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Családi nap idén is
Nem is hinnénk, hogy már hat éves, igazi 

tradicionális rendezvénnyé nőtte ki magát a 
dorozsmai egyházközség Családi napja, ha nem 
a saját szemünkkel látnánk azt az egész na-
pos, színes kulturális és játékos programmal 
tarkított eseményt, amelyre ismét sok család 
egy hétvégéjét tette kellemessé.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és az egy-
házközség igyekezett egyaránt a gyerekek és a 
felnőttek kedvében járni. A művelődési ház 
udvarán lehetőség volt a vendégeknek kézműves 
foglalkozáson részt venni, íjászkodni, lovagolni, 
kötelet húzni, és a karikás ostort is kipróbálhat-
ták a vállalkozó szelleműek. A látogatók egész-
séges gyógyteákat és házi finomságokat kóstol-
hattak. Mindeközben összesen hat bográcsban 
rotyogott a finom ebéd és sült a sok-sok palacsin-
ta. Szerencsére a kedvet még az időjárás sem 
ronthatta el, nyári napsütésben teltek az órák.

Idén jelképes összeget, 100 forintot szedtek a 
látogatóktól; cserébe ebédjegy járt, és a tombo-
lahúzáson is esélyesek lehettek a jeggyel ren-
delkezők. Délelőtt megtelt az udvar fiatalokkal, 
öregekkel, gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, 
összesen 620 jegy kelt el. A tendencia azt mu-
tatja, évről évre több látogatót vonz az egész 
napos ünnepség.

A pörköltfőző verseny étkeinek és a kb. 3000 
palacsinta elfogyasztása után vetélkedőkön lehe-
tett részt venni. Délután öt órától szentmisét 
tartott Gordos Ferdinánd az egybegyűlteknek. 
Nem is kérdéses, hogy a Családi nap hagyomá-
nya nem szakad meg, és jövőre, ugyanitt ismét 

eltölthet együtt minden résztvevő ismét egy 
szép napot.

A Családi nap támogatói:
Kiskundorozsmai Részönkormányzat; Kosik 

Dénes, Mihálffy Béla képviselők; Stop Cukrász-
da; Bozsák István; Julinek István; Kristályvíz- 
szikvíz, Zsombó; Zsombói Plébánia; Keresztelő 
Szent János Plébánia; Mary Diszkont; Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, továbbá a kézműves 
foglalkozásvezetők, szakácsok, jegyszedők és 
mindazon személyek, akik zöldséggel, lekvár-
ral, munkával hozzájárultak a rendezvény sike-
res lebonyolításához, valamint a Gyuris Fagyizó, 
730 gömb fagylalttal.

Apró táltosok és nyilazók.

A bográcsozó gladiátorok. Szép számban fogyott a fagyi és a palacsinta is.
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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. június 14., csütörtök, 16.30
 Helye: Önkormányzati Kirendeltség

 Mihálffy Béla fogadóórája:
 2012. június 13., szerda, 16.30
 Helye: Béketelepi Általános Iskola
 2012. június 14., 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: június 11., 16 óra

 rövideN

Önkényesen felszerelt, nem szabványos és életveszé-
lyes vezetékekkel nyerte az áramot éveken át az Árpa utca 
több háztartása. A 18 lakás törvénysértő magatartása 
miatt a rendőrség lopás gyanúja miatt eljárást indított, a 
szolgáltatót pedig tájékoztatta az esetről, amely a jelzés 
után eltávolította a hálózatról a felszerelt vezetékeket.
A rendőrök éppen betörők után nyomoztak, az ügy szálai 
az egyik Árpa utcai lakásig vezettek. Házkutatás közben 
vették észre a szabálytalanságot. Mint kiderült, az áramot 
évek óta csapolták 18 háztartásban. Az áramszolgáltató 
szerint az okozott kár 500 ezer Forint. Szakemberei szerint 
a kisfeszültségű hálózatra otthon buherált vezetékkel kap-
csolódtak fel, a házakban pedig szigetelés nélkül álltak ki 
a vezetékek a falból.
A kikapcsolás után a 18 lakásban összesen 125-en ma-
radtak áram nélkül. Mint kiderült, az Árpa utcai lakosokkal 
az IKV – tartozásfelhalmozás miatt – nem újította meg 
a szerződést, az áramszolgáltató ennek hiányában pedig 
nem köt szerződést. Szerintük megoldást jelentene a 
problémára az előrefizetős mérőórák felszerelése, amely 
már működik egy monori cigánytelepen.
Az Árpa utcai lakosoknak több százezer Forint befizetetlen 
díj gyülemlett már fel. Segítséget az önkormányzattól 
várnak.
Egyébként a betörők utáni nyomozás is sikerrel zárult: 
három személyt állítottak elő lopás alapos gyanújával. 
A rendőrök egy közúti ellenőrzés során állítottak meg 
egy gépkocsit, amelyben szalagfűrészt, rézkábeleket és 
hosszabbítót találtak. Kiderült, hogy az eszközöket az 
Alpári Gyula utca egyik lakásából vitték el. A dorozsmai 
lakosokat őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes 
letartóztatásukat.

Veszélybe került a csapadékvízelvezetés-építő program. 
A tavaly elkészült ütemezési terv szerint nyolc év alatt 7 
milliárd Forintból épülne ki a belvizet elvezető csatorna-
rendszer, ebből 2,3 milliárd Forinti beruházás jutna Do-
rozsma térségére, mert itt a legnagyobb az elmaradás (96 
utcában kellene csatornázni). A kormány viszont nemrég 
úgy módosította a víziközmű-törvényt, hogy belvízmen-
tesítésre nem, hanem kizárólag csak ivóvíz- és szennyvíz-
csatorna-hálózatra lehet elkölteni a bevételeket. Novák 
Gyula, a Szegedi Víziközmű Zrt. vezérigazgatója szerint 
a tervekkel és az engedélyekkel „ugrásra készen” állnak, 
ha elhárulna a törvényi akadály, az erre az évre tervezett 
fejlesztéseket még az év végéig el tudnák végezni.

A tAVAszi járatritkítások sok külvárosi buszozó 
lakost rendkívül kedvezőtlenül érintettek. A szőregiek, 
megelégelve a módosításokat, aláírásgyűjtésbe kezdtek és 
petíciót fogalmaztak meg, amelyben elfogadhatatlannak 
tartják, hogy a városrészt érintő buszjáratok hétvégi vo-
nalát megcsonkították, és csak átszállással tudnak eljutni 

a városközpontba. Csaknem 800 lakos írta alá az ívet, 
amelyet Kalmár Ferenc képviselőnek adtak át.
Az új menetrenddel más városrészek lakói is elégedetle-
nek. Kiskundorozsmán hétvégén és ünnepnapokon a 36H 
és 75H jelzésű buszok közlekednek, amelyek városnéző 
járatok módjára a Czékus utcai végállomás – Templom – 
Széchenyi utcai végállomás vonalon járnak.
A rengeteg negatív kritika miatt a Tisza Volán új menet-
rendtervet készít és fog benyújtani az önkormányzatnak. 
Szeri István, a cég vezérigazgatója szerint jogosak a 
panaszok. A hétvégi átszállási kényszert minőségromlás-
ként értékelik az utasok. A külvárosiak a ritkítások miatt 

Az Öregfiúk csapata.

másodrendű lakosoknak érezhetik magukat. Az önkor-
mányzat által elfogadott módosításokkal a Tisza Volán 
nem értett egyet, bár kidolgozásuk során nem kérték ki a 
cég véleményét.

A dorozsmAi Öregfiúk csapata május hétvégéjén 
ismét összecsapott a Fradival. A tavaly őszi játék viszon-
zásaképp a Ferencváros látta vendégül az Üllői úton a 
dorozsmaiakat, amely csapatot Mózes Ervin, Szeged 
jegyzője és Mihálffy Béla önkormányzati képviselő is 
erősítette.
A végeredmény: Ferencváros – Kiskundorozsma: 10–5.

75H
Honvéd tér – Kálvária sgt. – 

Fonógyári út – Dorozsmai út – Jerney 
u. – Dobos u. – Széchenyi u. – 
Negyvennyolcas u. – Czékus u.

 HONVÉD TÉRRŐL (szabadnapokon)

 4:28 4:58 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58

 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58

 12:28 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58

 19:58 20:58 21:58 22:58

 HONVÉD TÉRRŐL (munkaszüneti napokon)

 4:58 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58

 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58

 20:58 21:58 22:58

 CZÉKUS UTCÁBÓL (szabadnapokon)

 4:28 4:58 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58

 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58

 12:28 12:58 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28

 19:28 20:28 21:28 22:28

 CZÉKUS UTCÁBÓL (munkaszüneti napokon)

 4:28 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28

 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28

 20:28 21:28 22:28

Mars tér – Kossuth L. sgt. – Izabella 
híd – Dorozsmai út – Jerney u. – 

Dobos u. – Széchenyi u. – 
Negyvennyolcas u. – Czékus u.

