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Faültetéssel egybekötött emlékezés
 a Hősök Ligetében

Mint ahogyan korábban már beszámoltunk 
róla, a Hősök Ligetében néhány fát ki kellett 
vágni, mert oly mértékben el voltak korhad-
va, hogy veszélyeztették a megépült stációkat 
(sajnos az egyik fa meg is rongálta az egyik 
nemrégiben elkészült stációt). A fakivágás 
után faültetést hirdettünk, a háborúkban el-
esettek hozzátartozóinak. Úgy gondoltuk, ha 
emléket szeretnének állítani az elesetteknek, 
akkor azt közösen tegyük meg. A felhívást 
Gordos Ferdinánd atya a templomban is kihir-
dette, amelyre sokan jelentkeztek.

A faültetésre április 14-én került sor. Az 
eseményen először Kosik Dénes önkormányzati 
képviselő ismertette a stációk építésének állá-

sát, majd Bényi Mihály, a dorozsmai egyházta-
nács elnöke köszönte meg a dorozsmaiak össze-
fogását. Az elesettek hozzátartozóinak nevében 
dr. Thurzó Ferenc mondott emlékező beszédet.

Tudvalevő, hogy annak idején a liget te-
lepítésekor annyi fát ültettek, ahányan elestek 
Dorozsmáról az I. Világháború során. Számos 
fa elkorhadt, megrongálódott, ezeket ki kellett 
vágni. Helyükbe összesen 16 darab juharfát 
ültettünk el. A faültető családok közül sokan 
elhozták gyermeküket, unokáikat, hogy együtt 
emlékezzenek elesett hozzátartozóikra. Több 
megható jelenetre is sor került, melyből egy 
példát kiemelek. Kiss Zoltán elhozta hozzátar-
tozója I. világháborús naplóját, amelyet erek-
lyeként őriz. Isonzónál állomásozott kovácsként, 

repesztől sérült meg. Naplójának utolsó bejegy-
zései ezek voltak: „… megsebesültem, folyik a vé-
rem… Rém gyenge vagyok… a lázam igen nagy, 
38,8 – 39,3.” Ezután idegen kézzel (valószínűleg 
egy bajtárs) bejegyezték: „Varga János meghalt 
május 25-én. Szombaton temettük 1918-ban.”

Remélem, hogy az ő és a többi elesett ka-
tona nyugalmát senki nem háborgatja a Hősök 
Ligetében.

A faültető és emlékező családok: Antóni Já-
nos, Bálint István, Gábor Emma, Görög János, Ké-
ri György, Kiss Zoltán, Móró András, Nyári Imre, 
Nyerges Józsefné, Szabóné Ocskó Zsuzsa, Tapodi 
Zoltán, dr. Thurzó Ferenc, Tímár Lajos, Rózsa 
család, Újvári Mihály, Zádori család.

Hajdú Géza
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KözérdeKű számoK Képviselői fogadóóráK Nyitva tartásoK

 Bűncselekmény esetén a 112-es és 107-es szám hívható.

 A Telefontanú ingyenes hívószáma:
 06 80/555–111 (névtelenül is tehet bejelentést)

 KMB iroda címe: Negyvennyolcas u. 47.
 Félfogadás: minden szerdán 17–19-ig.

 Szolgálati időben hívható KMB számok:
 – Tóth Zoltán:  06 20/209–5306
 – Gyenes Béla:  06 20/209–5311
 – Varga Pál:  06 20/209–5312
 – Gulyás Antal:  06 20/209–5333
 – Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

 Kosik Dénes fogadóórája:
 2012. május 10., csütörtök, 16.30
 Helye: Önkormányzati Kirendeltség

 Mihálffy Béla fogadóórája:
 2012. május 9., szerda, 16.30
 Helye: Béketelepi Általános Iskola
 2012. május 10., csütörtök, 16.30
 Helye: Önkormányzati Kirendeltség

 Önkormányzati zöld szám:  80 820–302
 Önkormányzati Kirendeltség
 Kiskundorozsma:  62 461–030
 Polgárőrség:  06 30 621–6254

 A kiskundorozsmai Önkormányzati
 Kirendeltség nyitva tartása:
 Hétfő:  8.00–15.30
 Szerda:  8.00–17.30

 A Somogyi-könyvtár kiskundorozsmai
 fiókkönyvtárának nyitva tartása:
 Hétfő: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Kedd: 8.00–12.00
 Szerda:  12.00–19.00
 Csütörtök:  13.00–18.00
 Péntek: 9.30–12.00 13.00–18.00
 Szombat, vasárnap: zárva.
 Szerkesztőségi ülés: május 11., 16 óra

Kötelező eboltás 2012-ben
A veszettség elleni védekezés részletes sza-

bályairól szóló 164/2008. (Xll. 20.) FVM ren-
delet illetve a 81/2002. (lX.04.) FVM rendelet 
előírja, hogy minden három hónapos kort be-
töltött 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 egyidejűleg széles spektrumú 
féreghajtó szerrel is kötelező kezelni. Mivel az 
előző évek során Szeged környékén is előfordult 
rókák körében diagnosztizált veszettség megbetege-
dés, melyek érintkeztek kutyákkal is, rendkívül 
fontos a kutyák rendszeres évenkénti veszett-
ség elleni védőoltása humán közegészségügyi 
szempontból is, mivel a veszettség a kutyák kör-
nyezetében élő emberre is rendkívül veszélyes 
lehet. Ezért a kötelező eboltás beadatását az 
állategészségügyi hatóság szúrópróbaszerűen el-
lenőrizni fogja, annak elmulasztása szabálysérté-
si bírság kiszabását vonja maga után. 

Az oltásra hozni kell a kutya sorszámozott 
kisállat-egészségügyi könyvét. Amennyiben ez 
nincs meg, a helyszínen 250 Ft-ért újat biztosí-
tunk.

Dorozsmai Állatgyógyászati Centrum (Farkas A.)

(Szeged–Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 11.)

2012. május 3. (csütörtök) 10.00-től 11.00-ig
2012. május 5. (szombat) 11.00-12.00-ig és 16.00-17.00-ig
2012. május 8. (kedd) 10.00-től 11.00-ig és 18.00-19.00-ig
2012. május 10. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig

2012. május 12. (szombat) 11.00-12.00-ig és 16.00-17.00-ig
2012. május 15. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2012. május 19. (szombat) 11.00-12.00-ig és 16.00-17.00-ig
2012. május 22. (kedd) 18.00-tól 19.00-ig
2012. május 25. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig
2012. május 31. (csütörtök) 18.00-tól 19.00-ig

Sziksósfürdő, buszvégállomás (Farkas A.):

2012. május 4. (péntek) 18.00-tól 19.00-ig
2012. május 11. (péntek) 18.00-tól 19.30-ig
2012. május 18. (péntek) 18.00-tól 19.30-ig

Kulipintyó Csárda (Farkas A.):

2012. május 17. (csütörtök) 18.00-tól 19.30-ig

Állatorvosi Rendelő (Paposné)

(Szeged–Kiskundorozsma, Kubikos u. 31.)

2012. május 3. (csütörtök) 16.00-17.00
2012. május 5. (szombat) 11.00-12.00
2012. május 7. (hétfő) 16.00-17.00
2012. május 9. (szerda) 18.00-19.00
2012. május 11. (péntek) 16.00-17.00
2012. május 12. (szombat) 11.00-12.00
2012. május 15. (kedd) 16.00-17.00
2012. május 17. (csütörtök) 16.00-17.00;
2012. május 18. (péntek) 18.00-19.00
2012. május 19. (szombat) 09.00-10.00
2012. május 21. (hétfő) 18.00-19.00
2012. május 23. (szerda) 18.00-19.00
2012. május 26. (szombat) 11.00-12.00
2012. május 29. (kedd) 16.00-17.00
2012. május 31. (csütörtök) 16.00-17.00

Subasa buszforduló (Paposné):

2012. május 5. (szombat) 14.00-16.00
2012. május 19. (szombat) 14.00-16.00

Az oltás ára 3500 Ft + kötelező féreghajtó 
tabletta 10 testtömegkilógrammonként 1 tab-
letta / 150 Ft.

Ezen árak kizárólag a fenti helyeken és idő-
pontokban érvényesek, és a helyszínen fizeten-
dők. Védőoltást csak teljesen egészséges állatnak 
szabad beadni. Mivel az akciós oltáskor az állat 
klinikai vizsgálatára nincs mód, ezért az oltásra 
kizárólag egészséges, betegségre utaló tünetet 
nem mutató kutyát szabad felvezetni, illetve bár-
milyen rendellenességről az oltást végző állator-
vost előre tájékoztatni kell. Ezen kívül lehetőség 
van a kutya kötelező védőoltását egész év folya-
mán bármikor beadatni állatorvosi rendelőben 
vagy az állat tartási helyén is (természetesen 
a fentitől valamivel magasabb áron). A kötelező 
oltáson kívül a kutyát ajánlatos egyéb fertőző 
betegségek ellen is beoltatni, melyek szintén 
veszélyesek lehetnek az állatra, illetve akár a 
környezetében élő emberekre is. Erre ugyan-
csak lehetőség van rendelőben, illetve a tartási 
helyen. A féreghajó kezelést 3 havonta indokolt 
elvégezni. 

dr. Farkas attila
PaPosné dr. ÁbraHÁm szilvia

Felhívás lakossági összefogásra
Új rovatot indítunk!
A Dorozsmai Naplóban való közzététellel 

a polgárőrség karitatív és szociális segítő tevé-
kenységével összhangban a szociálisan nehéz 
helyzetben lévő dorozsmai emberek (munka-
nélküliek, nagycsaládosok, idősek) életvitelének, 
megélhetőségének segítésére jön létre a keresem-
kínálom-elcserélném, ingyen odaadnám rovat.

