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Havi gondolat
Amely népen belül gyűlölet munkál, ott mindenki: a gyűlölködők és a gyűlöletet elszenvedő is szolga marad.

Illyés Gyula

Kiskundorozsma megtér kun gyökereihez

Orczy István velünk van
június 4-ét akár ünnepnek is nevezhetnénk 

Kiskundorozsmán. nem volt valamiféle jeles 
évforduló, mégis egy olyan lépést tettünk, ami 
rangsorol bennünket, ami egyfajta hovatarto-
zást erősít meg.

Ki is lenne más az ötletgazda, mint Hajdú Gé-
za, a művelődési ház igazgatója, aki szóvá tette, hogy 
a Jerney-iskola névadója festményen megörökített 
arcképe s az ő szelleme őrködik az iskolán. Miért 
nincs egy ilyen az Orczy-iskola birtokában? Mit 
ad a véletlen, nemsokára dr. Báryné Gál Edit, a 
gyöngyösi Mátra Múzeum történésze kereste meg 
levélben, s kért tőle Kiskundorozsmával kapcsolatos 
kiadványokat. Tudni kell, Gál Edit az Orczy-család 
életének nagy kutatója, s azonnal viszontkérdés 
született: tudna-e a történész asszony valami Orczy 
Istvánnal kapcsolatos anyagot küldeni nekünk? 
Hogyne tudott volna, el is küldte diplomamunkáját 
tanulmányozásra. 

Ekkor született az újabb ötlet, hogy Orczy Ist-
ván dorozsmai tevékenységéről egy újabb kiadvány-
nak kell születnie a Dorozsmai füzetek soroza-

tában. A történet megírására Tóth Györgyöt kérte 
fel, aki elvállalta a megbízást. Titokban tovább 
agyalt, mit hozhat még össze a témában, ekkor 
kereste fel Simon Ferencet, tudna-e egy Orczy-ké-
pet festeni az iskola számára. Ha lúd, legyen kövér, 
érdeklődni kezdett, mit lehetne tenni Kiskundo-
rozsma kun hagyományai felélesztésére. (Mindenki 
előtt ismeretes, hogy a török hódoltság alatt Do-
rozsma szinte teljesen kipusztult és Orczy István 
jászkun kapitány volt, aki a felvidékről és Szolnok 
környékéről származó jász, kun és palóc családok 
ideirányításával újra benépesítette Dorozsmát.) 
Keresni kezdte a kapcsolódási pontokat s megta-
lálta a jászkun hagyományokat őrző, Kisszálláson 
működő Kiskun Összefogás Konzorcium vezető-
jét, Kovács Imre kiskun kapitányt, aki örömmel 
vette az érdeklődést. Hamarosan tagfelvételi ívet 
küldött, melyben Kiskundorozsma kérhette felvé-
telét a Konzorciumba. A csatlakozási beiktatásra 
Mihálffy Béla képviselőnk utazott el, és Dorozsma 
felvételt nyert a kunközösségbe. 

A festmény és a füzet elkészítése jól haladt, Haj-
dú Géza azonban merészet gondolva megkereste a 
még élő Orczy-utódokat is, akik kedvezően reagál-
tak, és kíváncsian tudakolták az indokot, majd tá-
mogatásukról biztosítottak bennünket. Már csak a 
napot kellett kitűzni, hogy a festmény, a füzet, a 
látogatók és díszvendégek, valamint az Orczy István 
Általános Iskolában tervezett megemlékezés össze-
hangolása egy ünnepélyes aktus keretében megva-
lósuljon. Ez a nap június 4-e volt, a nap, amelyen 
a dorozsmai Kun Találkozóra sor került. 

A reggeli órákra kezdtek a vendégek gyüle-
kezni. Kovács Imre kiskun kapitány, dr. Báriné Gál 
Edit, a díszvendégek: báró Orczy Ágnes, a nagy ős 
nyolcadízigleni leszármazottja, Sturmann Péter és 
Sturmann Krisztina, Orczy Ágnes fia és leánya a 
férjével. Különös páros is érkezett Kunszentmiklós-
ról: borotvált fejű, hajukat különös varkocsba font, 
bőrvértbe, csúcsos acélsisakba öltözött kun vitézek 
Vass Gergő vezetésével – az Iloncsuk Hagyományőr-
ző Szabadcsapat tagjai, akik nagy látványosságot 
és meglepetést keltve, teljes fegyverzetben-karddal, 
lándzsával, pajzzsal felövezve vonultak át az is-
kolába.