 MARS TÉRRŐL (szabadnapokon)

 5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45

 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45

 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30

 21:30 22:30

 MARS TÉRRŐL (munkaszüneti napokon)

 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30

 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30

 21:30 22:30

 CZÉKUS UTCÁBÓL (szabadnapokon)

 4:45 5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15

 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58

 20:58 21:58

 CZÉKUS UTCÁBÓL (munkaszüneti napokon)

 4:58 5:58 6:58 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58

 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58

 20:58 21:58 22:58

36H
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Van-e kiút a mélyszegénységből?
 KeNyeret, cirKuszt...

Szociális szövetkezetek 
alakulhatnak, adta hírül a 

sajtó még márciusban.

Az egyik televíziós csatornán műsorában Juszt László 
3 millió mélyszegénységben élő magyarról beszélgetett. A 
Kossuth Rádióban 2011-ben elhangzott, hogy hatszázezer 
olyan ember él falun, akik a TSZ-ek 1990-es szétesése óta 
nem szereztek 20 év szolgálati időt, és emiatt nem kaphatnak 
öregségi nyugdíjat. A mélyszegénység kialakulását kedve-
zőtlenül befolyásolja a rokkantnyugdíjak kíméletlen felül-
vizsgálata, százezres nagyságrendű beteg ember munkába 
való visszairányítása.

Tamás Gáspár Miklós társadalomkutató televíziós nyi-
latkozatában korábban elmondta, hogy a mélyszegénység 
kialakulása, a társadalom két-, illetve háromfelé szakadá-
sának következményeként nálunk is elindulhat a migráció; 
a gazdasági menekültek valamint a szegények „benyújtják 
a gazdagabb rétegeknek a számlát”, vagyis „megsarcolják”, 
magyarul meglopják őket.

Örömmel értesültem a sajtóból, hogy Hegedűs Zsuzsa 
miniszterelnöki főtanácsadó áldásos tevékenysége nyo-
mán elsődlegesen a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek 
számára munkalehetőség teremtésére, helyzetük javítása 
céljából pályázatot írnak ki újabb szociális szövetkezetek 
létesítésére. 800 ilyen szövetkezet jöhet létre 47 kistérség-
ben 5 millió forintos támogatással. A törvényi kereteket 
már 2006-ban kidolgozták, melyeket a kormány módosítani 
tervez. A kezdeményezés másodlagos célja a foglalkoztatás 
erősítése, helyi szintű közösségszervezés ösztönzése, szo-
ciális kohézió erősítése, az egyén aktív állampolgárrá válá-
sának elősegítése.

A pályázatok „A” és „B” variációkhoz köthetők, melyek 
új szövetkezetek létrehozásának költségeire, alapítására, 
vagy már működő szövetkezetek termelés bővítésére vonat-
kozhatnak, vissza nem térítendő támogatása formájában.

Csongrád megyében a mó-
rahalmi és a kisteleki kistérség 
adhat be ilyen célú pályáza-
tokat. A sajtóban Zákányszék 
és Baks polgármesterei nyi-
latkoztak a témában. Sajnos 
Szeged városa nem pályázati 

célterület, így annak peremkerületeiben élők számára ezen 
projekt nem pályázható. Viszont pályázat nélkül, öntevé-
kenyen is el lehetne indulni más, pl. Jánoshalma helység 
korábbi szociális szövetkezeteinek alapítási példája nyo-
mán. Tudvalevő, hogy a semmiből nem lesz valami, csak a 
semmi. A közmunkások munkájára szükség van, viszont a 
központi keretből való finanszírozás állandóan szűkül. A 
Délmagyarország 2012. május 15-i számában közölt „Köz-
munkás a gáton” című cikk szerint március végén a nyil-
vántartott álláskeresők száma a megyében 22 561 fő volt, 
ezzel szemben 4266-an vettek részt közfoglalkoztatásban. 
Tavaly egész évben hozzávetőleg 40 ezren voltak álláske-
resők, és ebből 9936-an kaptak közmunkát (kb. 25%-uk).

Szegeden az önkormányzati cégek 2010-ben 2700, ta-
valy 1230 közmunkást vehettek fel. Idén 490 emberre kér-
tek pénzt, de csak 321 fő átlagban 3 hónapos foglalkoztatá-
sára kaptak, 70%-os támogatás mellett, 19 munkaadóhoz. 
Mivel egy év 12 hónapból áll, az átlagos 3 hónapos támoga-
tás 321 főnek, egész évre vetített elfoglaltság alapján 80 fő/
év részére biztosított közmunka. Aki ebből kimarad, az ha-
vonta 22 800 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphat.

A nettó havi bérek 8 órás foglalkoztatású alapképzett-
ségűeknek 47 ezer Ft, míg középfokú végzettségűeknek 60 
600 Ft/hó. A gyakorlat szerinti napi 6 órás foglalkoztatás 
mellett 35 ezer ill. 45 ezer Ft-ot lehet keresni. Ezt meg-
bontva hetente fizetik. Ekkora összegből egyedül sem lehet 
megélni, nem hogy családi életet tervezni. Marad az alkal-

mi, külföldi, ill. a fekete munka. Kérdéses, milyen táppénzre, 
nyugdíjra számíthatnak azon állampolgárok, akik ebből a 
körből hosszabb ideig kitörni nem tudnak?

Ismereteim szerint Szegeden nagyszámban olyan mun-
kahelyek vannak, ahol minimálbért lehet csak keresni. Ennek 
valószínűsített oka a magas adó, a kényszervállalkozások, 
a szociálisan érzéketlen munkaadói kultúra stb. A kormány-
program hosszabb távon a segélyezés helyett a munkaválla-
lást támogatja, viszont kérdéses, hogy hol vannak manapság 
új munkahelyek? Hol alakultak az utóbbi időben olyan mun-
kahelyek, ahol új értéket állítanak elő és nem minimálbért 
fizetnek?

Minden valószínűség szerint hosszabb távlatban el kell 
téríteni a profitorientált termelést, gazdálkodást a szociális, 
önfenntartó, nonprofit szférától. Az embereket ki kell hoz-
ni a mélyszegénységből, a megalázó élethelyzetéből. A falu 
mindig eltartotta magát, még adót is fizettek szüleink, ma 
szégyen szemre egyes vidékeken a paraszt falujában cse-
lédnek sem kell. Tény az is, hogy kitermelődött 20 év alatt 
egy haszontalan, semmihez sem értő segédmunkás réteg, 
amelynek egy része már dolgozni sem akar.

A szociális szövetkezetekben minden szolgáltatási, ipa-
ri, mezőgazdasági, egészségügyi, gondozási tevékenység 
végezhető lenne, ha van rá piac, kereslet. Ez államilag folya-
matosan megszervezhető lenne. Ezekben a szövetkezetek-
ben dolgozók megtermelhetnék saját ennivalójukat (zöld-
ség, gyümölcs, apró állatok). Például, kevés beruházással 
lehetne létesíteni drótfonatkészítő műhelyeket, amelyek 
a költségvetés és pályázati munkákhoz lennének beszállí-
tók. Szüksége lenne a városnak új járdalapokra, térburkoló 
elemekre. Elhagyott, elhanyagolt földek vásárlásával, terü-
letcserékkel lehetne mezővédő erdősávokat létesíteni, eh-
hez szükséges csemetéket megnevelni, köztesként benne 
burgonyát termelni. Az erdő 8–10 év múlva ritkítással tűz-
revalót adna. Lehetne a szegények részére, akik soha sem 
fognak tudni hitelt felvenni, vályog és tégla manufakturális 
gyártását beindítani, ebből saját házaikat felépíthetnék szak-
irányítással (a régi Wekerle-program mintájára). Kiskundo-
rozsmán ismerek még négy olyan embert, akik saját házukhoz 
a Hegedű, a Jerney és más utcákban a telkükön lévő kibányá-
szott agyagból készítettek vályogot, majd azt téglává kiégették.

Fatornyos hazámban saját, 1948-ban döngölt földből ké-
szült házunk áll jelenleg is, két generációt szolgált ki. (Ez 
az ún. vertfalú ház, csúszózsalus eljárással készült fekete 
földből. Ez volt a paraszti olcsó élet és családalapítás meg-
valósítható lehetősége.)