Közzétesszük azon hirdetéseiket, amelyek 
feleslegessé vált ruhák, bútorok, háztartási esz-
közök, tartós élelmiszerek, gépek eladására vagy 
ingyenes adományozására vonatkozhatnak.

Továbbá lehetőséget biztosítunk alkalmi-
munka-lehetőségek és erre irányuló igények köz-
zétételére (kertművelés, favágás, házi gondozás, 
betegápolás, albérlet keresése, kínálata stb.).

Az igényeket a Dorozsmai Napló és a Polgár-
őrség nyilvános telefonszámain és e-mail címein 
lehet majd bejelenteni vagy személyesen az új-
ság szerkesztőségében (Széksósi út 12.).

A jelentkezők részére megbeszélés szerint 
névtelenséget (anonimitást), diszkréciót biztosí-
tunk. Az igényeket és arra jelentkezőket össze-
hozzuk, leszervezzük. Igénylő rászorulók eseté-

ben a Polgárőrség telefon és gépkocsi használata 
segítségével a szállítást is megszervezhető.

Keresünk:
– Család részére ingyen elvihető, vagy mini-

mális térítés ellenében hálószobabútort.
– Anya és leánya házi munkát, gondozást, be-

tegápolást vállalna rész vagy egész napos elfog-
laltsággal is.

– Nagycsaládos apa mindennemű ház körüli 
építési, festési, kertgondozási munkát vállalna.

– Vemhes (hasas) nyulat keresünk megvételre.

Elérhetőségeink:
Dorozsmai Napló: +36 20/470–6587.
Polgárőrség: +36 30/621–6254
E-mail: dn@szelmalomktv.hu
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Holdon lakó vezetők
 KeNyeret, cirKuszt...

Megszívlelendő az 
angol közgazdász, Adam 

Smith a lap alján olvasható 
üzenete; nem is lehetne 

aktuálisabb egy olyan 
korban, amikor a kirívó, 

már-már irritáló fényűzés 
és pompa mellett, amelyet 

csupán egy nagyon szűk 
társadalmi réteg 

engedhet meg magának, 
szinte obszcén módon tárul 

fel a pőre szegénység és 
nyomor, amely egyre több 

családnak jut ki 
osztályrészül. 

Tony Judt írja Balsors ül e tájon (Ill Fares the Land) című 
könyvében, hogy noha tudjuk, a dolgok mennyibe kerülnek, 
de fogalmunk sincs róla, mennyit érnek. A ma anyagiassá-
ga és pénzügyi önzése a vagyonfelhalmozás rögeszméjéből 
táplálkozik. Ennek a rögeszmének, amelynek a pénz és a 
gazdagság öncélú szeretete az alapja, felelős a gazdagok és 
szegények között egyre mélyülő szakadékért.

A gazdagság szeretete olyan dogmává nőtte ki magát 
a 20. század 70-es éveitől kezdve, amely mára feje tetejére 
állította a kapitalizmust és neoliberális vállfaját. Az egyéni 
gazdagság a fogyasztási javak hivalkodó fogyasztásában, 
valamint a luxusjavak irritálóan pazarló és fényűző igény-
bevételében nyilvánul meg. Ez az irritáció, amely elképeszti 
az átlagembert, vezet arra a belátásra, hogy napjainkban 
a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek, mint 
régebben. Ahogy Tony Judt írja, 1968-ban a GM vezérigaz-
gatója az átlag GM-munkás keresetének 66-szorosát vitte 
haza, ma teljesen más a helyzet: a Wal-Mart nevű áruház-
lánc vezérigazgatója a cég alkalmazottjainak átlagos fizeté-
sének 900-szorosát keresi meg. Általánosítva, manapság a 
Nyugaton nagyobb a vagyoni egyenlőtlenség, mint 30 évvel 
ezelőtt.

Itthon sem más a helyzet: azt látni, hogy sok vállakozó, 
cégigazgató mesés vagyont harácsol össze, drága nyugati 
autóval jár és tengerpartra megy nyaralni, miközben alkal-
mazottjainak éppen csak a minimálbért elérő fizetést adja 
meg, nem beszélve az egyéb, béren kívüli juttatás megvo-
násáról. Sokat olvasni azokról az áruházláncokról is, ame-
lyeknél elvárt az amúgy ki nem fizetendő túlórázás, és az 
alkalmazottakat sokszor emberszámba se veszik.

Az egyre jobban nyíló ol-
ló, amely a gazdagok és sze-
gények életminősége között 
lévő és növekvő szakadék 
szimbóluma, tipikus modern 
jelenség. Az 1970-es évekig a 
fejlett Nyugaton csökkenőben 

volt az egyenlőtlenség, hála a progresszív adózásnak és a 
szegényeknek nyújtott kormányzati segélyeknek. Szegény-
ség mindig is volt, de nem olyan kirívó mértékben és mély-
ségben, mint ma. Azokban az országokban, amelyekben 
manapság kirívó az eltérés gazdag és szegény között, egy 
sor társadalmi problémával kell szembenézni: alacsony 
várható élettartam, növekvő bűnözés, az elmebetegség és 
mentális bajok növekedése, a munkanélküliség, a kóros 
elhízás, fiatalkori terhesség, illegális drogfogyasztás, isko-
lázatlanság.

Nem az számít tehát, szögezi le Tony Judt, hogy meny-
nyire gazdag egy ország, illetve mekkora a gazdasági ter-
melékenység, hanem hogy mennyire egyenlőtlenül oszla-
nak meg a jövedelmek. Hiába az Egyesült Államok a Föld 
első számú gazdasági nagyhatalma (még), ha a nagyarányú 
egyenlőtlenség, amely ezen országban (is) tapasztalha-
tó, szétrohasztja a társadalmat. Pozitív példának a szerző 
Svédországot illetve Finnországot említi, ahol kicsi a fluk-
tuáció az egy főre eső GDP mértékében.

Az egyenlőtlenség káoszt szül; nem elég, hogy növeli a 
szegényekben az alsóbbrendűségi érzést, lehetetlenné vá-
lik számukra a kitörés. A társadalom ehelyett csodálja és 
éljenzi a gazdagságot. A gazdagok népszerűek és híresek. 
A vagyon önmagáért való csodálata visszataszító, és nem 
csupán az erkölcsi érzületeket taszítja romlásba, hanem 
aláássa a kapitalizmus eredeti nézeteit és működését.

Miközben az USA legrosszabb vonásait majmoljuk és 
kritika nélkül importáljuk jó és rossz kulturális termékeit, 
előítéleteket, rasszizmust és bűnbakképeket integrálunk 

társadalmunkba – olyan közegbe, amelyre már eleve jel-
lemző (volt) mindez, csak helyi szinten, más szereplőkkel 
(Adam Michnik szavaival élve, „A legrosszabb a kommuniz-
musban az, ami utána jön.”).

A gazdasági és társadalmi káosz növeléséhez az ön-
hittség és egoizmus is hozzájárul. A piaci teoretikusok, a 
képzett közgazdászok, a médiaentellektüel szociológusok 
és gazdasági szakértők sem tudhatnak mindent, ők is té-
vedhetnek, mint bármely más ember. Miközben elmélete-
iket és javaslataikat az egyetlen járható útként mutatják be, 
politikai, ideológiai és gazdaságelméleti szűklátókörűség-
ben szenvednek.

Ugyanez igaz a politikusainkra, akik úgy nyilatkoznak 
és hoznak döntéseket, mintha a Holdon élnének (legutóbbi 
eklatáns példa erre a „47 ezer Forintból való megéléssel” 
kapcsolatos botrány). Miközben olyan kormányzati meg-
szorításokat hoznak, amelyeket elcicomáznak „járulékként”, 

„költségként” vagy „hozzájárulásként” nevezve, az adónövelés 
és pénzmegvonás a legszegényebbeken csattan. Ennek tu-
datában nehéz nem képmutatásnak tekinteni azt a kom-
munikációt, amely „nagyon nehéz döntésként”, „mindnyá-
junknak áldozatot kell hoznunk”, „nem mirajtunk múlt” 
és hasonló szövegeket vág a választók képébe. A havi 47 
ezer Forintnak sokszorosát keresők képtelenek megérteni, 
hogy azokkal, akik napi szinten fillérre pontosan osztják be 
a pénzt, mennyire „kitolnak”, ha újabb adónemeket vezet-
nek be. Akinek az ebédje egy darab kifli, annak nem mind-
egy, hogy mekkora az ÁFA. Aki már eleve nem tud kijönni 
a jövedelméből, hogy fog kijönni azok után, ha felemelik a 
jövedelemadót? Akit elkeserít saját nyomora, vajon hogyan 
fogadja azokat a híreket, amelyek újabb, képtelenebbnél 
képtelenebb adónemek bevezetéséről szólnak?

A liberalizmus, a szociáldemokrácia, a pluralista de-
mokrácia szószólói defenzívába szorulnak, mert prog-
ramjukat kapzsi emberek elárulják, miközben feltörőben 
vannak a szélsőséges, szélsőbalos vagy -jobbos, autoriter, 
antiszemita, rasszista és ultrakonzervatív irányzatok és 
pártok, amelyek, mint egy rohadt gyümölcs, a körülöttük 
lévőket mind megfertőzik irracionális, képtelen és ugyan-
csak a földtől elrugaszkodott, messianisztikus kinyilatkoz-
tatásaikkal. Miután a 20. század embertelen rendszerei, a 
fasizmus és a kommunizmus levitézlettek végül, hatalmas 
pusztítást és halottak millióit hagyva maguk után, egyene-
sen elképesztő, hogy az egykori, totalitárius államok által 
használt retorikával, értékekkel és elvekkel képesek egyné-
mely emberek még mindig élni. „Ma ott tartunk, mintha a 
20. század nem is történt volna meg.”

Akkor vagyunk szabadok, ha minden téren szabadok 
vagyunk. A szabadság azt jelenti, választhatunk alternatívák 
közt. A szabadság megengedi azt a paradoxont, hogy vala-
ki a szolgaságot válassza (lásd Oroszország). A választani 
való képesség hiányával az ember a szabadságát veszti el.

