangulatos 
belvárosában tettünk sétát.

A következő napon ügyességi és állóképességbeli 
próba következett: a gyöngyösfalui Holdfény Kaland-
parkban az egész napos program során a különböző 
nehézségi fokozatú akadály- és kötélpályák leküzdése 
közben jutott idő erdei kisvonatozásra, valamint a me-
zítlábas élményösvény kipróbálására is.

Az utolsó nap délelőttjén (míg a buszunkat szerel-
ték) fociztunk, tollaslabdáztunk a kőszegi vár árkában, 
illetve sor került a táborozás alkalmával látottakat-hallotta-
kat felelevenítő versenyfeladatok megoldására. Hazafelé 
félúton, Tihanyban a balatoni fürdőzés zárta a program-
sorozatot.

A táborozásról készült képek megtekinthetők az is-
kola előterének vitrinjeiben, CD-n kölcsönözhetők a por-
táról, továbbá letölthetők a Jerney iskola honlapjáról is.

Az immár 15. nyári táborozásunkat Kosik Dénes és 
Mihálffy Béla önkormányzati képviselők támogatták, 
köszönjük!

JERNEY-ISKOLA

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513
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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

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
megkezdte

PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

Minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

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

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VEVŐINKET, HOGY ÚJRA MEGNYITOTTUK 
BORKIMÉRŐNKET!

Nyitva tartási idő: K–P: 14–18 óráig
Szo.: 8–12 óráig

Folyó borainkkal és üvegpalackos 
borainkkal várjuk Vásárlóinkat!

Cím: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 19.
Tel.: 461–343

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!

Éltessük a tisztes ipart!
Hazai termék, hazai munkahely!

Forrás: Dobraverő
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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

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 

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

SZIKI kerékpár- és kismotoralkatrész üzlet
Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

06 20/567-9889

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.

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!

FAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL
Vállaljuk:

veszélyes fák kivágását
gallyazást
faápolást

LAJKÓ BENDEGÚZ
okleveles alpinista, erdész, arborista

Tel.: 70/6722-246

Zsombói összkomfortos kis téglaház 
3200 m2-es gyümölcsössel 2,5 hold 
(szántó)földdel elcserélhető vagy 

eladó. Tel.: 30/466-9170, 62/462-156

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587
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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 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!

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

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

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

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.
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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 eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

DOROZSMAI INGATLANIRODA
Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (templomnál)

Irodai tartózkodásom ideje:
 hétfőn és szerdán   de. 9-11 óra között
 kedden és csütörtökön   du. 15-17 óra között

vagy egyeztetett időpontban: 06 30 248-6944
E-mail: vecsine@szelmalomktv.net

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

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

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

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 

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!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!
Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön 

üzletünkben!

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

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!)

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.