A római katolikus egyház társadalmi tanítása alapján 
több mint 100 éves a pápai szociális enciklika. Ennek egyik 
tanítása, hogy a közjó érdekében kell a tőkét fordítani a 
munkások javára. A tőke kell a termelés bővítéséhez, nem 
bűnös dolog, de a munka és munkások érdekében kell mű-
ködtetni, alárendelni és nem fordítva.

Tehát van kiút a mélyszegénységből és az élelemhiány-
ból. Vissza kell térni az 1960-as évek előtti falusi, kispa-
raszti életformákhoz, termelési módszerekhez. Ezek annak 
idején az önálló emberi életet, méltóságot szolgálták, a csa-
ládok egymás házait felépítették, éltek, gyarapodtak. Ezeken 
a gyökereken jöttek létre a tsz-ek. Megoldásként itt vannak 
az ősi termelési módszerek alkalmazásával a szociális szö-
vetkezetek, mint korszerű, működő, gazdasági szerkezetek.

Úgy gondolom, hogy Szeged városa ez évi 700 milliós szo-
ciális keretéből – pályázati lehetőség nélkül is – öntevékenyen 
egy kísérleti szociális projekt szövetkezetet beindíthatna a 
jelenlegi közmunkák mellett, mely alapjául szolgálhatna egy 
későbbi, hosszabb távú közmunka és szociális programnak.

Tímár Lajos

„ Hol alakultak az utóbbi időben olyan 
munkahelyek, ahol új értéket állítanak elő 

és nem minimálbért fizetnek? ”

 havi goNdolat

„Nem szégyen az, ha valaki 
szegény, csak az, ha nem 
igyekszik munkával kijutni a 
szegénységből.”

(PerikLész)
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Képviselői fórumon jártunk
Az Alkony Nyugdíjas Klub május 7-én kép-

viselői fórumra invitálta önkormányzati kép-
viselőinket, Mihálffy Bélát és Kosik Dénest. A 
dorozsmai szépkorúak biztosítékot vártak a 
meghívott képviselőktől arra, hogy az idei klub-
élet és rendezvényeik biztosításához szükséges 
fedezet összegéhez hozzájárulnak. A képviselő 
urak ígéretet tettek erre, a változó gazdasági 
körülmények függvényében. Kosik Dénes gra-
tulált a Klub tagjainak a népdalversenyen elért 
szép eredményéhez. Elmondta egyben, hogy a 
klub finanszírozása eldöntésében a Kiskundo-
rozsmai Részönkormányzat határozata, hogy 
a nyugdíjasok rendezvényeiket a művelődési ház 
rendezvény keretéhez illesztik. Tudvalevő, hogy 
az egész évi rendezvénykeret 1,7 millió Ft tá-
mogatást kapott. Mihálffy Béla örömét fejezte 
ki, hogy a nyugdíjas klub milyen szerteágazó 
közösségi munkát végez, és részt vesz minden 
nagyobb dorozsmai rendezvény körülménye-
inek biztosításában. Reményét fejezte ki, hogy 
ugyanilyen aktív módon képviselik magukat a 
2012. év rendezvényein – a Dorozsma Futás, a 
Dorozsmai Napok, az Idősek Napja, a Faragó 
nap, a Tökfesztivál és a Mindenki Karácsonya ez 
évi programjainak megtartásánál is.

Kovács Ferencné Icuka, a klub vezetőjének pa-
nasza, hogy a szegedi nyugdíjas rendezvényekre 

elvétve, vagy egyáltalán nem hívják meg a dorozs-
maiakat, mintha nem is számítanák a dorozs-
maiakat Szeged részének, csak a választások 
alkalmával. A képviselők reagálva e panaszra csat-
lakoztak véleményükkel, mert érzésük szerint is 
a peremkerületek mostoha elbánásban részesül-
nek a Belvároshoz képest. Eredmény – még ma 

– csak erős lobbyzással, személyes kapcsolatok 
révén születhet. E szemlélet és gyakorlat meg-
változtatása további kemény munkájukba fog 
kerülni – ígérték.

Továbbiakban tájékoztatást adtak a Fórumon 
résztvevőknek a rendőrségi körzeti megbízotti 
iroda új helyre – a Részönkormányzat udvará-
ra – telepítéséről, tárgyalásokról annak a közel-
jövőben rendőrőrssé fejlesztéséről és az idén 
kiépítendő 6 db biztonsági térfigyelő kamera-
rendszerről. Ezután feltett kérdésekre válaszol-
tak, többen sérelmezték például a csatornázást 
követően kiépített szilárd útburkolatok silány 
minőségét. A belvízelvezető árkok kitisztításának 
központi elvárásait tolerálják, s ígéretet tettek 
az önkormányzat és szervei, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. szakirányú vezetőinek tá-
jékoztatására, a problémás helyzetek megszün-
tetése iránt.

TóTh GyörGy

Cigány versmondó verseny Dorozsmán
A Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormány-

zat május 16-án városi versmondó versenyt hir-
detett a művelődési házban a szegedi általános 
iskolák alsó és felső tagozatos, valamint a közép-
iskolák roma diákjainak számára. A maga nemé-
ben kuriózum, hogy az Orczy István Általános 
Iskolával együtt kilenc általános iskolából érkez-
tek tanulók, valamint hét gimnazista pályázott a 
versenyen. A kisebbségnek tudott nemzetiség-
ből legalább annyi gyerek pályázott most itt, 
mint amennyi az egyéb versenyeken induló nem 
roma gyermekek közül jelentkezik. Talán erre 
nem ártana felfigyelni! Az összesen 50 nevező 
kemény munkát adott a Németh János által ve-
zetett zsűrinek. Több színvonalas, nagy átéléssel 
előadott, igen nehéz vers szavalatát hallhattuk. 
A szépen, csinosan, fehér ingbe, blúzba-ünneplőbe 

öltözött tanulók szépen teljesítettek, a szabadon 
választható versek felkarolták a magyar költők 
szinte teljes spektrumát. Ismert, hogy több, jó 
tollú roma költő élt és él hazánkban, a teljesség 
igénye nélkül sorolva Bari Károly, Bura Katalin, 
Choli Daróczi József, Glonczi Ernő, Kalányos Mó-
nika, Lojkó Lakatos József, Osztojkán Béla, Szol-
noki Csanya Zsolt, Vesho Farkas Zoltán és sokan 
mások. Többen – s a zsűri is – várták, remélték, 
hogy az ő költeményeik közül is el fog hangzani 
jó néhány a versenyen, de csalódniuk kellett. 
Meg kellett állapítani, hogy a versenyzők nem 
ismerik népességük jeles költőit, és talán halkan 
be kell azt is ismernünk, hogy felkészítő tanára-
ik sem fordítottak kellő gondot a roma költők 
verseinek megkeresésére, kiválasztására. Pedig 
erre büszkének kellene lenniük ezeknek a gye-

rekeknek.
Dr. Szirtesi Zoltán: 42 éve 

élek itt, de kimondom, a mű-
velődési ház még ennyire „nem 
ment” mint most, Hajdú Géza 
alatt. Ő szinte mindig itt van, 
e versenynek a szervezése is 
az ő érdeme. Nagyon boldog 
vagyok. Sok tehetséges kisgye-
rek volt itt ma. A fő dolgok egyi-
ke, hogy a szülők megtanítsák 
gyermekeiket a vers szerete-
tére. A mi civilizációnknak ez 
az első lépcsője, s a versekkel 
talán boldogabb is lesz ez a 
nemzedék. Mi szegények va-

gyunk, s a boldogság nem gazdagsághoz köthe-
tő. Vannak szegények, akik boldogok, s vannak 
gazdagok, akik nyomorultak. A lelki gazdagság a 
fontosabb. A helyiek kemény emberek, de talán 
őszintébbek. S talán igazságosabbak is. Hiányo-
lom magam is a felkészítő tanárok verskiválasz-
tási igénytelenségét, a célzott keresést, ha már 
roma versmondásról van itt szó. 

Nagy Mihály, a Szegedi CNÖ, elnöke: Nagyon 
boldog vagyok, hogy ez a verseny megvalósulha-
tott, ez jórészt Hajdú Géza érdeme. Köszönöm, 
hogy teret és helyet adott ennek a rendezvény-
nek, ahol megmutatkozhattunk. Szép reménye-
ink vannak, amelyek megvalósulni látszanak, s 
ebben köszönet illeti ezeket a szorgalmas gye-
rekeket is. Minden területen meg kell nyilvá-
nulnunk, hogy az emberek megismerhessenek 
bennünket, mire vagyunk mi képesek, az előíté-
letektől eltérő más oldalunkat is megláthatják.