Az 1988-ban készült Elpusztíthatatlanok (They Live) 
című filmben idegenek titokban megszállják a Földet, és 
fű alatt beépülnek a kormányzatba és a jelentős gazdasági 
erővel bíró vállalatok vezetőségébe. Létezik azonban egy 
olyan szemüveg, amely kiszűri azokat a hullámokat, ame-
lyeket az idegenek sugároznak, hogy normális átlagem-
berek arca mögé rejtsék embergyűlölő tekintetüket. Ami-
kor valaki felveszi ezt a szemüveget, túllát a felszínen, és 
nemcsak a megszállók igazi arcát pillanthatja meg, hanem 
a reklámok, az óriásplakátokon olvasható luxusjavak és a 
papírpénzen lévő nyomtatás mögött álló igazi üzenetet: „A 
pénz a te Istened”.

A feladat tehát: az önazonos autonómia megalkotása.
somoGyi GÁbor

„ ... a reklámok, az óriásplakátokon olvasható luxusjavak és a 
papírpénzen lévő nyomtatás mögött álló igazi üzenetet: 

A pénz a te Istened. ”

 havi goNdolat

„Igazából egyetlen társadalom sem 
virágozhat és lehet boldog, ha 
nagy része szegény és nélkülöz.”

(adam smitH)
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II. Dorozsmai Futófesztivál
2012. május 26-án

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

Program:

½ 9: Gyülekező a Jerney János Általános Iskola udvarán
(Kiskundorozsma, Jerney u. 1.) Nevezési díj nincs!

¾ 9 kor Bemelegítés
A bemelegítést az X-treme Hip-Hop Dance School végzi!

9-kor: Rajt a Kubikos u. és a Jerney u. sarkáról.
A futókat felvezeti: a dorozsmai futballcsapat és a női kézilabda csapat!

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 – Kubikos utca

Az útvonalakat rendőrök és polgárőrök biztosítják!

A délelőtt folyamán a Jerney János Általános Iskola udvarán:
Játékok és interaktív feladatok a környezetvédelem, szelektálás és a hulladék gazdálkodás témaköréből. 

Gyere és ismerkedj meg velük!

Fővédnökök: B. Nagy László és Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselők

Támogatók: Mihálffy Béla és Kosik Dénes önkormányzati képviselők, Kiskundorozsmai Részönkormányzat, 
Jerney János Általános Iskola, Orczy István Általános Iskola, Nagybani Piac Kft., Sport és Fürdők Kft., Szegedi Vízmű Zrt., 

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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 programajáNló

Májusi programok a művelődési házban
BaBaruha Börze
A művelődési házban ingyen biztosítunk helyet azon 
vállalkozó kedvű anyukáknak, apukáknak, akik magukkal 
hozzák gyermekeik kinőtt, megunt ruháit cserére vagy 
eladásra.
Várunk minden szíves érdeklődőt!
Jelentkezni Tahiné Tündénél a 30/3668237-es, 
vagy a 463-112-es telefonszámon!
Időpontja: május 3-án, kedden 10-14 óráig

Kresz-tanfolyam
M, A1, A korl., A1-B-Vel, A21+, B, C, CE kategóriákban.
Részletfizetési kedvezmény, ballagási akció!
Érd.: Mihály Mária (30/9436184)
Beíratkozás időpontja: május 7-én, hétfőn 17 órától

retro Disco
Zártkörű rendezvény
Belépőjegy: 500 Ft.
Csak 18 éven felülieknek!
Időpontja: május 12-én, szombaton 21 órától

Bozsó márton fotóKiállítása
Bozsó Márton fotográfus 1978-ban született Miskolcon, 
egy év múlva azonban Szegedre költöztek édesapja 
(Bozsó Antal népzenész) szülőhelyére. Matematika- 
számítástechnika szakon végzett a Szegedi Tudomány-
egyetemen Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán. 
Tanulmányai alatt ösztöndíjasként tanult Kolozsvárott és 
Heidelbergben. Már 12 éves korában érdekelte a fotózás, 
első kiállítása 2004-ben a szegedi Millenniumi Kávé-

házban volt. 2006-ban a Felsőoktatási Hírügynökségnek 
készített sajtó- és sportfotókat. 2007 óta vállal fotózást 
esküvőkön. 
A megnyitón közreműködik: Bozsó Antal „Atya” népzenész
Időpontja: május 18-án, pénteken 17 órakor

civil fórum
Kiskundorozsmai civil szervezetek, alapítványok, 
egyesületek, nonprofit szervezetek részére. 
Program: a XIV Dorozsmai Napok ismertetése; szavazás 
a Kiskundorozsmáért Emlékérem, a Mecénás-díj és 
a Kiskundorozsma Sportjáért Emlékérem kitüntetettjeiről.
Időpontja: június 1-jén, pénteken 17 órakor

vásár: május 11-én 9-14 óráig, 15-én 9-13 óráig.

Könyvtárunkról mostanában
Az utóbbi időben keveset tudósítottunk a 

Somogyi-könyvtár Dorozsmai Fiókkönyvtára 
tevékenységéről. Méltatlanul, mert a könyv-
tár Kiskundorozsma kulturális életében jelen-
tős szerepet játszik. Farkas Lászlóné Évikét, a 
könyvtár vezetőjét ostromoltam kérdéseimmel.

– Milyen típusú rendezvényeket tartanak itt?
– Nem panaszkodom az unalomra. 2011-ben 

összesen 13 rendezvényünk volt, fele-fele arány-
ban a 14 éven alattiaknak és felettieknek. Tehát 
havonta több mint egy rendezvényt tartottunk 
a könyvtár alapfeladatain túl. Kisiskolások általi 
szavalóversenyeket tartottunk, a klasszikusnak 
mondható író-olvasó találkozót, a Nobel díjasok-
ról szóló bemutatót, dorozsmai festők, irodalmá-
rok műveinek bemutatását, a Dorozsmai füzetek 
című kiadványok népszerűsítését láttuk el töb-
bek között.

– A rendezvények finanszírozására van keretük?
– Erre külön, központi pénzügyi fedezetünk 

nincs, és egyre ritkábban folyamodok az örökösen 
pumpolt, leterhelt mecénásainkhoz, bár köszö-
net illeti a dorozsmai vállalkozókat segítőkész-
ségükért. Igaz, nehézkes így, de megoldjuk. Ön-
kormányzati képviselőinktől kaptam nemrégen 
segítséget.

– Hallani szegedi könyvtárbezárásról. Nem fe-
nyegeti ilyen veszély a dorozsmai fiókkönyvtárat?

– Szegeden és a csatolt településrészeken 
2004-ben négy fiókkönyvtárat zártak be: Kecs-
késen, Gyálaréten, Béketelepen és Szentmihá-
lyon; 2005-ben a Kálvária téri, egy hónapja a Tar-
jáni Fiókkönyvtárat. A törvény településenként 
ötezres lélekszámhoz egy könyvtár fenntartását 
rendeli, a dorozsmai jelenleg, bár nehézségek-
kel küzd a Somogyi könyvtár, de mondhatni úgy, 
biztonságban van. A közművelődési könyvtárak 
megkülönböztetettek az iskolai könyvtáraktól, 
míg mi nyilvánosak vagyunk, utóbbiak csak a ta-
nulók és az iskolai dolgozók részére állnak ren-
delkezésre. A mi funkciónk az, hogy a közösség 
rendelkezésére álljunk, információhoz juttassuk 
a lakosságot, írott és elektronikus formában 

egyaránt. Népszerű a számítógép ellátottság álta-
li látogatottságunk. Bár gépparkunk nem halad 
együtt a legújabb technológiával, elavultak szoft-
ver-hardver tekintetében egyaránt, és cseréjére, 
vagy korszerűsítésére belátható időn belül nem 
lesz lehetőség. A könyv funkciója érzékelhetően 
csökken, de a könyvtár helyismereti, anyaggyűj-
tési, megőrzési, megóvási, feldolgozási feladata 
töretlen. Könyvállományunk jelenleg 15 ezer 
körüli. Legfőbb látogatóink – főleg az internet 
hozzáférés miatt – a gyerekek és fiatalok, az „él-
tesebb” korosztály, az 50-60 év körüliek – az ösz-
szesen 380 fő beiratkozott egyharmada (127 fő) 

– azonban klasszikusan a könyvek miatt keresnek 
fel bennünket. 14 év alatti olvasónkból 108 fő 
van jelenleg.

– Megtalálja szerepét Dorozsma kultúrkörében?
– Igen, feltétlenül. Bár önálló funkciója van a 

könyvtárnak, de nagyon jól együttműködünk az 
általános iskolákkal, az irodalomtanárokkal. Se-
gítséget nyújtanak a kultúrprogramok szervezé-
séhez, utánpótlást biztosítanak pl. szavalóverse-
nyek nevezőinek felkészítésében, az irodalom, a 
költészet megkedveltetéséhez. Kiemelten jónak 
ítélem meg a korábbi időszakhoz képest a mű-
velődési házzal való együttműködésünket, úgy 
feladatmegosztás terén, úgy segítségnyújtásban 
egyaránt. Hajdú Géza személyében jó együttmű-
ködő partnert találtam. De az egymás elleni szer-
vezésnek amúgy sem látom értelmét.

– Egyéb szolgáltatásaik?
– A már leírtakon túl: internet hozzáférés, 

DVD kölcsönzés, fénymásolás, faxolás, folyóirat 
és napilap olvasó. A beiratkozási díjak: diáknak 
350 Ft, felnőttnek 700 Ft, nyugdíjasnak 350 Ft. 
Magam és munkatársaim szívesen állunk min-
denki rendelkezésére speciális és egyedi könyv 
és kiadvány keresési területen. A közeljövőben 
lesz kiépítve egységes és hozzáférhető digitá-
lis adatbázis, amelyen nyomon követhetjük az 
anyakönyvtár és társfiókkönyvtárak kínálatát és 
azok hozzáférhetőségét is.