(Folytatás a 3. oldalon)

A mestermű, az Orczy István-festmény, az alkotó, Simon Ferenc és Orczy leszármazottja, báró Orczy Ágnes.
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a telefontanú ingyenes 
Hívószáma

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

Bűncselekmény esetén 
HívHató

107, 112

Dorozsmai nagyBani Piac 
nyitva tartása

 Hétfö-szombat: 7–14 óra
 Vasárnap: zárva
Vásár: minden hó 2. vasárnapján

telefonszám

06 62/461–095

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

Önkormányzati
zöldszám

06 80/820–302
kÖzterület-felügyelet

06 80/479–431

kiskunDorozsmai
Önkormányzati

kirenDeltség 
nyitva tartása

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

telefonszám

06 62/461–030

renDőrségi iroDa címe:

Negyvennyolcas u. 12.
félfogaDás:

minden szerdán 
17–19-ig.

álDozatsegítés
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

kéPviselői fogaDóórák
kosik Dénes és
mihálffy Béla

2013. július 11., 
16.30

Helye: Kiskundorozsmai
Kirendeltség

imPresszum · kiaDJa: dorozsmai napló baráti kör · felelős kiaDó: ballai ferenc
főszerkesztő: somogyi gábor · olvasószerkesztő: Miklós zoltán

tÖrDelés, tiPográfia: somogyi gábor
munkatársak: ocskó ferencné, s. grandpierre Cecília, tímár lajos, tóth györgy

hirDetésfelvétel: tímár lajos – 06 20/470–6587
issn 2063-3092

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

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

terJeszti: Magyar posta · nyomDai munkálatok: Agent print kft.
6781 domaszék, t. 873.

röviden
szegeDi Járási hivatal – 6724 Szeged, Huszár u. 1.

 Hétfö-kedd:    8.00–15.30
 Szerda: 12.00–17.30 06 62/564–364
 Csütörtök:    8.00–12.00
 Péntek:    8.00–11.30 06 62/564–473

felúJítJák a nyár folyamán az Or-
czy István Általános Iskola udvarát, amely 
finanszírozásába a Kiskundorozsmai 
Részönkormányzat is beszáll. Erről szü-
letett döntés a testület legutóbbi ülésén. 
Előző számunkban megírtuk, zöld utat 
kapott a város Pénüzgyi Bizottságában 
a városrészi keret tervezete, amely értel-
mében Dorozsmára 8,5 millió Forint jut 
ez évben. Az iskolaudvar teljes felújítása 
összesen 12 millió Forintba kerülne, két 
ütemben végzik el a munkálatokat. Az első 
ütem kivitelezése idén nyáron kezdődik 
és a tervek szerint augusztus 20-áig tart. 
Az intézményfenntartó cég által végzett 
munkálatok költségfinanszírozásába a rész-
önkormányzat is beszáll 1 millió Forinttal.

eBösszeírást tart a szegedi önkor-
mányzat október 31-éig. Minden kutyáról 
nyomtatványt kell kitölteniük a gazdáknak, 
aki ezt elmulasztja, több tízezer forintos 
állatvédelmi bírságra számíthat.

Ha a bejelentés alapján kitűnik, hogy 
nincs a kutyában chip, az önkormányzatnak 
értesíti a járási hivatalt, veszettség elleni 
oltás hiányában pedig a főállatorvost. 

A nyomtatvány beszerezhető a pol-
gármesteri hivatalban és a dorozsmai kiren-
deltségen, vagy letölthető az interneten a 
www.szegedvaros.hu oldalról. A kitöltött 
lapokat leadhatják személyesen az emlí-
tett helyeken, illetve postai úton az Igaz-
gatási és Építési Irodának címezve (6720 
Szeged, Széchenyi tér 11.).

Festékkel öntötték 
le a stációt

Horribile dictu! Ismeretlen tettes vagy 
tettesek június 17-én az éjszakai órákban 
barna festékkel öntötték le a 10. stációt a 
Hősök Ligetében.