Helyezések: fődíjas Gábor Márkó (akit a zsű-
ri elnöke született tehetségnek tart) és Szirtesi 
Mihály lett. Középiskolások kategóriában első 
helyezést Balázs Roxána, a Weöres S. iskola 
diákja, a második Mohácsi Szabrina, a József A. 
tagintézményből lett. Az alsósok közül az első 
helyet Peresztegi Vivien a Rókusi II. sz. iskolából 
szerezte meg, aki a dorozsmai Szirtesi doktor úr 
által felajánlott különdíjat is elnyerte. Második 
helyen Ottlik Laura, a Weöres iskola diákja, míg 
a harmadik helyet megosztva Lakatos Krisztián 
Farkas Annával nyerte. Ők is a Weöres iskola di-
ákjai.

T. Gy.

Felnőtt játszótér
Igen különös cím, nem is gondolnák, hogy eb-

ben az emberekben lévő gyermeki lény felébresz-
tése van. Egy emberben mindig ott van a játékra 
való hajlandóság, csak elő kell csalogatni.

Az utóbbi időben állandóan azt hallom, hogy 
azért hízik el a társadalom, mert keveset mozog-
nak az emberek, egész nap, ha tehetik, csak a szá-
mítógép vagy a TV előtt ülnek, ahelyett, hogy sétál-
nának, sportolnának.

Hát itt lenne egy lehetőség, csak élni kellene 
vele. A felnőtt játszótér mindenkinek szól, aki 
már kinőtt a gyermekjátszóterek eszközeiből, de 
szabad levegőn szeretne hasznos időt eltölteni. 
A felnőtt fiatalokat mozgásra, sportra ösztönzi, 
a szülőket példamutatásra sarkallja, az idősek 
számára veszélytelen, új programot kínáló lehe-
tőség. A kar-, láb- és csípőizmokat kíméletesen 
megmozgató gépeken a fiataltól az idősig tehát 
mindenki kedvére tornázhat.

A közelmúltban voltam Bükfürdőn, ott talál-
koztam egy ilyen felnőtt játszótérrel. Magam is 
kipróbáltam és elgondolkodtam, hogy talál itt 
is jó lenne egy ilyen játszóteret kialakítani. Úgy 
gondolom, hogy erre a művelődési ház udvara 
lenne talán a legalkalmasabb, hiszen ott egész 
nap lehetne játszani ezekkel az eszközökkel. 
Építéséhez pályázatot lehet benyújtani.

o. F.
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 programajáNló

Júniusi 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: június 4-én, hétfőn 10-14 óráig

kÖnyVbemutAtó
A 83. Ünnepi könyvhét alkalmából
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Somogyi-könyvtár 
Dorozsmai Fiókkönyvtárának közös szervezésében:
Závada Pál-Korniss Péter: Egy sor cigány – Huszonnégy 

mai magyar című portrékönyv bemutatója a művelődési 
ház nagytermében.
A Kossuth-díjas szerzőpárossal Dr. Szirtesi Zoltán házior-
vos beszélget.
A könyv megvásárolható a helyszínen!
Időpontja: június 4-én, hétfőn 16 órakor

retro disco
Zártkörű rendezvény
Belépőjegy: 500 Ft.
Csak 18 éven felülieknek!
Időpontja: június 9-én, szombaton 21 órától

kresz-tAnfolyAm
M, A1, A korl., A1-B-Vel, A21+, B, C, CE kategóriákban.

Részletfizetési kedvezmény, ballagási akció!
Érd.: Mihály Mária (30/9436184)
Beiratkozás időpontja: június 11-én, hétfőn 17 órakor

Nők klubja
Váradi Ágnes: Talpmasszás
Időpontja: június 29-én, pénteken 17 órakor

XiV. dorozsmAi nApok
Június 22-től június 24-ig

Vásárok
Június 8-án 9-14 óráig és 18-án 9-13 óráig

műveLődési ház

Fókuszban a Bozsó család
A Petőfi Sándor Művelődési Házban május 

18-án 17 órakor szép számmal jelentek meg 
azok, akik kíváncsiak voltak Bozsó Márton fo-
tográfus Párhuzamok című kiállítására.

A frappáns méltatás és rövid bemutatkozás 
után a kávéházi hangulatot Bozsó Antal népze-
nész, a művész édesapja lantjátékával, kellemes 
énekhangjával tette színesebbé.

Bozsó Márton életrajzából követhetjük, hogy 
első fényképezőgépét tizenkét éves korában kap-
ta ajándékba, és akkor kezdte a fotózást. Azt, hogy a 
zongorához már pici gyermekkorban kell odaülni, 
a billentyűzetet választani örök társul, a művész-
nek köztudott, de Bozsó Márton bizonyította, 
hogy a fotózást is idejekorán érdemes elkezdeni. 
A hobbiból később hivatás lett, lencsevégre ka-
pott már az élet számos területéről, embereket, 
esküvőket, a természeti tájakat, fényeket, sajtó-
fotókat, örök pillanatokat.

2007-ben a szegedi Ifjú Alkotok Köre által 
szervezett kiállításon Buborék című képe első 
díjat kapott, de ezen kívül számos sikeréről ol-
vashatunk.

Itt, a Művelődési Házban munkáit tekint-
hettük meg, ragadhattuk magunkévá mi is azt 
a pillanatot, amelyet ő látott ott, akkor, amikor 
azokat fényképező gépével megörökítette. Szü-
lői indíttatása – édesanyja botanikus, édesapja 
népzenész – művészi génjei kiteljesednek lényé-
ben, amelyet tehetségével ad tovább a szemlélő-
dő „utókor” számára.

Munkáiban honlapján is gyönyörködhetünk.
A szappanbuborék látomás, hamar eltűnik, 

de Bozsó Márton fotóit itt a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban még június 8-ig láthatjuk, és a 
fotográfus szavait idézve „reméljük, hosszú még 
az út...”.

GrandPierre CeCíLia

Május 20-án ünnepelte 100. születésnapját Szabó Pista bácsi, akit két gyermeke, négy unokája, hat dédunokája és 
az önkormányzati képviselők, Kosik Dénes és Mihálffy Béla köszöntött e jeles napon.

Szabó István 100 éves

XIV. Dorozsmai Napok
júNius 22. péNtek
17.30-tól a A Szeged Megyei Jogú Város Fricsay Ferenc 
Városi Fúvószenekar koncertje
18 órakor megnyitó: A Kiskundorozsmáért Emlékérem, 
a Mecénás-díj és a Kiskundorozsma Sportolójáért 
Emlékérem átadása
Ünnepi műsor: Eszterlánc Néptánccsoport, (vezeti: 
Vesmás Andrea), Aerobic csoport (vezeti: Miklós Rita), 
Zumba tánccsoport (Vezeti: Simon Renáta) bemutatója
20 órakor a Sógorok együttes koncertje

júNius 23., szombat
7 órától VIII. Szélmalom Kerékpártúra 100, 50 és 
30 km-es távon (jelentkezés Lakatos Zoltánnál a 
70/2381540-es telefonszámon)
14 órakor Eredményhirdetés
15.30-tól Népzenei Találkozó:
Fellépnek: Mátó Mátyás (tárogató), Délikert Napsugár 
Táncegyüttes, Hóvirág Népdalkör (vezeti: Gyuris János), 
Dorozsmai Népdalkör, Deszki Dukát Énekkórus és a Lale 
iz Banata Zenekar (vezeti: Rusz Makszo)
18 órától A Röfi Ker Húsbolt nyereménysorsolása
A felhívás megtalálható a Röfi ker húsboltjaiban. Fődíj 
egy élő sertés, melyet csak a jelenlévők között sorsolunk 
ki! Közben csevap ételkóstolás!
19 órakor A Dorozsmai Színkör bemutatja Örkény 
István: Az ember melegségre vágyik című vígjátékát
20 órától Apolló 23 koncert
21 órától utcabál

kísérő programok:
Deák Péter távirányítós kisautó bemutatója, 
Ács Géza-emlékkiállítás a Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
Fiókkönyvtárában, Miklós János: Magyar várak – ma-
kett-kiállítás, Deák György kovácsműhelye.

A dorozsmAi szélmAlom egész hétvégén 
ingyen látogatható!
Kádár Ferkó fotószínháza: vásári képeslapkészítés 
különböző hátterekkel, melyek a régi fényképezés 
illúzióját keltik.

júNius 24. vasárNap
9 órakor Ünnepi szentmise és körmenet a római 
katolikus templomban
A misét Gordos Ferdinánd plébános celebrálja
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 olvasói leveleK

 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!