Évike tájékoztatását megköszönve nézek szét. 
Érdeklődéssel szemlélem az éppen nagy látoga-

tottságnak örvendő ásványkiállítást. A könyvtár 
olvasóterét betöltik a tárlókban és az árusítóasz-
talon szemlélhető rengetegféle ásvány, féldrága-
kő. Kisebb-nagyobb kalcit, dolomit, galenit, opál, 
muszkovit, magnezit és a Teremtő tudja, még 
hányféle sziporkázó dolgot ismertet és kínál a 
kiállító – Oláh Károlyné Irénke, aki dorozsmai 
lakos, a Tábornok utcából. Elmeséli rengeteg él-
ményét a magyarországi, ausztriai lelőhelyekről, 
melyeken fáradságos munkával bejárva gyűj-
tötte össze ezt a sok csodát. Eközben a tárlót 
körülálló kisgyerekek tágra nyílt szemekkel, 
mutogatva-kiabálva gyönyörködnek a szikrázó 
kristályokban, kvarcokban, a szebbnél-szebb 
kézimunkával készített kőberakásos ékszerek-
ben, kagylókban.

Íme hát, a dorozsmai könyvtár mit sem ve-
szített népszerűségéből, továbbra is számtalan 
látnivalót és programot kínálva várja látogatóit. 
Jöjjenek be bátran, itt mindenki megtalálja az 
érdeklődési körének megfelelőt! 

tótH GyörGy
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Új könyvek dorozsmaiakról
Idén tavasszal újabb két füzet látott napvi-

lágot a Dorozsmai füzetek sorozat darabjaiként 
a művelődési ház és a Bába és Társai Kiadó 
gondozásában.

Noha kicsit megcsúszva, de végül megjelent 
Tóth György szerzőtársunk következő munkája 
A Kiskundorozsmai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
110 éves története címmel. Bemutatójára április-
ban került sor a művelődési ház nagytermében. 
Az eseményre ellátogató érdeklődő résztvevők 
megtöltötték a termet, ahol Hajdú Géza beveze-
tő szavai után szintén írótársunk, Szentes-Bíró 
Ferenc beszélgetett a könyv szerzőjével. Mint ki-
derült, nagy várakozás előzte meg a könyv meg-
jelenését, főleg azon, mára már idősödő embe-
rek részéről, akik annak idején részesei voltak 
a tűzoltó egyesület életének. A közönség sorai 
közt szép számmal akadtak olyanok is, akiknek 
ismerőse vagy rokona volt benne az egyesület-
ben vagy a tűzoltózenekarban, és emléküket 
ápolni jöttek el az előadásra.

A beszélgetés során bepillantást nyertünk a 
kezdeti időszakba, a 110 éves működés nehéz-
ségeibe és azokba a hasznos tevékenységekbe, 
amelyet az egyesület tagjai végeztek. A megjelentek 
fényképeket és kiállításai tárgyakat is megszem-
lélhettek, sőt, egy szirénát is megszólaltattak. 
Mély benyomást tett a jelenlévőkre a diavetítés 
is, amely a tűzoltó zenekar utolsó éveinek leg-
jobb fellépéseiből válogatott. 

Befejezésül egy kis sütemény, üdítő és kötet-

len beszélgetés várta a közönséget. Tóth György 
könyve a nagymúltú egyesület méltó, aprólé-
kos és hiánypótló történelmi feldolgozása. A 
színvonalas, számos képpel és dokumentum-
mal ellátott könyv szép emléket állít Dorozsma 
történelmének egy meghatározó szegmensének. 
A kötet megvásárolható a művelődési házban.

s. G., t. l.

A Kiskundorozsmai Fiókkönyvtár adott he-
lyet április 20-án a Dorozsmai Füzetek 8. részé-
nek bemutatójának. A Vakbarázdák címet viselő 
füzet elkészítésének körülményeiről, tartalmá-
ról folytatott beszélgetést Simon Ferenc polihisz-
tor a szerzővel, Vass Józseffel.

Papp Imre (1902–1995) egykori dorozsmai 
pékmester kézírású feljegyzéseit Vass József ke-
rekítette értékes olvasmánnyá. A bemutató alkal-
mával volt megtekinthető az a vaskos irattömb, 
melybe Papp Imre összegyűjtötte hányatott éle-
te során valamennyi feljegyzését a dorozsmai 
népélet szinte minden szegmenséről – a maga 
szemszögéből. A mezőgazdasági munkák szinte 
tételes felsorolásában a szántás-vetés, a paraszti 

élet mozzanatait, a Kiskundorozsmán fellelhető 
minden szakiparos tevékenység felsorolásában 
a lópatkolástól a téglaverésig, a kenyérsütéstől 
a lakodalmas rigmusokig számtalan momentu-
mot, amelyből a kedves olvasó szinte teljes be-
tekintést nyerhet a huszadik század első felének 
éveibe. A pékmester saját kezű rajzaival, verse-
ivel tarkított dokumentumok adták az alapot a 
füzet megjelenéséhez. Papp Imre eredetileg más 
célra szánta kéziratát, próbálkozott ennek a sze-
gedi közgyűjteményhez csatolásával. Levéllel mel-
lékelve küldte meg a Somogyi-könyvtár akkori 
igazgatójának, Tóth Bélának: „Átadni (…), hogy 
dolgozza át, jelentesse meg, ne vesszen kárba. (…) 
Tegye meg (…) megelőzni, hogy családja kidobja 
ezt a vénemberi művet”.

Tóth Béla természetesen nem dobta ki az 
értékes dokumentációt, azonban évek múltán 
tovább adta Vass Józsefnek. Őt találta alkalmas-
nak arra, hogy ezt a hagyatékot dolgozza fel, s 
bocsássa a köz rendelkezésére, ami ebben a for-
mában megvalósult. A füzet a könyvtárban és a 
művelődési házban megtalálható, megvásárol-
ható. Ajánlom mindenkinek!

tótH GyörGy

A tűzoltó egyesületről szóló könyv bemutatóján: Tóth György, Szentes-Bíró Ferenc és Hajdú Géza A Vakbarázdák könyvbemutatóján: Simon Ferenc és Vass József



7xxiii. évfolyam 4. szám
2012. április 30.

Dorozsmán focizzanak dorozsmaiak!
Beszélgetés Szabó Zsolt utánpótlás edzővel

A beszélgetést múltidézéssel kezdtük. A legendás focisták közül sajnos 
már sokan nincsenek közöttünk. A 70-es években vasárnap délelőtt szur-
koltunk Ács Gézáéknak, csodáltuk Pádár Tónit, ahogy a sánc fölé emelked-
ve bombázott a kapuba, nagy Miksi beállós játékát. Délután 5–600 ember 
tombolt a focimeccsen, ahol csak dorozsmaiak voltak a csapatban. Csodál-
tuk Vasas Jóskát, aki két tüdővel játszotta végig a játékot, Ábrahám Misi 
pontos beadásait, amelyet Tutrai általában értékesített, vagy Ungi (Pipás) 
40 méteres szabadrúgásos góljait. Ez volt Kiskundorozsmán 1970 és 1980 
között, amikor még Dorozsma a dorozsmaiaké volt. Ma, amikor kimegyek 
a kézilabda mérkőzésekre, 50–60 ember nézi csendben a játékot, hisz 
nincs a játékosok között dorozsmai. Az új focipálya hangulata meg sem kö-
zelíti a régi pályáét. Az a 2–300 ember csendben nézi végig a meccset, nem 
ismeri a játékosokat személyesen, hisz nincs köztük dorozsmai, és a nézők 
is messze vannak a pályától.

Nos, ezen szeretne változtatni Tanács Attila elnök úr és Mihálffy Béla 
képviselő úr. Cél, hogy kiépítsenek egy utánpótlás bázist, és erre a feladat-
ra kérték fel Szabó Zsoltot, aki „B” licenszes edzői képesítéssel rendelkezik.

– Újra itthon vállalsz feladatot Dorozsmán. Bár eddig csak felnőttekkel 
foglalkoztál.

– Amikor az elnök úr és a képviselő úr megkerestek, hogy dorozsmai 
gyerekeket kellene toborozni és megszerettetni velük a labdarúgást, mi-
közben a tehetségesebbeket át kellene irányítani a másik korosztályosok 
közé, és évek alatt kinevelni olyan tehetségeket, ahonnan tudjuk biztosíta-
ni az ifi és a felnőtt csapat utánpótlását. Ez egy nagyon szép feladat. El is 
kezdtük a munkát a Bozsik-program keretében U–7, U–9, U–11 korú gye-
rekekkel. Február óta vannak edzések, jelenleg 7–8 fővel, amelyet szeret-
nénk 15 főre bővíteni. A nyárok kb. 50 gyerekre lenne szükség, ezért váruk 
már első osztályos gyerekeket is. Ehhez a munkához kaptam segítséget dr. 
Gönczöl László és id. Major László személyében. Sokat segít egy szülő is, 
aki vezetőségi tag.

– Tagdíjat kell fizetni egy gyereknek, aki jelentkezik hozzátok?
– Nem a gazdasági szempontok az elsődlegesek. Mi az egészséges 

életmódra nevelést és a sportemberré képzést tűztük ki célul. Aki nálunk 
jelentkezik, annak nem kell fizetni azért, hogy itt sportolhasson. Sajnos a 
régebbi utánpótlás és ifi edzők pénzt kértek a szülőktől, és emiatt sok te-
hetséges 6-10 éves gyerek elment a szomszéd településre focizni. Mi most 
ezúton kérjük a dorozsmai szülőket, hozzák vissza a gyerekeket dorozsmai 
pályára, ahol képesített edzők tanítják meg a labdarúgás szépségeit. Ígér-
jük, hogy az ügyetlenebb gyerekekkel többet foglalkoznak az edző kollegák, 
azért, hogy ne menjen el a kedvük. A Bozsik-program keretében március, 
április, május hónapokban Balástyán öt csoport részvételével mérkőzése-
ket játszanak a korosztályos csapatok, ahol mindenkinek játéklehetőséget 
biztosítanak. A csapat jó részvételének csoki és pizza a jutalom.