A körzeti megbízott esti járőrözése 
során észlelte a rongálást: a stáció szent-
képét és a fehérre meszelt tartó építmé-
nyét lelocsolták festékkel. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást 
indított az ügyben, és 100 ezer Forint 
nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Mivel a nyomozás folyamatban van, 
részleteket a rendőrség nem árul el, ezért 
egyelőre azt sem lehet tudni, a nemrég 
telepített térfigyelő kamera rögzített-e 
bármi fontosat

A másnapi helyszínelés után a festé-
ket a domborműről eltávolították, a szo-
borépítményt újrameszelték.

Egyesületbe 
tömörülnek a 

subasai kiskertesek
Családok a Kiskertekért Egyesület 

néven megalakították érdekvédelmi szer-
vezetüket a subasai kiskertesek. A június-
ban bejegyzett szervezet elnöke Sándor 
János lett. A megalakulásának gondolata 
lakossági fórum után merült fel, hogy az 
hivatalosan képviselje a területen élők érde-
két. A tagfelvételi toborzóra hatvan-het-
ven ember jött el, a fele a 3000 forintos 
éves családi tagdíjat is befizette, hiszen 
az egyesület adminisztrációja költséges.

Törvényileg az egyesületeket civil 
szervezetként kezelik és partnerként 
veszik figyelembe a tárgyalások során. Ja-
vaslataikat muszáj figyelembe venni.

A szervezet legfontosabb célja a 
subasai kiskertek körül kialakult áldatlan 
állapotok megváltoztatása. Mint ahogy 
azt korábban megírtuk, számos helyi la-
kos kérvényezte a terület beépíthetőségi 
százalékának megnövelését, ám eddig 
bármit is csináltak, véleményüket nem 
vették figyelembe. Érdemi változás mind-
ezidáig nem történt, a város közgyűlése 
jelenleg csupán tanulmányt készíttet. 
Egyesületként viszont nagyobb eséllyel 
védhetik érdekeiket, a tagdíjból meg 
tudják fizetni a megfelelő szakembereket, 
munkadíját.
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Orczy István velünk van

(Folytatás a címoldalról) 

A műsor a kunkapitány által hozott vetítéssel 
kezdődött, ahol a kisiskolások rendhagyó történelem-
óra keretében ismerhették meg a kunok és jászok 
ősi történetét. Ez után az udvaron már felálltak 
a harcosok, akik hatalmas sikert arattak a bámész 
gyerekek körében előadott fegyverzetismertetéssel 
és ősi kun harci bemutatójukkal. Ezt követően ke-
rült sor az ünnepélyes aktusra, melynek keretében 
az iskola vezetői, tanulói, a jelenlévő vendégek és 
szervezők előtt bemutatták, egyben az iskolának 
átadták Simon Ferenc festőművész gyönyörű ado-
mányát, Orczy István festményét. A művész maga 
is Orczy-tanuló volt egykoron, és kissé meghatódva 
bízta-bocsátotta alkotását az iskola védelmére. Az 
ünnepséget a nap szomorú évfordulójára – a triano-
ni honvesztésre – való megemlékezés mondataival 
nyitották meg. Majd méltatták Orczy István 
Dorozsmáért tett erőfeszítéseit. A megemlékezést 
Mészáros Márta, a Kiskunfélegyházi Múzeum igaz-
gatónője és Szeged Város Önkormányzata NGSZ 
igazgatója is megtisztelte jelenlétével. A műsort 
Szentes Bíró Ferenc, Csebella Orsolya és Makra 
Zsolt szavalatai színesítették.

A látogatók ebéd után Kiskundorozsma néhány 
nevezetességét – a Hősök Ligetét és a szélmalmot – 

tekintették meg. A délutáni program a művelődési 
házban folytatódott, ahol a vendégek és a megje-
lent dorozsmaiak előtt bemutatták és ismertették 
a Dorozsmai füzetek 11. számát, amelynek címe: 
Orczy István, Dorozsma második honfoglalója. A 
szerzővel, Tóth Györggyel és dr. Báryné Gál Edit 
muzeológus-történésszel Mészáros János népművelő 

beszélgetett a népes hallgatóság előtt. Az egyes fejeze-
teket a Kiskundorozsmai Versmondók szavalatokkal, 
prózai részekkel kötötték össze, Vass József, Vass József-
né, a Szentes Bíró-házaspár, Szabó Péter és Mihálffy Bé-
la előadásában. A vendégek szép emlékekkel búcsúztak.