Hamarosan elérkezik a parlagfűszezon kezdete, amely sok allergiás 
ember életét keseríti meg. Amennyiben találunk községünk területén e 
szempontból elhanyagolt, gondozatlan területet, a róla készült fényképe-
ket leközöljük. Emellett Olvasóinktól is szívesen várunk olyan felvételeket, 
amelyek szintén gondozatlan, csúnya közterületeket ábrázolnak.

cirkuszosok
Itt volt májusban az Alexander 

Cirkusz Dorozsmán. Az érdeklődés 
messze elmaradt a várttól, igaz, a 
színvonal is igen alacsony volt, de 
egy biztos: a kisunokámnak nagyon 
tetszett, és örülök, hogy a megélhe-
tésükhöz mi is hozzájárultunk a be-
lépőjegy vételével.

oCskóné

osztálytAlálkozó
Kiskundorozsmán 1966. évben 

végzett 8/a-s általános iskolai volt 
osztálytársainkat keressük. Jelent-
kezéseteket várjuk találkozó szer-
vezése céljából.

Keresd Ézsiás Rozáliát és Perecz 
Icát.

Dorozsmai hon-lapozda
Május közepére elkészült és 

elérhető az interneten a Kiskun-
dorozsmai Részönkormányzat hon-
lapja. Ennek apropójából tüzetesen 
szemügyre vettük a Dorozsmával 
foglalkozó internetes oldalakat, 
amelyekről általánosságban el-
mondható, hogy mind külcsín, mind 
tartalom tekintetében további fej-
lesztésekre szorulnak.

Üzemel már a Kiskundorozsmai 
Részönkormányzat tavaly beharango-
zott saját honlapja, amely a http://
www.kiskundorozsma.szeged.hu 
címen érhető el. Az önkormányzati 
képviselők által alapított netes in-
fóportálon többek közt az újságunk 
által is leközölt részönkormányzati 
bemutatkozó olvasható, de helyet 
kapott a tavaly decemberben nyom-
tatásban megjelent képviselői be-
számoló szövege is. A nyitólapon 
az amúgy jellegtelen hátterű fejléc 
alatt található az ergonomikusnak, 
eltaláltnak és szépnek egyáltalán 
nem mondható menü- és szöveg-
oszlop, a szélmalom sziluettjével a 
háttérben. A honlapon képgaléria 
is működik, a képek nagy része a 
kiskundorozsma.hu-ról származhat 
(noha a weblapra egy darab hivat-
kozás sem mutat). Tudomásunk sze-
rint a közeljövőben továbbfejlesztik 
a honlapot és újabb információval 
látják el, remélhetőleg a külalak is 
modern, a mai kor által elvárt di-

zájnt kap. Ennek ellenére érdemes 
elgondolkodni azon, hogy ha már 
évek óta üzemel a kiskundorozsma.
hu, amelyen ugyanazon információk 
szintén megtalálhatóak, van-e értel-
me külön weblap készítésének.

De böngésszünk tovább. A Ren-
dezvények menüpont alatt egy hi-
vatkozás visz át minket a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház dizájnos-
nak és rendezettnek szintén nem 
mondható honlapjára (http://
dorozsmaimuvhaz.atw.hu), amely 
egyetlen pozitívuma, hogy legalább 
naprakész információkat tartalmaz 
(bár ezt a funkciót a művelődési ház 
facebookos oldala szintén betölti). 
Munkatársaink című oldalán pedig 
megismerkedhetünk a Munkatars 
neve nevű munkatárssal is.

Szintén hivatkozás mutat a 
dorozsmai római katolikus plé-
bánia saját honlapjára, amely címe: 
http://www.dorozsmaiplebania.hu. 
A lágy, kellemes színvilágú oldalon 
a templom fényképe fogad minket. 
Érdemes felkeresni a weblap galé-
riáját, ahol rengeteg fénykép tekint-
hető meg a dorozsmaiak hitéletével 
kapcsolatosan.

Községünk két általános iskolá-
ja is képviselteti magát honlappal a 
neten. A Jerney János (http://www.
jerney-szeged.sulinet.hu) és az Or-
czy István Általános Iskola (http://
www.orczyisk.try.hu) honlapjai rend-
kívül informatívak, például sok 

mindent megtudtatunk az iskolák 
mindennapi életéről, más intézmé-
nyekkel való kapcsolataikról, verse-
nyeken eredményesen szereplő ta-
nulóikról, de nincs önálló arculatuk, 
nem fedezni fel rajtuk dorozsmai 
vonatkozást.

Dorozsmához két sporthonlap 
is kötődik, az egyik a Szeged–Kis-
kundorozsma KSE-é (http://www.
szegedkkse.hu). Sajnos a honlap ga-
lériájában még kevés fénykép szerepel, 
pedig tudvalevő, egy kép többet mond 
ezer szónál. A másik sportos weblap 
a Dorozsmai Egységes Sportköré 
(http://www.dorozsmaesk.hu), 
amely vagány, sötét színvilággal és 
naprakész információkkal áll a láto-
gatók rendelkezésére. A honlapon 
szavazni és csevegni is van lehető-
ség.

Kiskundorozsmával legrészleteseb-
ben a http://www.kiskundorozsma.hu 
címen elérhető honlap foglalkozik. 
A weboldalon a látogatók olvashat-
nak a község történelméről, neve-
zetességeiről, kulturális életéről, 
galériája is számos képet tartalmaz. 
Helyet kapott az oldalon a Dorozs-
mai Napló elektronikus archívuma 
is, ahol egyre több szám digitálisan 
is megtekinthető és letölthető. Az 
oldal többi része egy ideje nem fris-
sült, amely annak tudható be, hogy 
az egész honlap társadalmi munká-
ban, nem profi cég által készült.

somoGyi Gábor

 zöld poNt

A Kiskundorozsmai Részönkormányzatnak 2012. május 21-én meg-
tartott nyilvános ülésén a tagok a közterület fenntartására fordítható kere-
téből 6 140 080 Ft felhasználására az alábbi bontásban: Vályogos utcának 
a Vitorla utca és Törő utca közötti szakaszának aszfaltozására 3 700 000 Ft, 
Bölcs utcai óvodában udvari játékok telepítése 800 000 Ft. Külterületi utak 
(Öreghegy, Sia, Fehértói, Széktó, Ipar, Seregélyes dűlők) javításához építő 
anyagok biztosítására 1 000 000 Forintot céloztak elő.

A testület ezenkívül 640 080 Forintot költött a közterekre kiültetendő 
egynyári virágok vásárlására, amelyekből a lakosok igényelhettek és május 
22-én haza is vihették.

 iNgyeN apró

A Dorozsmai Naplóban való 
közzététellel a polgárőrség karitatív 
és szociális segítő tevékenységével 
összhangban a szociálisan nehéz 
helyzetben lévő dorozsmai emberek 
(munkanélküliek, nagycsaládosok, 
idősek) életvitelének, megélhetősé-
gének segítésére jön létre a keresem-
kínálom-elcserélném, ingyen odaad-
nám rovat.

Közzétesszük azon hirdetéseiket, 
amelyek feleslegessé vált ruhák, bú-
torok, háztartási eszközök, tartós 
élelmiszerek, gépek eladására vagy 
ingyenes adományozására vonatkoz-
hatnak.

Továbbá lehetőséget biztosítunk 
alkalmimunka-lehetőségek és er-
re irányuló igények közzétételére 
(kertművelés, favágás, házi gondo-
zás, betegápolás, albérlet keresése, 
kínálata stb.).

Az igényeket a Dorozsmai Napló 
és a Polgárőrség nyilvános telefon-
számain és e-mail címein lehet majd 
bejelenteni vagy személyesen az újság 
szerkesztőségében (Széksósi út 12.). 
A jelentkezők részére megbeszélés 
szerint névtelenséget (anonimitást), 
diszkréciót biztosítunk. Az igénye-
ket és arra jelentkezőket összehoz-
zuk, leszervezzük. Igénylő rászoru-
lók esetében a Polgárőrség telefon 
és gépkocsi használata segítségével 
a szállítást is megszervezi.

– Család részére ingyen elvihető, 
vagy minimális térítés ellenében 
gyerekszobabútort.

– Anya és leánya házi munkát, 
gondozást, betegápolást vállalna rész 
vagy egész napos elfoglaltsággal is.

– Nagycsaládos apa mindenne-
mű ház körüli építési, festési, kert-
gondozási munkát vállalna.

– Vemhes (hasas) nyulat keresünk 
megvételre.

– DVD-lejátszó ingyen elvihető.