– Az utazásokat vidéki meccsekre hogyan oldjátok meg?
– Bízunk benne, hogy lesz annyi gyerek, és majd megkérjük az autóval 

rendelkező szülőket, segítsenek az oda-visszaútban.
– Őszintén, bízol abban, hogy a dorozsmai gyerekeket ki tudjátok csalni 

a számítógép elől?
– Ha nem bíznék benne, akkor nem vállaltam volna el. Kérem a dorozs-

mai lokálpatriótákat és mindenkit, akinek a környezetében van olyan gye-
rek, aki szeret focizni, hogy küldjék hozzánk vagy szóljanak a szüleiknek, 
hogy jelentkezzenek nálunk. Az edzéseket hétfőn, szerdán és pénteken 
tartjuk fél öttől.

– Sok sikert és kitartást kívánok a munkátokhoz. Fejezzük be a be-
szélgetést újra nosztalgiázással. Bízom benne, hogy lesznek még olyan 
fantasztikus dorozsmai szurkolók, mint Görög Jóska, „Tollas” Szabó Feri 
bácsi, Vasas Józsi bácsi, Soós Zoli, Simon Zoli stb. Elnézést azoktól, akiket 
kihagytam, a felsoroltak mind legendás vezérszurkolók voltak, akik a ba-
ráti társaságukkal 5–600 embert gyűjtöttek maguk köré egy-egy hazai 
mérkőzésre. A dorozsmai fociszeretők azt kívánják, hogy minden hazai 
mérkőzés ünnepnap legyen. Ha már a régi pályát nem hozhatjuk vissza, 
legalább a hangulat legyen olyan, mint a régi pályán volt. A dorozsmai foci 
legyen a miénk!

militÁr miklós

Terápiás kutyákon segít a Tappancs
A hódmezővásárhelyi terápiás kutyák munkája ismét veszélybe került. 

Erdélyi Noémi és három golden retriverje nagyon fontos, gyógyító munkát 
látott el ez idáig az egyik vásárhelyi fejlesztő intézetben, ami most sajnos 
pénzhiány miatt megszűnt. Már korábban is voltak nehézségek, amikor ta-
valy bevezették a kötelező vizsgát a terápiás kutyáknak, ami fejenként 50 
ezer Ft volt, Noémiék akkor kértek először segítséget. Az országos média-
hadjáratnak köszönhetően összegyűlt a pénz, amelynek nagy részét akkor 
a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány adta össze.

A mostani baj még nagyobb, ugyanis az alapítvány, ahol eddig Noémi a 
három kutyával dolgozott, már nem bírta tovább finanszírozni őket, így saj-
nos megszüntették a szerződését. Pedig nagyon komoly munkát végeztek az 
intézményben. Az iskola 160 gyerekén segített Noémi és a három kutya, ahol 
napi három órában foglalkoztak az értelmileg- és mozgássérült gyerekekkel.

A kutyák sikere egyébként a motivációban rejlik. Azok a gyerekek, pl. 
autisták, akik nem teremtenek szemkontaktust szinte senkivel, a kutyákra 
előbb utóbb ránéznek. Fancy, a legidősebb kutya a háromból, addig ül a 
gyerek előtt és nézi őt, amíg ő rá nem néz. Ezzel megkezdődik egy olyan 
folyamat, aminek a végén a gyermek elkezd kommunikálni az őt körülvevő 
világgal. Noémi mesélt olyan értelmileg sérült gyerekről is, aki az ő kutyái 
hatására szólalt meg először, pedig 6 évesen sem beszélt. Szintén nagy si-
kernek könyveli el a terápiás kutyavezető, hogy a kerekesszékes kisgyerek 
a kutyák miatt tanult meg járókerettel járni. Tehát, amit nem tud elérni egy 
fejlesztőpedagógus sem, azt a kutyusok megcsinálják.

Hogy ne kelljen abbahagyniuk a munkát, a Tappancs ismét megpróbált 
segíteni. Április 14-én a szokásos örökbefogadó napon jótékonysági gyűj-
tést szervezett számukra, ahol pénzt és – az általuk fogyasztott speciális – 
kutyaeledelt gyűjtöttek, illetve átadásra került egy festmény, amelyre lehe-
tett licitálni. A befolyt összeget egy az egyben megkapta Noémi. Aki hozzá 

szeretne járulni, hogy a kutyák továbbra is dolgozhassanak, az pénzbeli 
támogatását elküldheti a Tappancs Alapítvány számlaszámára (UniCredit 
Bank: 10918001–00000019–48600008). A közleménybe kérjük, írják be: 

„Terápiás kutyáknak”.

Örökbefogadható 
kutyák

Emő
2 éves ivartalanított 
szuka

Györgyusz
5 éves belga juhász 

keverék ivartalanított 
szuka

Kormoska
10 hónapos terrier 
keverék kan

Mézi
1 éves skót juhász 

keverék ivartalanított 
szuka
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A Baba-mama Klubról
Tisztelt Dorozsmai Napló Szerkesztősége!
Szeretnék a figyelmükbe ajánlani egy kis közösséget, ami itt működik 

Dorozsmán. A Baba-mama Klubról lenne szó.
Azt szeretnénk a klub vezetővel, hogy minél több kisgyermekes anyu-

kához, vagy akár kismamához, nagymamához is eljusson a hírünk. A klub 
szerdánként van a plébánián, 9–12 óráig tart, és vidám hangulatban szo-
kott eltelni. Érdemes benézni hozzánk, megvitatni a kisgyermekek körüli 
teendőket, vagy akár csak egy kicsit pletyózni az élet dolgairól.

Itt a tavasz, és a foglalkozások az udvaron fognak történni, ahol van ho-
mokozó, hinták, bébi taxik, kismotorok, csúszda, és rengeteg játék, minden 
kisgyerek megtalálja a számára megfelelőt, a kicsiknek játszó szőnyeg áll 

rendelkezésükre. Lehetőség van pelenkázásra, szép kis pelenkázólapjaink 
vannak e célra.

Keksz, nápolyi, üdítő, és az anyukáknak capuccino vagy tea szokott 
lenni finomság gyanánt. Már egészen kisbabákat is el szoktak hozni az 
anyukák, hogy szokják a többi gyerek társaságát. Nagyon jó alkalom arra, 
hogy egy kisgyermek megismerje a közösségi életet, megtanuljon más gye-
rekekkel játszani, és ha bölcsődébe vagy óvodába kerülnek később, sokkal 
hamarabb be tudnak illeszkedni. Ezt a régi klubos anyukák mesélték, akik 
néha vissza-visszatérnek egy kis beszélgetés erejéig.

A klub áprilisban tartotta a húsvéti tojás keresést, amit a kicsik nagyon 
élveztek, minden gyermek ajándékcsomagot kapott. Mindenki hozott saját 
készítésű sütit vagy gyümölcsöt, és egy jó kis bulit csaptunk, szerencsénk-
re az idő ragyogó volt.

Vezetőnk a kicsik születésnapját is számon tartja, és kis ünneplést tar-
tunk ennek örömére. Mikuláskor pedig egy kis ünnepséget szervezett ne-
künk, Mikulással és a Csiga duó műsorával szórakoztunk mi és a vásártéri 
óvodások.

A klubban lehetőség van kozmetikai termékek rendelésére és kipró-
bálására is.

Vezetőnk, Tahi Jánosné Tündi szervezésében babaruha börzék is szok-
tak lenni a művelődés házban. Itt teljesen ingyen hozhatják árusításra a 
kinőtt gyerek holmikat az anyukák, én is vásároltam már ott fillérekért 
nagyon jó kis dolgokat.

A klub teljesen ingyenes, a helyi képviselők szokták adományaikkal 
támogatni.

Mellékletben csatolok pár képet a húsvéti napunkról, és idelinkelem a 
facebookos oldalunkat is, jó tanácsokat, hasznos dolgokat szoktunk megosztani 
egymással ott: https://www.facebook.com/groups/263857770326708/

aGócs tünde
anyuka

El innen...
Ül hanyagul félig a mögötte levő polcon, lábait felpockolva pihenteti az 

alacsonyabb széken. Arcán szokatlan aggodalom és közöny. Tankoltam, ke-
resem a pénzt és megkérdezem: „Lemossa az autómat?” „Már nem sokáig, 
felmondtak, munkát kell keresnem.”

Néhány mondatra mindig futotta közöttünk, amely személyes dolgokra 
is elkalandozott a diszkréció mértékéig. „Sehova sem vesznek fel, hol talá-
lok munkát?” – folytatja panaszt. Nős ember, gyerekekkel, ötvenes, sokféle 
munkát elvállal a megélhetésükért szabadidejében is.

„El innen!” – tör ki belőle, mély sóhaj kíséretében. „Külföldre!” Fényte-
len szemeivel a bizonytalan, üres, otthontalan távolba néz.

„Nem megy a bolt, nincs vevő, visszaadom az ipart, ha levizsgázom, kül-
földre megyek szerencsét próbálni...” – hallom fiataltól, idősebbtől úton-útfé-
len. Panasztól, felháborodástól hangos minden. Mátyás király miket hallana! 
Nem kellene álruhát öltenie. Mehetne gyalog, utazhatna vonaton, buszon, 
villamoson, várakozhatna orvosi rendelőben, hivatalban, boltban... Orvos, be-
teg, hivatalnok, ügyeit intéző tanárok, diákok, beteghordozók, szállításra váró 
betegek, iparosok, termelők, kereskedők, vállalkozók, művészek, rokkant és 
nem rokkant nyugdíjasok, és még sorolhatnám az elégedetlen emberek soka-
ságát. Megtört, nyúzott arcok, ingerült és tébolyult emberek az utcákon.