Dorozsma hazatért azokhoz, akikkel betelepült: 
a Kun Közösségbe.

Levél Hajdú Gézának

Kedves Géza!
Nagy örömmel gondolunk vissza a Dorozsmán eltöltött szép napra. Köszönjük a kedves vendéglátást és a 

megismerkedés lehetőségét. Jó érzés tudni, hogy a dorozsmaiak ilyen komolyan ápolják Orczy István emlékét. 
Külön gratulálunk Önnek az eredményes szervezéshez és köszönjük a munkát, amellyel sok résztvevőnek szerzett 
maradandó emléket. 

A leginkább szívmelengető számunkra azt tudni, hogy Simon Ferenc szép festményével a gyerekek minden 
nap találkozni fognak az iskola bejáratánál, s ez felkelti majd az érdeklődésüket az iskola névadója iránt, s remélhe-
tőleg tágabb értelemben a magyar múlt iránt is.

További munkájához sok sikert kívánunk! Szeretettel üdvözöljük a dorozsmaiak kedves közösségét:
Orczy ÁGnes és sturmann KrIsztIna

Szépen szavaltak
Ismét megrendezték, már 3. alkalommal a Szeged 

városi cigány vers- és prózamondó versenyt a dorozsmai 
művelődési házban. A megmérettetésben, amelyet a 
Nemzetiségi Önkormányzat hirdetett meg, a szegedi ál-
talános iskolák alsó- és felső tagozatos diákjai vettek részt. 
A neves zsűriben részt vett Antal Anikó, a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési osztályáról, Patyiné Goda Margit és 
Németh János, a szegedi versmondók jeles képviselője. 
A verseny házigazdája Rácz László, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat alelnöke volt.

Kedves kis műsor előzte meg a kisdiákok szavalatát: 
a roma „Kucu Banda” együttes adott pergő, autentikus 
cigányzenével kísért táncbemutatót. A 33 nevező szépen 
szerepelt. Persze, akadtak közöttük kissé bátortalanok, de 
magabiztos, jó előadók is, akiket a zsűri elnöke feltétlen 
továbblépésre biztatott. Az alsó tagozatos kategóriában 
elsöprő győzelmet aratott a kiskundorozsmai Orczy 
István Általános Iskola csapata, s a felső tagozatosok 3. 
helyezettjét is az orczysok adták. Felkészítő tanáraik – 

Somogyi Istvánné, Miksi Erika, Bálint Katalin, Kiss Györgyi, 
Bajdik Zoltán és Szénásiné Őrhalmi Nicolette – eredmé-
nyes munkát végeztek, tanítványaik dicsérettel helytálltak. 
Az alsósok versenyének I. helyezettje Kolompár Valenti-
na, a II. Kolompár Alexandra, a III. Rostás Dániel lett. A fel-

sősök I. helyezését Lakatos Krisztián, a Rókus II. Általános 
Iskola diákja, a II. Vágvölgyi Imre, a József Attila Tagintéz-
mény tanulója, a III. helyezést Kolompár Tibor, az Orczy 
tanulója nyerte el. 

A versenyben részvevők valamennyien könyvjutalom-
ban és  egyéb ajándékokban részesültek, melyeket kép-
viselőink, Mihálffy Béla és Kosik Dénes úr szponzoráltak. 
A verseny fődíját – egy MP4 lejátszót – is az I. helyezett 
Lakatos Krisztián nyerte, amelyet Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselő biztosított a győztesnek. Gratulálunk!
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 JúliusBan is műkÖDő csoPortok:
Jóga: minden kedden 17.15-től, vezeti: Virágos Lilla
Aerobic: keddenként 18 órától, csütörtökönként 17.30-
tól, vezeti: Miklós Rita
Zumba: keddenként 19 órától, csütörtökönként 18.30-tól, 
vezeti: Törökgyörgy Erika

 retro Disco
Időpontja: július 27-én, szombaton 21 órától
Zene: Reiner Péter
Belépő: 500 Ft.