Alternatív táblák
A lépcsőn egy lábon 

ugrálva szabad lejönni

Az úton felajzott férfiak 
jelenhetnek meg

A híd eltűnésének 
veszélye áll fenn, 

ilyenkor az autók a 
folyóba eshetnek

Az Eiffel-torony 
következik

Az úton 1 km magasra 
ugró őzekre kell 

számítani
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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.

Új kezdeményezés az egyházközségben
Gordos Ferdinánd atya javaslatára ismer-

kedés, közösségépítés céljából négy alkalom-
ból álló „kiránduláscsomagot” állítottunk ösz-
sze, melynek során igyekeztünk figyelni arra, 
hogy minden korosztály érdeklődését felkelt-
sük ajánlatainkkal. 

A hirdetések alkalmával mindig közöljük 
a döntés megkönnyítése érdekében, hogy za-
rándokútnak, vagy kirándulásnak minősül-e a 
program. Figyeltünk még arra is, hogy legyen 
egy-, illetve több napos, közeli és távolabbi, vala-
mint anyagilag nem megterhelő úticél is. Legyen 
olyan, ahol nagyobb hangsúlyt helyezünk a lelki 
épülésre és olyan is, ahol egyszerűen csak „jó 
együtt lenni”. 

Nem voltam túlságosan bizakodó, amikor 
meghirdettük az első kirándulást, amelynek 
állomásai az alábbiak voltak: Máriagyüd, kegy-
templom, Siklós, Villány pincesor. Óvatosságból 
a kitűzött napra egy 20 fős autóbuszt foglaltunk 
le. Nagy örömünkre azonban ez gyorsan megtelt, 
majd folyamatosan emelkedett az érdeklődők 
száma. Így az indulás napjára 39 főre kerekedett 
a létszám.

Május 12-én útra keltünk. Az autóbuszon 
mindenki örömére a befizetett összegből fe-
jenként 1 000 Ft-ot vissza tudtunk osztani az 
utasoknak. A buszon gyorsan előkerültek a fino-
mabbnál finomabb házi sütemények, valamint 
a férfiak specialitásai, melyek jól oldották és fo-
kozták a hangulatot.

Az út folyamán Ferdinánd atya rövid ismer-
tetőket mondott az érintett helyiségek neveze-
tességeiről.

Amikor Máriagyüdre érkeztünk, a helyi kántor 
részletesen elmondta a kegytemplom történtét, 
valamint azt, hogy az öltöztethető Mária szobor 
a kis Jézussal hogyan kapott egy végleges, 9,5 kg 
súlyú arany-ezüst palástot. Az ismertető után 
misén vettünk részt, valamint teljes búcsút le-
hetett nyerni.

Máriagyüdön nagyon sok csodás gyógyulást 
jegyeztek fel, valamint megtéréseket, melyekről 
a sok hála-tábla tanúskodik, amelyek a templom 
belső falait borítják.

A templom mögötti magaslaton látható egy 
Jézus Corpus, amelybe méhek költöztek, így méz 
csurog ki a Jézus test lábán. Ezzel a kicsordult 
mézzel egy édesanya bekente vak kislánya sze-
mét, aki visszanyerte látását.

Siklóson voltak, akik körbejárták a várat, mások 
fagyiztak, ebédeltek, beszélgettek.

Villányban mindenki kedvére kóstolgathatta 
a tájjellegű borokat. A pincében gyorsan emel-
kedett a hangulat, kellemes volt a klíma, meg 
persze a borok is. A pincetulajdonos leengedte 
a csoportot a pincerendszerbe, így láthattuk hol 
és hogyan érlelik, tárolják a „szőlő levét”. 

Hazafelé többen álomba szenderültek. Ferdi-
nánd atya tréfásan megjegyezte: „milyen csend 
van, mégiscsak jó volt lemenni a pincébe!” Érde-
kesség, hogy a Máriagyüdre szervezett kirán-
duláson a generációk nagy találkozása történt: 
a legidősebb utas 85 éves volt, a legfiatalabbat 
pedig még 7 hónaposan édesanyja a szíve alatt 
hordozta!

Mint társszervező, nem szívesen alkotok vé-
leményt a kirándulásról, de úgy érzem, hogy a 
célunkat elértük, ismerkedtünk, beszélgettünk, 

sőt, már a hazaúton többen kérdezgették, hogy 
mikor megyünk legközelebb és mi lesz úticél.

Az alábbiakban a további tervekről:
Július hónapban: 1 napos zarándoklat és kirán-

dulás: Nagyszentmiklós – Őscsanád – Kiszombor 
(Nevezetességek, mise, rózsafűzés, Rotunda, ku-
korica útvesztő, hús sütögetés Kiszomboron a 
halastó partján.)

Augusztus hónapban: 4-5 napos Erdélyi ki-
rándulás a Bihar hegységben, túrázás

Még egy-egy napos zarándoklatok lesznek: 
Máriaradnára és Mátraverebély-Szentkútra.

A programok szervezés alatt állnak, minden 
program részletesen hirdetve lesz, jelentkezési 
határidővel a buszfoglalás miatt!

naGyné nyírő kaTaLin

Vélemények a kirándulásról:

A jó hangulatú kiránduláson a testi-lelki fel-
töltődésen kívül alkalom nyílt arra is, hogy rég 
nem látott ismerősökkel beszélgessünk. Szép él-
ményekkel gazdagodva várjuk a következő kirán-
dulást, ahol biztosan ott leszünk!

(Hajnalné Miksi Zsuzsa és férje, Efraim)

Rengeteg érdekes dogot láttunk. Jó volt, hogy 
voltak gyerekek és nénik is. A két tornyú templom 
története érdekes volt, meg hogy körbejárhattuk 
Máriát és a kis Jézust. Sok aranyat láttunk. A várban 
a ruhák és a bútorok tetszettek. Mindent megnéz-
tünk. Nagyon meleg volt, így mi fagyiztunk, amíg 
a felnőttek a pincében voltak. Máskor is jó volna 
elmenni kirándulni!

(Kasza Angéla, 4. osztályos tanuló)

Templomi búcsú
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János templom 
búcsúja idén 2012. június 24-én, vasárnap lesz. Az ün-
nepi szentmise de.: 09:00-kor kezdődik. A szentmisét 
bemutatja és szentbeszédet mond: Dr. Kovács József 
irodaigazgató - provikárius, a Szent Gellért Egyház-
megyeközi Papnevelő Intézet rektora. A szentmise 
keretében a jubiláló házaspárok áldásban részesülnek, 
majd ezt követi a hagyományos búcsúi körmenet.

XXIV. Jvnii: Keresztelő Szent Jánosról
(részlet)

Sötét Pogányság, im világosság; tavozzék már vakság:
Mint fényes tüzzel, oktat Szent János születésével.

Üzd sötétséget, sok rút vétséget, Szent János világa;
Hogy köztünk fénlyék, és nevelkedgyék Christus 
országa.

Igy tiszteltessék, igy dicsirtessék Christus ö Szentiben:
Szent János fénye, szivünk reménye, Jesus nevében.

pünkösd ünnepe
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (részlet)

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje.”
Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok 

száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete sze-
rint „megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek 
és üle mindenikre azok közül. És megtelének 
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken…” (ApCsel 2,3–4). Ez az a „törté-
nelmi pillanat”, amikor az idegen népek közé 
téríteni induló apostolok lépteivel a keresztény 
vallás világhódító útjára indult. Az Írás értelmé-
ben pünkösd vasárnapját már az ősegyház is a 
Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, 
de a pünkösdi esemény értelem szerint az egye-
temes egyház születésnapja volt kezdettől fogva.

A pünkösdi csoda ábrázolása ritka, s nem 
követi pontosan a Szentírásban foglaltakat. A 
6–6 apostol karéjában, középen rendszerint ott 
ül Mária (az anyaszentegyház képviseletében), s 
míg az apostolok feje felett 12 lángocska lebeg, 
Mária fölé a Szentlélek terjeszti ki szárnyait ga-
lamb képében.