Szomorúság tör rám is, miközben igyekszem a Költészet napi ünnep-
ségre. Várnai Zseni: Csodák csodája című költeménye jut eszembe: „Tavasz-
szal mindig arra gondolok, / hogy a fűszálak milyen boldogok: / újjászület-
nek, s a bogarak, / azok is mindig újra zsonganak, / a madárdal is mindig 
ugyanaz, / újjáteremti őket a tavasz.” Tavaszi szellő simítja meg arcomat, a 
virágzó fákról finom illat szökik az orromba, madarak repkednek, csicse-
regnek körülöttem.

A tavasz magabiztosan, fölényesen mutatja arcát, s azt suttogja halkan, 
bíztatásul: kemény a tél, a megpróbáltatás, de újjászületek mindig, s nem 
el innen, ide érkeztem, s itt maradok, mg itt az én időm...

GrandPierre cecília

 feKete poNt

A Délmagyarországból is ismert Fekete pont című rovatban olyan do-
rozsmai és környéki fényképeket közlünk, amely tartalma „szégyenfolt-
ként” nap mint nap (nem) szúrja a lakosok szemét. Elszemetelt, gondo-
zatlan, romos, tönkretett helyeken jár szerkesztőnk fényképezőgépe, hogy 
felhívja az arra illetékes tulajdonos (lakos, önkormányzat, vállalat) figyel-
mét: ideje lenne tán takarítást végezni a háza tájékán!

Első részünkben a kispiac területének szélén álló, az Invitel tulajdoná-
ban lévő ingatlan a főszereplő, a maga ízléstelen, obszcén és művészinek 
semmi esetre sem nevezhető falfirkáival, amelyek már időtlen idők óta 
rontják az összképet.
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K A T O L I K U S  H Í R H O Z Ó
A Dorozsmai rk. Egyházközségnek a DOROZSMAI NAPLÓval együtt megjelenő időszakos kiadványa.

A kiadásért és szerkesztésért felel Gordos Ferdinánd plébános.

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek!
Húsvét a Názáreti 

Jézus győzelmének 
az ünnepe. Ő nem az 
éppen aktuális krízis, 
nem is személyes 
kisstílű ellenfelei, 
még csak nem is egy 
zsarnok emberte-
len diktatúra fölött, 
hanem az egész 
emberiség bűne és a 

halál fölött aratott elsöprő és megsemmisítő 
győzelmet.

Nincs húsvét nagypéntek nélkül, a Názáre-
ti Jézus nem azáltal győzött, hogy szerencséje 
volt, jókor volt jó helyen. Nem pottyant ölébe 
a győzelem, hanem emberi életének tudatos és 
önkéntes feláldozásával, szenvedéseivel, vérta-
nú kereszthalálával és feltámadásával aratott di-
adalt. Ezzel saját példáján bizonyította az egyén 
és az egész társadalom életének örök törvényét: 
kitartó munka nélkül nincs igazi eredmény, erő-
feszítés nélkül nincs tartós siker, áldozat nélkül 
nincs valódi boldogság. Jézus földi életében ezt 
ilyen hasonlatokkal érzékeltette: az asszony 
fájdalmas vajúdás közepette hozza világra gyer-
mekét, de amikor az megszületik, örömében el-
felejti minden szenvedését. Vagy: ha a búzaszem 
nem kerül a földbe, és nem pusztul el, egyma-
gában marad. De ha elhal, bő termést hoz. Saját 
magáról is azt jövendölte, hogy az Emberfiának 

előbb szenvednie kell, ellenségei hamis vádak 
alapján elfogják, igazságtalanul elítélik, megkí-
nozzák, kegyetlenül keresztre feszítik, de har-
madnapra feltámad, ezzel arat teljes és végső 
győzelmet. Ezt ünnepeljük Húsvétkor, minden 
vasárnap és minden szentmisében. Az Ő győzel-
me erőforrás számunkra is.

Húsvét egyúttal saját keresztségünk ünne-
pe, emléknapja is: ilyenkor közösen megújítjuk 
keresztségi fogadalmainkat, melyeket mi ma-
gunk, vagy nevünkben szüleink, keresztszüle-
ink tettek. A keresztségnek éppen az a lényege, 
hogy áthidalja azt az időt és távolságot, mely a 
történelemben bárkit, bárhol elválaszt a Názá-
reti Jézus földi életétől. Jézus azért alapította 
saját közösségét, egyházát hogy az – minden 
emberi mivoltából fakadó korlátoltsága gyar-
lósága, vagy bűne ellenére – hatékony eszköz 
lehessen bárki számára ahhoz, hogy személyes, 
élő kapcsolatba kerüljön a Názáreti Jézussal, a 
Föltámadt és Győztes Krisztussal. Sokan azt hi-
szik, hogy ehhez nem szükséges az egyház, elég 
a Biblia. Csak azt nem tudják, hogy a Bibliát, a 
Szentírást nem a gólya hozta, nem az égből poty-
tyant a földre, hanem a Krisztus által alapított 
közösségben, egyházban jött létre, íródott, az 
egyház hitét rögzíti örök érvényű és állandóan 
aktuális üzenetét. Éppen ezért a Bibliát csak az 
a közösség képes hitelesen értelmezni, magya-
rázni, amely közösségben íródott.

Saját keresztségünk nemcsak egy távoli 
esemény csecsemő – vagy gyermekkorunkból, 

melyről vagy van emlékünk, vagy nincs, hanem 
egy hatalmas, egész életre szóló ajándék, mely-
ről gyakran megfeledkezünk. Pedig állandó 
adottságként kaptuk, ha élnénk vele, minőségi-
leg sokkal magasabb szintű, boldogabb és értel-
mesebb életet élhetnénk. 

A keresztség szerinti életet nevezzük ke-
resztény, azaz krisztusi életnek. Az ilyen élet az 
Ő követése, amire mindenkit meghívott, és ma 
is mindenkit hív. Ő az egyetlen, aki nemcsak va-
lahogy közel jutott az élet útjának céljáig, és ott 
összeesett, hanem győztesen áthaladt a célon, és 
örökké birtokolja a győzelem boldog állapotát. 
Sőt, győzelmében részt kínál mindannyiunknak, 
akik vele és általa szintén az élet győztesei le-
hetünk. Ezt ünnepeljük, ebből merítünk erőt 
húsvétkor és mindig, amikor összejövünk, hogy 
a Názáreti Jézus halálára és feltámadására em-
lékezzünk, abból erőt merítsünk, és róla tanús-
kodjunk. 

A saját keresztségünkből fakadó lehetősé-
gek újra felfedezésére buzdítok mindenkit, aki 
az emberi élettel járó korlátok, problémák fe-
szültségek, konfliktusok, kudarcok vagy értel-
metlennek tűnő testi-lelki viszontagságok miatt 
szenved, és elvesztette reményét.

A Szeged–Csanádi Egyházmegye közössége-
inek, családjainak és minden tagjának boldog, a 
föltámadt Krisztus erejében és örömében gaz-
dag húsvéti ünnepeket kívánok!

kiss–riGó lÁszló
megyés püspök 

Egyházzenei hónap Kiskundorozsmán
MÁJUS 1.: 18:00: Dr. Csanádi László orgonaművész-tanár orgonál
MÁJUS 5.: 18:00: A SZEGEDI VOX NOVA KÓRUS MEGHÍVÁSÁRA a gyergyószentmiklósi Szent Miklós kamaraegyüttes 2012. május 4-én a 
program részeként bemutatkozik és koncertet ad a Kiskundorozsmai Katolikus templomban 2012. május 5-én 18.00-kor

A Szentmise keretében elhangzik: Petres Csaba Kájoni miséje.
Misét követő koncerten a vendéglátó Szegedi Vox Nova Kórussal közösen az alábbi művek szólalnak meg:

Mozart: Ave verum corpus, Szokolay: Áldjuk isten nagy kegyelmét, Jeremiah CLARKE: Zsoltár (95.1)
Liszt Ferenc, Bajna György Óda a zenéhez, az örök fényhez.

Hubert Welrant: Hűs forrásvíznél, Orazio Vecchi: Eljött az óra. Francis Pilkington. Amyntas with his fair.
Vezényel: Balogh Irén és Kolcsár Árpád

MÁJUS 6.: 9:00: Hozsanna Kórus énekel.
MÁJUS 11.: 18:00: Simon Bálint orgonál.
MÁJUS 13.: 9:00: a Dorozsmai Ifjúsági Kórus énekel.
     18:00: A Szegedi Vox Nova Kórus énekel. Vez.: Balogh Irén
MÁJUS 18.: 18:00: Az alsóvárosi templom Leánykara énekel. Vez.: Surinás István
MÁJUS 19.: 18:00: Mártáné Géczy Klotild énekel.
MÁJUS 20.: 18:00: a Lassus Énekegyüttes énekel.
MÁJUS 26.: 18:00: a KÉSZ-énekkar énekel. Vez.: Gyuris János
MÁJUS 27.: 9:00: Hozsanna Kórus énekel.
MÁJUS 31.: 18:00: Dr. Csanádi László orgonaművész-tanár orgonál.
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Ballagási AKCIÓ!
2000 Ft vásárlás esetén 10% kedvezmény!

Megújuló árukészlettel várjuk 
régi és új vevőinket!

Új táskák, ajándéktárgyak érkeztek!
Kelet Varázsa Ajándéküzlet

(Coop ABC-ben)

Kiszállítással!

Mihály Bt. 
Autósiskola
M, A1, B-vez A1, Ak, A21+, B, C, CE 

kategóriás tanfolyamot indít 
2012. május 7-én 17 órakor 

a művelődési házban.
Érdeklődni: helyszínen induláskor vagy 

a mihaly.bt@t-online.hu e-mail címen vagy 
a 30/9436-184, 30/6219-248 

telefonszámon lehet.
Fnyt: 06-0002-07

Bányai Pizzéria
Burek, hamburger bevezető áron május 3-tól!