 nők kluBJa
Időpontja: július 26-án, 17 órától

 vásár
1-jén 9-12 óráig, 4-én 9-11 óráig, 10-én 9-11 óráig, 
16-án 9-13 óráig, 22-én 9-11 óráig, 23-án 9-15 óráig és 
31-én 9-11 óráig

 termékBemutató
Időpontja: július 4-én 9-12 óráig, 5-én 9-13.30-ig

 nyári táBor
Szövés, nemezelés, batikolás a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban
Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik 
szabadidejükben szívesen foglalkoznának ősi textilké-
szítési technikákkal, megismerkednének az alapokkal, 
tovább fejlesztenék jelenlegi tudásukat, felelevenítenék 
ismereteiket.
Eszközeink, anyagok
Nemezelés: két kezünk, kártolt gyapjú, szappanos víz 
Fonás-szövés: fonó orsó, szarvacska, szalagszövő tábla, 
kisebb-nagyobb szövőkeret, karmantyúfa, pamut-, kender-, 
gyapjúfonal
Batikolás: pamutvászon, kötöző madzag, viasz, ruhafesték 
növényi alapanyagú is.
Mintáink    
Mindegyik technikánál a neki megfelelő ősi minta-, forma-, 
és színvilágot tartjuk szem előtt, melyek ma is üzennek 
nekünk, s hozzátesszük a magunk képzeletvilágát. 
A jelek és jelképek szeretetereje sokszorozódik azáltal, 
hogy természetes anyagok, pl. puha tapintású, meleg-
séget adó gyapjú által kelnek életre, s még használjuk 
is az általunk készített szőnyeget, táskát, bábot, egyéb 
személyes tárgyat. 
A foglalkozások egyhetesek, hétfőtől péntekig, reggel 8 
órától délután 4 óráig látogathatók. 
1. július 1-5.
2. július 22-26.
3. július 29-augusztus 2.
4. augusztus 5-9.
5. augusztus 12-16.

Az egyhetes táborozás költsége: 13.500 Ft, mely az 
ebédet is tartalmazza. 
A hét során ellátogatunk a Sári tanyára, gyógy-és festő-
növényeket gyűjtünk, és ha lehetőségünk lesz, mester 
műhelyébe is eljutunk. 

Kérjük, hogy jelentkezéseiket a turnust megelőző hét 
elején jelezzék a 20/426-5247-es telefonszámon, Bartáné 
Papp Andreánál.    

Programok 
a művelődési 

házban

ProgramaJánló Húsz éve a lakosság, negyven 
éve a közösség szolgálatában

Bemutatkozik az Ungi Bt.

Ungi Zoltán és családja „ős dorozsmai”. Édesapja 
lakatosként dolgozott, a családban két fiúgyermek látta 
meg a napvilágot. Zoltán 1954-ben született, általános 
iskoláit Kiskundorozsmán végezte, majd a Déri Miksa 
szakközépiskola erősáramú szekciójában végzett. Tanul-
mányai befejezése után – egy rövid gumigyári kitérővel 

– a MÁV-hoz igazolt: 1974 és 1994 között a biztosítóbe-
rendezési szakszolgálatnál dolgozott. 1994-ben váltott: 
egyéni vállalkozó lett, majd 1996-ban betéti társaságot 
alakított feleségével. Az 1976-ban Franciskával kötött há-
zasságukból három gyermekük született: a két fiú közül 
Tamás – aki 1980. január 2-án született és elmondása 
szerint ezért mindig másnapos – most is alkalmazott-
ként dolgozik a családi vállalkozásban. Testvére, az 1982. 
január 25-én született Attila Dorozsmáról való elköltö-
zéséig szintén a bt.-ben dolgozott: jelenleg Dunakeszin él. 
Húguk, Andrea még az egyetem padjait koptatja: pénz-
ügyet és számvitelt tanul. A Dorozsmai út 139-ben lévő 

– apai örökségként rájuk maradt házban berendezett – 
műszaki kereskedés lassan 20 éve működik. A boltban 

– amely hétfőtől péntekig 8-17 óra, szombaton 8-12 óra 
között tart nyitva – Franciska dolgozik, aki három tanult 
szakmája mellé műszaki boltvezetői végzettséget is szer-
zett. Természetesen övé a háztartás is, no meg az otthon 
melegét is ő biztosítja.