Úrnapja

„Mária, Aranyház!”
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik nap-

ra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja 
esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” 
(Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget 
ünnepli az egyház. Kötelező – piros betűs – ünnep-
pé 1264-ben IV. Orbán pápa tette földije, Lüttichi 
Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy láto-
másában a teliholdat látta, melyből egy darabka 
hiányzott. Júlianna a látomását úgy értelmezte, 
hogy a Hold az egyházi évet (!) jelképezi, amely-
ből valami hiányzik, mégpedig az oltáriszentség 
ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás közvetlen előzmé-
nye a híres, Raffaello által is megfestett bolsenai 
csoda volt. A pápa épp Orvietóban időzött, ami-
kor hírül vitték néki, hogy a közeli Bolsenában 
az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vé-
rezni kezdett (lásd Nagy Szent Gergely hasonló 
nagycsütörtöki csodáját). A pápának maga felé 
hajlott a keze: Úrnapja időpontjának megválasz-
tásával saját nevét – névünnepét is fényesebbé 
tette.
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Úrnapja
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (részlet)

Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen 
körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet 
útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott 
tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés 
és áldás) céljára. (E sajátságok arra vallanak, hogy 
a „szentostya” útvonala a Nap éves pályáját jel-
képezi, amelynek csúcspontján a Nap épp anyja, 
a Tejút „karjai közt” tartózkodik. Úrnapja ebbe 
az időszakba esik.) Az oltárok fölé lombsátrat 
emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé 
rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt 
széna és illatos füvek terítik be a körmenet útvo-
nalát) és a díszítésre szolgáló zöldágak varázs-
erejű szentelményeknek számítottak; hasonló 
hatást tulajdonítottak nekik, mint más ünnepek 

„megszentelődött” növényeinek (főleg betegség 
és villámcsapás ellen varázsoltak velük). Az oltá-
riszentséget a talpas szentségtartóban, más néven 
úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák 
körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentség-
imádásra is. Ez a vallásgyakorlat is a XIII. század-
ban keletkezett. Az úrmutató készítését az úrnapi 
körmenet és a szentségimádás tette szükségessé.

Babits mihály: eucharistia
(részlet)

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős
törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

templombúcsú - Keresztelő 
szent jános
Szent Iván tüze

A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent 
Jánosnak, a magyar népdal „virágos” Szent Jáno-
sának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe. 
A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja 
el. János és a napfordulat együtt ünneplése az V. 
századtól általános. Egy forrás szerint, mi ma-
gyarok a XI. században már gyújtottunk tüzet 
Iván előestéjén. Szokásunk régiségét a szlávos 
névváltozat bizonyítja. (A keresztény liturgia 
szókincse nyelvünkben nagyrészt a görög-szláv 
jövevényszavakból áll, mivel a térítő papok 
többsége először ezeken a nyelveken szólt ele-
inkhez.) Más lapra tartozik, hogy már az arab 
és bizánci források is megemlékeznek a pogány 
magyarok tűzimádatáról, és a tűzkultusz a nap-
év fordulópontjaihoz kötődő rítusok része volt. 
A katolikus egyház Szűz Márián kívül csak Ke-
resztelő Szent János esetében ünnepli névnap-
ként a szent feltételezett evilági születésnapját. 
A napfordulati János-nap kiválasztásakor az 
egyházdoktorok a Szentírásra támaszkodtak. Az 
evangéliumok szerint János éppen félévvel volt 
idősebb Jézusnál, születésnapja ezért került 
június 24-ére. A választás a római hagyomány-
tól sem volt idegen. A keresztény naptár két 

„ős-János” szentje, az evangélista (dec. 27.) és a 

keresztelő az év napfordulóinak a kapujában 
ül, a régi Rómában pedig az év ianuáit, „kapu-
it” Janus őrizte, s az ő neve egybecsengett a két 
szent latin nevével. E szinkretizáló törekvéseket 
mintha János evangéliuma is igazolta volna. 
Ilyen szavakat ad ugyanis a keresztelő szájába: 

„Annak növekednie kell” – mármint Jézusnak 
–, „nékem pedig alábbszállanom” (Jn 3,30). A 
növekedés a téltől nyárig hosszabbodó nappa-
lokra, az alábbszállás a nyártól télig rövidülő 
napokra is érthető (mennél alacsonyabban jár 

a Nap, annál rövidebbek a napok, és fordítva). 
Bod Péter XVIII. századi leírása jelzi, hogy az ő 
idejében a János-nap napfordulat-ünnep jellege 
köztudomású volt: „Néhol kerekeket forgattak 
annak emlékezetére, hogy a nap immár a’ ma-
ga abrontsának felső Pontyára felhágott s megis 
fordult.” Dömötör Tekla hívta fel a figyelmet arra 
az énekbe foglalt előírásra, mely szerint az Iván-
napi tüzet „négy szögre rakálták” (rakták). Ez a 
négyszög bizony a Nap „abrontsának”, az eklip-
tikának fordulópontjait jelképezi.

Futás az egészségért
Május 26-án lezajlott az immár második do-

rozsmai futófesztivál. Már az előző nap a futás 
útvonalain elhelyezett „megállni és várakozni 
tilos” táblák jelezték, készül valami.

A figyelmet az egészséges életmódra és a 
környezettudatosságra felhívó futás reggel a 
Jerney János Általános Iskola udvarán, bemele-
gítéssel kezdődött. A rajthelyről a felnőtteket és 
a gyerekeket Mihálffy Béla indította, aki aztán 
beállt a futók sorába.

A futófesztivál már másodízben került meg-

rendezésre. Idén a programra 1200 nevezés ér-
kezett. A felnőtt távon a befutó Asztalos Sándor 
lett.

A rövidebb és a hosszabb táv teljesítése után 
a nevezők emléklapban és apró ajándékban ré-
szesültek. A jelenlévőket az iskola udvarán to-
vábbi programok, bemutatók és játékok várták. 
A hulladékgazdálkodás bemutatása mellett a 
szervezők felhívták a figyelmet a környezettu-
datos közlekedés illetve az energiagazdálkodás 
alapjaira is.

sG

Forrás: szegedma.hu
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Versenyfutás az élettel
Jelentős médiahír volt. Tv-ben, rádióban, in-

ternetes portálon, és a helyi napilapban is kiemelt 
helyen szerepelt az a katasztrófavédelmi gya-
korlat, melyet a Széchenyi István evezőpályán 
(Maty-ér) tartottak a múlt hó végén. Amikor 
a gyakorlaton résztvevő mentősökhöz léleksza-
kadva szaladt oda egy horgász a hírrel: „jöjjenek 
gyorsan, egy horgásztársam rázuhant a motor-
jára, eszméletlen!” Köszönhető a jelenlétüknek, 
az azonnali beavatkozásnak, hogy időveszteség 
nélkül ott termettek, a helyszínen hosszas küz-
delemmel, de visszahozták az életbe dorozsmai 
utcaszomszédomat, jó ismerősömet. A kórház-
ban életmentő szívműtétet hajtottak végre rajta, 
s ma már otthonában örülhet életének. Nem ez 
volt az első. Már tavaly, hasonló problémával 
nyomta a kórházi ágyat, akkor is a szívénél tör-
tént beavatkozás. Az orvosok által szigorúan 
meghatározott életmódot betartotta, de mi az a 
mozzanat, mi az a maximált tevékenység, amely 
nem tűnik veszélyesnek? Ha betartja is az elő-
írásokat, mi a garancia, hogy valaminek – idő-
járási frontnak, egy lehajolásnak cipőt bekötni, 
egy könnyű kis járdaseprés – hatására ne jöjjön 
ki újra a halálos veszedelem? Nem volt erőfeszí-
tés, fenyegetés abban, hogy motorra ülve, majd 
a vízparton, nyugodt, csendes, harmonikus kö-

rülmények között kapásra várva éljen egyetlen 
szenvedélyének – horgászgasson. Mégis. Már 
hazakészülődött, amikor a roham elérte, s nem 
volt menekvés.

Mint szól a mondás: „ahol nagy a szükség, 
közel a segítség”. Hála ennek a gyakorlatozás-
nak! Hála a majdnem tragédiát azonnal észlelő 
horgásztársnak! De az ember csak ember. S az 
apa és nagyapa még egy kicsit több. Minden 
gyarlóságával. A súlyos traumából még a kór-
házban lábadozó ember hírét vette kis unokája 
megszületésének. Kétségek között őrlődve – 
vajon nem jön-e újabb roham, vajon mit hoz a 
holnap, vajon megérem-e? – úgy, pizsamában 
kiszökött a kórházból, hogy láthassa, remélve, 
még talán ad neki az élet annyi sanszot, hogy 
odaérhessen, míg képes erre. A kórház előtt 
buszra szállt, úgy ahogy volt, és hazajött. Meg-
nyugodott. A Teremtő lehetőséget adott neki, 
hogy az Amerikában élő lánya és a megszületett 
apró kis jövevény, ha csak az internet segítségé-
vel is, de kapcsolatba léphettek. Most már jöhet 
bármi, de ezt nem volt szabad elmulasztani-vall-
ja. Felelőtlenség volt? Igen. Érthető volt? Azt hi-
szem, egyetértünk.