A pizzériában bővített kínálattal várjuk vendégeinket, 
édes és sós ízesítésű burek (pl. húsos, káposztás, túrós, meggyes, almás) már 400 Ft-tól kaphatóak!

Marha húsos, csirkemelles hamburgerek, különböző variációkban 400 Ft-tól, bevezető áron!

A pizzákra 15% kedvezményt biztosítunk, ezen felül elvitel esetén a doboz pedig a cég ajándéka.

Júniustól: PONTVADÁSZ
A pizzériában 1500 Ft feletti vásárlásnál 5, 10, 15, 20%-os kedvezmény.

A cukrászdában 3000 Ft feletti vásárlásnál 5, 10, 15, 20%-os kedvezmény.
Részletekért érdeklődjön üzletünkben.

Bányai Cukrászda és Pizzéria
Dorozsmai út 193.

Tel.: 62/461-023, 30/391-2514

A lengyel példa
A téma többnyire az utcán hever, olykor 

viszont a szelek szárnyán érkezik, s az égből 
pottyan. Mint például az a február 10-én kelt 
hírügynökségi jelentés, miszerint a lengyel légi-
társaság, a LOT, brüsszeli uniós felszólításnak 
eleget téve, a szent tehénként emlegetett világ-
nézeti semlegesség nevében március elsejétől 
megtiltja a légiutas-kísérőknek, hogy bármilyen 
vallási jelképet viseljenek. Vagyis: a lengyel 
stewardessek többé nem hordhatnak keresztet 
a nyakukban.

Tíz évvel ezelőtt, krakkói éveim során meg-
ismerkedtem a LOT egyik légiutas-kísérőjével, 
Iwonával, aki részletesen elmondta, hogy az 
úgynevezett business classon utazó, elegáns és 
gazdag utasok jelentős része milyen elképesztő-
en műveletlen, sőt ostoba. E tömör jellemzés ar-
ra a vezető beosztású brüsszeli hivatalnokra is 
illik, akivel 1998-ban, egy milánói díszvacsorán 
hosszabban társalogtam. Közhelyesen fogalma-
zott mondatokkal azt magyarázta, hogy „a déli 
harangszó kirekesztő és túlságosan keresztény”. 
(Megjegyzem: annál az embernél valami nem 
stimmel, akit ennyire zavar a saját évszázados 

kultúrköre...) Talán a LOT tilalmát is ez a figura 
kezdeményezte: mások (az adófizetők) pénzén 
terpeszkedett az egyik lengyel járaton, és éles 
uniós szemével észrevett egy kis keresztet a 
stewardess gallérja mögött. Azonnal fel is írta a 
noteszébe: „Rendelettel betiltani!”

A kereszt tilalmának híre délelőtt 10 óra 
49 perckor került nyilvánosságra. Válaszként a 
lengyel cég szakszervezete egy órán belül be-
jelentette, hogy általános sztrájkot tartanak, 
és az egész légitársaság leáll. S láss csodát: még 
ugyanazon a napon, 13 óra 28 perckor a rende-
letet hivatalosan visszavonták, a LOT igazgató-
sága pedig bocsánatot kért az alkalmazottaktól 
vallási érzékenységük megsértéséért.

„A globalizmus, az elvallástalanodás hosz-
szabb távon biztosan veszélyezteti Lengyelor-
szágot – mondta 2002 elején egy korsó sör mel-
lett a csinos Iwona. – De a következő húsz évben 
nem valószínű, hogy a lengyel társadalom elfor-
dul a hagyományos értékektől. Ezt nem hagyjuk, 
itt leszünk.” Tartsatok ki, Iwona!

(Forrás: Új Ember)

Szépen, 
csendesen

Egy évvel ezelőtt, május végén a Vadliba 
utca 59-ben virággal, tortával köszöntöttük Gyé-
mánt Istvánné Iluska nénit, aki 100 évvel azelőtt 
született.

Április 18-án reggel gondozója szomorú 
szívvel tájékoztatott bennünket: Iluska néni csend-
ben, kevéssel 101. születésnapja előtt itthagyott 
bennünket és elköltözött abba a nyugodt, becsü-
letes világba, amely szerint élt.

Nyugodjék békében!

DOROZSMAI NAPLÓ
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587
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*

A digitális átállás és a földfelszíni analóg televíziós 
műsorszórás megszűnése után is állunk analóg 

kábeltévés szolgáltatásainkkal Előfizetőink rendelkezésére!
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CALENDULA KFT
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Szivattyú ajánlatunk:
LEO XJWm90/46: 21 290,- Ft
LEO XJWm60/41: 15 200,- Ft
LEO XJWm90/46 24cl házi vízellátó: 34 200,- Ft
– hazai és import vetőmagok nagy választékban
– növényvédő és -ápolási termékek, műtrágyák kerti és szobanövényeknek
– öntözéstechnikai felszerelések, vízvezetési anyagok
– festékáruk, festőszerszámok
– vasanyagok, horganyzott csatornák, szeg és csavaráruk

Várjuk kedves vásárlóinkat:
hétfőtől pénteking: 8.00–17.00-ig
szombaton: 8.00–12.00-ig

BeTűVéSéS
SírköVek
TiSZTíTÁSA

PURINA TAKARMÁNYBOLT 
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi:
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
- tojó hibrid
- kakas húshibrid (Master)
ELŐNEVELTEK:
Baromfi (3 hetesek, kb. 0,4-0,5 kg)
- fehér húshibrid (Starbro)
- vörös húshibrid (Rebro)
- szürke húshibrid (Master)
- sárga kéthasznú (Farm)
Pulyka (6 hetes, 2-2,5 kg)
- gigant húshibrid fehér
Vágni való csirkék, kitojt tyúkok rendelhetők!

Tel.: 30/445-71-25
Nyitva tartás: H–P 7–17, Szo.: 7–12

Szobafestést, mázolást vállal

MoLNár ANTAL
Tel.: 30/751-5064
Cím: Vadliba u. 14.

WOMA Kft.
Szennyvíz szippantás

Csatornatisztítás
Dugulás elhárítás

499–994

Konténeres hulladék
szállítás, tégla, beton,

vályog, szemét szállítása
06 20/3379–102

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLáSoK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

regisztrált mérlegképes könyvelő
okleveles munkaügyi szervező
Telefon: 06/30-224-53-35 
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AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

Megbízott partner

BÁRÁNYOS JÁNOS
Aegon Magyarország Általános 

Biztosító Zrt. megbízott partnere.
6791 Szeged, Törő u. 31.

Tel.: +36 20/932–7562
E-mail: baranyosj@szelmalomktv.net

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

rendel: Negyvennyolcas u. 11. alatt.
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!

PaPosné dr. ÁbrahÁm szilvia
állatorvos

70/538-6763
Rendelési idő a Kubikos u. 31. alatt!
Veszettség elleni oltás tavalyi áron!

H, Sze, P: 8–9, 17–18;
K, Cs: 18–19, Szo: 10–11.

Egyéb időben és az állat tartási helyén 
megbeszélés szerint.

A Vásártéri Húsbolt 2012-ben is 
elérhető!

Rózsa Meat Bt.
Tel.: 06 30 488-0254

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
Egyed Adrián

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

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!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4950 Ft
Cement:  3000 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 1600x1000:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
Akác:  2800 Ft
Szén:  6600-6800 Ft
Festékanyagok, bontott ablakok:  10000 Ft/db

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  29219 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  43600 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  23050 Ft

JÓGA korhatár nélkül!
Kedd: 18.00–19.30

Csütörtök: 8.30–10.00, 16.30–18.00
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Egyéni szolgáltatások: kineziológia, energetikai 
és személyiségelemzés, tarot...

VIRÁGOS LILLA
06 20/509–1792
viragoslilla.5mp.eu

NYUGDÍJTANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS DOROZSMÁN

•	 Öregségi nyugdíj
•	 Rokkantsági ellátás
•	 Korkedvezményes nyugdíj
•	 Rokkantsági járadék
•	 Rehabilitációs ellátás
•	 Özvegyi nyugdíj, árvaellátás
•	 Szolgálati idő összeszámítással 

kapcsolatos tanácsadás, 
igény-felmérés, teljes körű 
ügyintézés felhatalmazással.

Előzetes időpont-egyeztetés:
30/477–8242, 62/474–381

László Györgyné Ági

társadalombiztosítás 
szaktanácsadó

az „elefántos” ügyfeles

OIL SERVICE TEAM         Hideg-meleg burkoló
Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 

szerelése, javítása
- Kőművesmunkák - Statikai mérések
- Duguláselhárítás - Ajtó, ablak beszerelés, csere
- Víz elleni falszigetelés - Villanyszerelés
- Homokszórás - Parkettázás
- Gipszkartonozás - Gázkészülék javítás
- Szobafestés, mázolás

- Víz-gáz-központifűtés szerelés, javítás, 
anyag-beszerzés, tervezés, hagyományosan 

és megújuló energiákkal, árajánlattal
Mobil: 06 30/9988273, 06 20/2386167

villanyszerelés
bojlerek, szivattyúk javítása

Apróbb hibák, kisebb felújítást, 
teljes felújítást vállalok.

Tel.: 06 70/405–6777
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587

Bababazár
Babakocsik, autósülések, 
járókák nagy választékát 

kínáljuk!
Tavaszi kabátok, 

nadrágok, szoknyák, 
pamut sapkák érkeztek!

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

Szo.: 8-12.
Gáborné Katona Szilvia és Francia Edit

Ballagási akció!

Nárcisz Virág Ajándék
Ballagási és anyák napi csokrok nagy 

választékban!
Negyvennyolcas u. 8.