Zoltán dolga az anyagbeszerzést, fia a hangerősítők 
és hangfalak specialistája, de mindketten végzik a javí-
tásokat és besegítenek – szükség esetén – a bolti tevé-
kenységbe is.

A híradástechnikai és hűtőgépek kivételével mindent 
javítanak. Legtöbben a szerszámgépek, fúró- és köszörű-
gépek, hegesztő-berendezések hibáival keresik meg őket. 
Jelentős számú a háztartási gépek meghibásodása is, ám 
az igénytelen kivitelezés miatt, az „egyszer használatos” 
készülékeket már nem érdemes javíttatni. Kiskundorozs-
mán – kiszállási díj felszámítása nélkül – helyben javítják 
a mosógépeket, bojlereket, „nagytestű” berendezéseket. 
Mivel mindketten balkezesek, mindenki mindent bal 
kézzel csinál, ám koránt sem nem nevezhetők a „fiúk” 

kétbalkezesnek. Mint elmondták: javítottak ők már pa-
pírsárkányt is, de egérfészek miatt meghibásodott mo-
sógép is volt a repertoárban. Ugyan épületvillamossági 
munkát nem vállalnak, azért szállítószalag rendszer-
vezérlési, gabonaszárítók elektromos szerelési, vezérlési 
munkáival még Beremendről is megkeresik a bt.-t.

Rengeteg munkával, a szegedi javítási árak felét fel-
számítva él a vállalkozás. Kevés az emberek pénze, ezért 
meggondolják még a használt berendezések javíttatását 
is. Precízen, rövid vállalási határidővel végzik a lakossági 
szolgáltatásokat. A műszaki kereskedés árukínálatát is a 
lakossági igényekhez igazítják.

Az Ungi család híres a közösségi tevékenységéről. 
Zoltán az indulást a ’70-es évek elejére teszi: akkor a helyi 
Ifjúsági Klub vezetőjeként már belekóstolt a társadalmi 
tevékenységbe. Szakmájukban maradva a rendezvények, 
jeles események, iskolai és térségi programok han-
gosításában vállalnak önkéntes feladatot. Legtöbbször 
díjmentesen, vagy jelképes – még az amortizációt sem 
fedező – összegért. Szóba került a Dorozsmai Népzenei 
Találkozó, a majálisok, a Dorozsmai Napok hangosítá-
sa, színpadtechnikai munkálatai, vagy legutóbb a május 
elsejei „fúvósautó” megépítése, amely a reggeli ébresz-
tőzenét szolgáltatta. Mint Tamás hozzátette: az 1997 óta 
fejlesztett erősítő- és hangfalrendszer mára 7000 W tel-
jesítményre képes.

Ungi Zoltán kurátora a Kiskundorozsmáért Ala-
pítványnak is, és szinte nincs olyan rendezvény, ahol ne 
lennének ott magas színvonalú technikai berendezéseik-
kel. Szabadidejében szívesen horgászik, de a Dorozsmai 
Versmondók és Színjátszók Körében is nagy kedvvel 
vállal szerepet. Tamás kedveli a fotózást, hobbija a hang-
falépítés és az autója is csillog-villog. A pihenést és a 
regenerálódást – a bt. székhelyéül is szolgáló – családi 
ház szolgáltatja. Ahogy mondani szokás: otthonról, haza 
mennek, hogy rövid hét végi pihenés után újra nyisson 
a bolt, gyógyuljanak a szerszámgépek, kezdődhessenek 
az Ungi család támogatásával a dorozsmai programok.

szentes Bíró Ferenc
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Pedagógusunk búcsúzik

Farkas Áronné, tanítónő pedagógusi pályafu-
tását 1974. november 11-én a Jerney János Általános 
Iskolában kezdte, azóta folyamatosan, megszakítás 
nélkül volt az iskola nevelőtestületének tagja.