TóTh GyörGy

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Ács 

Géza halálának 20. évfordulójára rendezett 
emlékkiállításra, amelyre a Dorozsmai Na-
pok ideje alatt a Somogyi-könyvtár dorozs-
mai fiókkönyvtárában kerül sor.

Várjuk volt barátait és egykori kézilab-
dásokat, ismerőseit, iskolatársait és azokat a 
sportbarátokat, akik még emlékeznek rá.

A kiállítás családi és iskolai dokumen-
tumokból, sportemlékekből, írásos doku-
mentumokból és emléktárgyakból fog állni. 
Fényképeket láthatunk a kezdetektől az edző 
haláláig tartó időszakból, a kézilabda sport 
támogatása céljából alapított Dorozsmai 
Napló régi példányaiból.

Rövid filmet láthatunk a szakosztály spor-
tolóinak és családtagjainak bolgár tengerparti 
üdüléséről.

Egykori sportolóknak vagy családtagjai-
nak felajánljuk további megőrzésre a sportiga-
zolványokat és fényképeket.

áCsné FekeTe iLona
áCs PéTer

 mé-diáK

A Pálvölgyi-barlang felfedezése
Május egyik szombatján Budapestre kirándul-

tunk, úti célunk a Pálvölgyi-barlang volt. Mielőtt 
még átléphettük volna a kapuit, néhány fontos 
adatot közölt velünk a túravezető: egy mészkő-
barlangról van szó, amelynek legmélyebb pontja 
110 méter, 50 méterig biztonságos, a további 60 
méter már extrém túrának számít.

Hosszú várakozás után léptünk be a barlang 
„előtermébe”. Nagyon kíváncsiak voltunk, milyen 
csodákat rejt a mélység. Amikor az első terembe 
értünk, már körülzárt minket a sötétség, egyedül 
a fejlámpánknak köszönhettük, hogy tudtunk „tá-
jékozódni”. A vezető egy percig sem hagyta, hogy 
lankadjon a figyelmünk, mindig újabb és újabb 
érdekességeket közölt velünk.

Így tudtuk meg, hogy a II. világháború alatt 
rádióállomásnak használták a németek, de aztán 
kifüstölték őket onnan. Miközben a vezetőnk egyre 
beljebb vitt minket, megtudtuk tőle, hogy a bar-
langban csak olyan termek találhatók, amelyeket 
a természet alakított ki. Elmesélte nekünk, hogy 
minden teremnek a kialakulásával vagy a formá-
jával kapcsolatos nevet adtak. Az első „helyiség” 
neve a színházterem volt. Minden megvolt ott, ami 
egy színházban szükséges, láttuk a „súgólyukat”, 
a „páholyt”, a „színpadot”, csak itt mindez kőből 
volt. De ennek a barlangnak még a szellemével 
is találkoztunk, szerencsére megkedvelt, és így 
nem bántott bennünket. Aztán mennünk kellett 
tovább, hogy felfedezzük a többi termet is. Vol-
tunk a Föld-teremben, ahol láthattuk a meny-
nyezeten a csillagokat és a bolygókat. Voltunk az 
operateremben, ahol a visszhangunkkal játsz-

hattunk. Találkoztunk egy mélytengeri kőele-
fánttal és még sok más figurával. Szakadékokon 
mentünk át, kúszni, mászni vagy guggolni kel-
lett, hogy tovább haladhassunk. Előfordult, hogy 
olyan szűk volt a rés, hogy „superman”-pózban 
kellett a földön kúsznunk. Miután körüljártuk a 
barlangot, és kiértünk, kis híján megvakultunk 
a naptól, mert már kezdtünk átállni a denevérek 
életmódjára. Megdicsért minket a túravezetőnk, 
amiért mindenki egyben érkezett ki a barlangból.

Még most is vissza-visszavágyunk, mert na-
gyon jó volt, ezért mindenkinek ajánljuk, hogy 
látogassa meg Budapesten a Pálvölgyi- barlangot. 
Végezetül nagyon szépen köszönjük, hogy vi-
gyázott ránk és vezetett minket a túravezetőnk, 
mert nélküle még mindig a barlangban baran-
golnánk.

CsebeLLa orsoLya és kiss nikoLeTT
7. osztály
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INgATLANT KERES-KíNÁL? HíVjON

INgATLAKÖZVETíTÉS, ÉPíTKEZÉSSZERVEZÉS
NAgy VÁLASZTÉK, SZAKSZERűSÉg

Dolgoznak az 
„iparosok”

Már a tetőt is lopják a fejünk fölül. Nem túl-
zás ez az állítás a Thurzó-gyógyszertár épületé-
vel kapcsolatosan, amelyről május 21-ére vir-
radóra lelopták a réz esőcsatornát és a tornyot 
borító réz fedőlemezt.

Három hete egy hétvégi napon Öreghegyben 
egy tanya mellől, karámból elloptak tizenegy bir-
kát. A tolvajok gépkocsival érkeztek, a kerítést 
felbontották, az állatokat csendben elszállították. 
Az állatok közül nyolc nagytestű, fekete fejű, né-
met fajta. Aki hollétükről információval tud szol-
gálni, hívja a rendőrséget.

Ugyancsak gépkocsival érkeztek, és üzem-
anyagokat akartak lecsapolni egy dorozsmai 
tüzéptelepen. A tulajdonos észlelte azonban 
a tevékenységüket, a tetőablak felnyitása után 
már csak azt látta, hogy futóléptekkel távoznak.
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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
Vetőburgonya: egyet fizet kettőt vihet, a készlet erejéig!
– 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 

Bányai Pizzéria
A pizzériában bővített kínálattal várjuk vendégeinket, 
édes és sós ízesítésű burek (pl. húsos, káposztás, 

túrós, meggyes, almás) kaphatóak!
Marha húsos, csirkemelles hamburgerek, különböző variációkban!

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 

Nyitva: H-V: 9-19
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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

Szeged-Kiskundorozsmán 90 m2 
üzletnek, raktárnak vagy műhelynek, 
ipari árammal 500 m2 zárt udvarral 

kiadó!

Tel.: 06 70/389-5330

ZSUZSI DIVAT
Mindig megújuló szezonális termékekkel 

várjuk kedves vásárlóinkat,
36-56-os méretig,

alkalomra, hétköznapra.
Rövidáru termékek széles választékban 

kaphatók.

Nyitva: H-P: 8-18, Szo.: 8-12
Tel.: 62/461-306

Megy a székely a kocsival az úton, mikor megszólitja egy 
diákforma legény:
– Bátyám, messze van Kolozsvár?
– Nincs messze – feleli a székely.
A diák kérdi, hogy felülhet-e, mire a székely mondja, hogy 
felülhet. Eltelik egy óra, két óra, még mindig mennek. 
Végül a diák nem bírja tovább és megkérdezi:
– Bátyám, messze van még Kolozsvár?
Mire az öreg:
– Most már messze...

– Doktor úr, azt hiszem, új szemüvegre lenne szükségem!
– Az biztos, mert ez egy hentesüzlet!

Hogyan nyitja ki a rendőr a konzervet?
– Kinyitni, rendőrség!!!

Ki az abszolút bizalmatlan?
– Aki kézfogás után megszámolja, megvan-e még az öt 
ujja.
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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!

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

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

MASSZÁZS
Értesítem régi és új vendégeimet, hogy 

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

Zsuzsi

06 70/709-2272

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

TűzIFA mEgRENDELHETő!
(keményfa)

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

E-mail: kapaskert@gmail.com
Ingyenes házhozszállítás 10 km-en 
belül 5 mázsa felett, méretre vágva.

Ballagási AKCIÓ!
Szeretettel várunk mindenkit!
Kelet Varázsa Ajándéküzlet

(Coop ABC-ben)

2000 Ft vásárlás esetén 
10% kedvezmény!

Új női és férfi parfümök, 
ajándéktárgyak érkeztek!
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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.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/473-7667

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

éves tapasztalattal!
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

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198

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.

KÍNAI BOLT (orvosi rendelő mellett)

CSAK NÁLUNK!

Minőségi magyar               férfi fehérneműk

Tel.: 06 30/254 1440
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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.

sorsolás időpontja: június 23., 18 óra. Fődíj: egy élő disznó!
(A fődíjat csak a sorsoláson jelenlévők közül nyerhetik meg!) MKB, K&H Szép kártyát elfogadunk!

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!

Nyári akció!
Ahány éves, annyi százalék kedvezmény

szemüvegkeretének árából!
Napszemüveg 2900,- helyett 2490,-!

További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!

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