Telefonon előrendelést felveszünk:
06 20/369–1190, 06 20/231–3670
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Lakásjavító ezermester!
Ajtógyalulástól esőcsatornáig
Zárcserétől karnisfelrakásig

WC-öblítő cserétől hegesztésig!
Keressen, ha javítani-, pótolni-, 

cserélnivalója van! Bútorszerelés!

Hívja Batát!
06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

Széksósi utca – Északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

KOVÁCS GUMICENTRUM
Gumiabroncs eladás

Nyári gumi akció!
Nyitva: H-P: 8.00–17.00,

Sz.: 8.00–12.00
Cím: Dorozsmai út 74.
Tel.: 543-035, 543-036

Weboldalunk: kovacsgumi.hu

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

ÉLTESSÜK A TISZTES IPART ÉS 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT!

HAZAI TERMÉK!
HAZAI MUNKAHELY!

dorozsmai csalÁd keres 
inGyen elviHető szobabútort. 

tel.: 06 70/644–5964

Vállalom:
– telefonközpontok 
javítását, szerelését

– riasztó szerelését (lakás, családi házak)
– Internet-megosztás stb.

E-mail: nabesa@invitel.hu

1968 óta folyamatosan működő 
aszTalos vállalKozás 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrov andrás, PeTrov Tamás, 
id. PeTrov andrás

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

Tel.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.

Negyvennyolcas u. 51.
62/462-236, 30/473-7667

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 
akár 4 TV-re is (HD-minőségben)

990 Forinttól (+ 490 Ft társkészülék)
MinDigTV extra szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

MASSZÁZS
* Gyógymasszázs * Rehabilitáció
* Frissítő talpmasszázs * Köpölyözés

* „LéLekMASSZÁZS”
Holistic Pulsing terápiás stresszoldás

kispéter Judit Szeged,
gyógymasszőr Kiskundorozsma
HP terapeuta

06 30/817 36 33 
kpjudit71@citromail.hu

Dorozsmai családanya és lánya 
vállalná idős vagy beteg nő(k) házi 
ápolását, gondozását, háztartás ve-

zetését, családias együttműködéssel.

Érd.: 06 30/621–6254-es számon

MASSZÁZS
Értesítem régi és új vendégeimet, hogy 

masszázs tevékenységemet 
a Zsilip u. 4. szám alá helyezem.
Megbeszélés kizárólag telefonon.

Zsuzsi

06 70/709-2272

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

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

Műkő sírkeretet most még a tavalyi áron 
megrendelhet! Lefedéseket, virágváza, 

virágláda pótlást, betűvésést, feliratozást, 
fejpárna emléktábla porcelánkép készítést 

és egyebeket vállalunk.
06 70/235-1931



15xxiii. évfolyam 4. szám
2012. április 30.

Mardel Market
Zöldség, gyümölcs és 

olcsó palackoZoTT iTalok
sZÁRaZÁRUk, TésZTÁk, üdÍTŐk
Minden nap friss áruval, udvarias és 

kedves kiszolgálással továbbra is várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Adél köz 1. Nyitva tartás: H: szünnap, 
K-P: 7-18, Szo-V: 7-12

Telefon: +36 30 839–0174

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Czeglédi Rita
műköröm építő (Panoráma Üzletház) 

06 70/630 21 05 
Új zselés köröm: 3500 Ft

Zselés töltés: 2500 Ft
Minta megkötés nélkül!

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Mindenféle hagyatékot, bélyeg-
gyűjteményt, régi pénzt, 

kitüntetési jelvényt, egyéb 
régiséget vásárolok Dorozsmán.

Tel.: 30/682–0928

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

Dorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 461-039; Kiskundorozsmai: 06 30 565-8381
Rúzsai: 06 30 565-8378
Nyitva: H–P: 8–16 óráig.

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

SZÉpSÉgSZALoN AZ ABC-VEL SZEMBEN
Masszázs: 
– Teljes test és részmasszázs, valamint
– Energetikai kezelés

Emi: 06 20 923 9793 
Női-férfi pedikűr, műköröm építés: 
– Szolid áron szépítek, kezet-lábat

Mónika: 06 30 381 8897
Női fodrászat:
– Vágás+Frizura: 2300 Ft-tól
– Festés: 3100 Ft-tól

Edina: 06 30/512 0794
Edit: 06 20/236 4125

Kozmetika:
– Gyümölcssavas hámlasztás: 1250 Ft-tól
– Nagykezelés: 3750 Ft-tól

Márta: 06 70/277 4015
Nyitva tartás: 6-19-ig.        Tel.: 62/461-290

UNGI Bt.
Műszaki kereskedés

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

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

Nyomtatókellék szaküzlet
Takarítsa meg tintasugaras 

nyomtatási költségeinek akár 75%-át!
HP, Canon, Lexmark Epson utántöltő 

készletek és kompatibilis tintapatronok.
Lézertoner utántöltés, lézertoner 

utántöltő porok. 

Szeged, Negyvennyolcas u. 16. 
(a Panoráma üzletházban)

Nyitva tartás: H-P: 12-16 óráig.
Tel.: 20/361-9670, 62/462-565

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

DOROZSMAI NAPLÓ
HIRDETÉSFELVÉTEL:

06 20/470–6587

F+ Autóklinika
AUTÓGÁZ BESZERELÉS 

GARANCIÁVAL!
Ajándék motorállapot felméréssel!

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

Mobil: 06 70/234-2113

OLAJOS TAMÁS
+36 30 9036-808

Kandalló Cserépkályha Kemence
építése, előjegyzés, egyedi igény szerint 

garanciával, referenciákkal

Ázsiai
Ruházati Üzlet
májusi akciója!

Zokni 150 Ft helyett 99 Ft/pár (ffi, női)

Ágynemű huzat garnitúra 3 részes
1800 Ft helyett 999 Ft/db

5000 Ft feletti vásárlásnál
AJÁNDÉK

100 ml-es parfüm (ffi, női)
(kivétel a már akciós termék vásárlása)

2012. május 2-től május 31-ig
Bent a COOP üzletben

Kiskundorozsma, Szent János tér 1.
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DOROZSMAI INGATLANIRODA
Cím: Kiskundorozsma, Szent János tér 3. (TEMPLOMNÁL)

Tel.: 06 30 / 2486-944

- Az iroda 10 éves szakmai gyakorlattal működik
- Ingyenes nyilvántartásba vétel!
- Ingyenes INTERNET hirdetés!

Irodai ügyfélfogadás:
délelőtt: hétfő és szerda 9-12., délután: kedd és csütörtök 14-17. vagy telefonos időpont egyeztetés!

Keresünk közvetítésre:házakat, lakásokat, panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.
Ingyenes ingatlanbemutatás és tájékoztatás!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a 

Szeged-Belvárosi, Gyálaréti-, Tápéi-, és 
Kiskundorozsmai temetőben lévő lejárt és újra 

meg nem váltott  különböző típusú  temetkezési 
helyeket Társaságunk folyamatosan elkezdi 

kiüríteni, újra értékesíteni 2010. december 31-től. 
A fent felsorolt temetőkben található sírhelyek 

újbóli megváltásáról, részletfizetésről 
tájékoztatás kérhető a Szeged-Belvárosi temető  

irodájában személyesen, vagy telefonon a 
62/543-745 és 62/543-746 telefonszámokon 8.00 

és 15.00 óra között; a kiskundorozsmai 
temetőben található temetkezési helyek 

megváltásáról, részletfizetési lehetőségekről a 
Kiskundorozsmai temető irodájában 

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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

szeged, Törő u. 23. szám alaTTi 
ÜGyvéDI IRODÁM NyITvA TARTÁSA 

A KÖvETKEZő:

H, K, SZ, P: 16–20 óRÁIG.
Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   marotiedit@freemail.hu

DR. MARóTI EDIT
ÜGYvÉD

Újra nyereményjáték a Röfinél!
szeged, Dorozsmai út 189. telefon: 62/ 461-067

Vásároljon 2012 Forintért és töltse ki a nyereményjáték szelvényt!
A Dorozsmai Napok keretében értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Fődíj: egy élő disznó!
(A fődíjat csak a sorsoláson jelenlévők közül nyerhetik meg!)

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla, Le Cheque Déjeuner és Erzsébet étkezési jegyeket elfogadunk!
Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

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.

FIGYELEM!
GÉPJÁRMŰ-VIZSGÁZTATÁS ZSOMBÓN FARKAS FERENC AUTÓSZERELŐ MŰHELYÉBEN

Vállalom: személy– és kistehergépkocsik FARKAS FERENC
 – javítását, eredetiségvizsgálatát, gépjárműtechnikus
 – műszaki vizsgára való felkészítését, autószerelő mester
 – műszaki vizsgáztatást helyben, Zsombó, Andrássy út 21.
 – környezetvédelmi felülvizsgálatát. Tel./Fax: 255-063
 Nyitva tartás: H–P: 7–17 óráig. Mobil: 06 20/347-3470

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Tavaszi akció május 31-ig!
Hozza be régi, törött, divatjamúlt szemüvegét, 
és az új keret árából 50% kedvezményt adunk!

(Az akció az összes fémkeretre vonatkozik)
Fényre sötétedő réteg 30% kedvezménnyel!

Megérkeztek a 2012-es napszemüveg modellek! 
Napszemüveg 2900,- helyett 2490,-!

Polaroid napszemüvegre 
10% kedvezmény!

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

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Generációk óta biztos támasz.
PILLÉR Takarékszövetkezet

Több mint 50 éve 
a lakosság szolgálatában.

Mi hiszünk a pénzügyi szolgáltatása-
ink minőségében, ami minden 

pillanatban az Ön rendelkezésére áll!

Forint számlavezetés mellett
vegye igénybe

Deviza számlavezetési 
szolgáltatásunkat is.

PILLÉR Takarékszövetkezet
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.
Telefon: 62/461-012, 30-378-4319

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06 20/470–6587