Nevelő-oktató munkáját mindvégig a felelősség, 
precizitás és gondosság jellemezte. Tanítási óráira tu-
datosan és nagy igyekezettel készült, szakmai isme-
reteit a pedagógus továbbképzéseken folyamatosan 
gyarapította, az ott szerzett tapasztalatait a tanítási 
óráin alkotó módon használta fel. Kiemelt figyelmet 
szentelt az összefüggések feltárására, nagy gondot 
fordított a megismert tényanyag rögzítésére. Osz-
tályaiban rend és fegyelem uralkodott, ugyanakkor 
jó közösségek alakultak ki kezei alatt. Hivatása sze-
retetét és igényességét tükrözte tantermének ízléses 
és célszerű berendezése, rendjének, tisztaságának 
megőrzése. Fokozott figyelemmel volt a hátrányos 
helyzetű tanulók megsegítésére, felzárkóztatására 
csakúgy, mint a tehetségek gondozására: tanítványai 
számos alkalommal értek el kiemelkedő verseny-
eredményeket a városi, megyei és országos versenye-
ken.

Pályafutása során aktívan részt vett az in-
tézmény innovációs folyamataiban: az elsők között 
alkalmazta az interaktív tábla adta pedagógiai eljá-
rásokat, akkreditált pedagógiai „jó gyakorlatával” je-
lentős mértékben hozzájárult az intézmény sikeres 
referencia-iskolai előminősítéséhez. Az intézményi 
minőségirányítási csoport vezetőjeként az oktatás szak-
mai színvonalának megőrzését, erősítését segítette 
elő. Közel másfél évtizedig vezette az alsó tagozatos 
diákönkormányzatot: oroszlánrészt vállalt a közös-
ségi és a tematikus nevelési-oktatási rendezvények 
szervezésében, rendezésében. Nagy munkabírását, 
az oktatásért, az iskoláért való elkötelezettségét je-
lezte iskolaszéki tagsága, valamint az iskolai közalkal-
mazotti tanácsban betöltött tisztsége.

Az idei tanév végén a nevelőtestület, a diákok 
és a szülők általánosan megbecsült pedagógusaként 
vonult nyugdíjba.

Farkas Áronné kolléganőnknek – a négy év-
tizedes lelkiismeretes, példamutató és kiemelkedő 
munkája elismeréseként – Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere a Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem kitüntetést adományozta!

a Jerney IsKOla nevelőtestülete

Így kerek a világ!
Joó Kálmán és felesége Ilonka 66 éve élnek boldog házasságban

A Bence utcai családi házukban fogadott Kálmán 
bácsi és Ilonka néni, hogy egy ritka családi évfordulóról 
emlékezhessünk meg. Amíg a gyönyörű szőlőlugason és 
a pedánsan rendben tartott kerten, és előszobán végig-
kísértek, már hegyezhettem is a tollamat, hiszen előtör-
tek a régi emlékek az ünnepeltekből.

Joó Kálmán 1925-ben, felesége Dudás Ilona egyedü-
li gyermekként 1928-ban született Kiskundorozsmán. Az 
egymás iránti vonzalom már gyermekkorban megmu-
tatkozott, hiszen a kis Kálmán már kölyökként sütit vitt 
Ilonkának, aki egy járvány miatt szobafogságra volt ítélve, 
így az édesség az ablakon adatott be suttyomban. Az 
1947-ben kötött házasságukból 1948-ban egy fiuk, majd 
1950-ben egy kislányuk született. 

Kálmán bácsi 1942 novemberében kötelezte el ma-
gát a MÁV-hoz. Az 1985-ig Kiskundorozsmán szolgáló 
vasutas végigjárta a ranglétrát: volt pályafenntartási dol-
gozó, fékező, málházó, raktáros, a technikum elvégzése 
után forgalmista és kereskedelmi hivatalnok is. Még ma 
is izgalommal és fájdalommal emlékszik vissza az 1944-
es esztendőre: vonatfékezőként a hegyeshalmi vonalon 
szolgálva, a vonalon veszteglő tehervonat fékezőbódéjá-
ba segítette és bújtatta – élete kockáztatásával – a vasút-
vonal mellett nyugatra hajtott, de az út szélén magukba 
roskadtan, halálukat váró embertársait. De őrzi azokat 
a leveleket is, amelyekben a hozzátartozók megköszön-
ték, hogy a koncentrációs táborba robogó vonatokból 
kidobott papír cetliket eljuttatta a címzetthez, hírt adva 
szeretteik – talán utolsó – tragikus utazásáról. 

Ilonka néni már 13 évesen a helyi szövőgyárban 
dolgozott betanított munkásként, egészen 1969-ig. A 
Jutagyárban, majd a Délépnél dolgozott 1979-ig, majd 
51 évesen nyugdíjba vonulhatott volna. Ám a kicsi ösz-
szegű nyugdíjjal nem lett volna megélhetésük biztosítva, 
így – kitanulva a mesterséget – kazánfűtői állást vállalt 
egy iskolában. Végül 70 (!) évesen, rövid szűcsipari kitérő 
után, a kazán mellől ment nyugdíjba.

Életüket vasúti szolgálati lakásban kezdték, majd 
kölcsönből és az összekuporgatott pénzükből építkezni 
kezdtek. Saját kezűleg verték a vályogot, éjjel dolgoztak, 
nappal az építőmester segédmunkásai voltak, de fel-
építették a Bölcs utcán családi házukat. Gyerekeik, Kál-

mán és Ilonka, önálló életet élnek, mindkét gyermekük 
két-két unokával ajándékozta meg őket. Legnagyobb 
örömükre már hat dédunokájuk is van, akik gyakori ven-
dégek – szüleikkel együtt – náluk. Életük legnehezebb 
időszakának az építkezés idejét, az 50-60-as éveket és a 
háborús világot nevezték meg. A legszebb időszaknak az 
utóbbi néhány évet tartják, annak ellenére, hogy 2-3 éve 
kisebb betegségek is megjelentek életükben.

Kálmán bácsi hobbija továbbra is a munka, a kert, 
a szőlő, a virágok, a vetemény. Napokat el tud tölteni a 
szőlő gondozásával, a kert kapálásával. Ilonka néni a la-
kás takarításán túl, a házimunkát végzi, de jut idő a vers-
írásra is. Sokat utaznak – korábban maga is szervezője és 
túravezetője volt a kirándulásoknak –, a helyi és a Szege-
di Vasutas Nyugdíjas Klub aktív tagjai. Kiskundorozsmán 
nyolc évig vezette a nyugdíjas klubot, ott volt az Alkony 
Nyugdíjas Klub alapítói között is. Szívesen emlékezett 
vissza – az akkori gyári és tsz-tagok mozgósításával lét-
rejött – arató bálra, amelynek sikere párját ritkítja az óta 
is. A hosszú házasság titkát mindketten az egymás iránti 
bizalomban és megértésben jelölték meg. 

És hogy mit tanácsolnak a házasságra készülőknek?
– A másik ember is ember. Törekedjenek a család 

megerősítésére, éljenek önálló életet, becsüljék meg a 
munkahelyüket, tiszteljék szüleiket, de férjük, feleségük 
szüleit is. Ha ezt teszik, biztosan hosszú éveket tölthet-
nek majd együtt szeretetben, megértésben.

A beszélgetés végén alkalmam nyílott megnézni a 
60 és a 65 éves házassági évforduló fotóit, emlékeit is. 
Előbbit a családi ház lugasában tartották 2007-ben. Eb-
ből az alkalomból ismételt egyházi esküvőt is szerveztek, 
és hajnalig tartott a – közel 30 fős „násznéppel” szerve-
zett – mulatság. A 65 éves évfordulót a helyi „Fényesben” 
rendezték 2012-ben, ahol ismét népes „küldöttség” kö-
szöntötte a ritka jubileumot ünneplő házaspárt. Hogy 
lesz-e hetvenedik? Mi csak reménykedünk, hogy meg-
érjük. Kálmán bácsi és Ilonka néni – elnézve életszerete-
tüket és optimizmusukat – biztosan hetvenkedik majd.

Szurkoljunk együtt nekik és magunknak is! Isten él-
tesse az ünnepelteket!

szentes Bíró Ferenc

 kiDs cluB angol táBor

Óvodások és iskolások vidám napközis tábora 
Egy hét intenzív nyelvgyakorlás és önfeledt szórakozás; 
érdekes és váltakozó napi nyári témák; mozgásos játékok, 
vetélkedők; képességfejlesztő- és kézműves foglalkozások
Táborvezető: Raffai erika: 30/6261119, www.raffaierika.
kidsclubs.hu
Időpontja: július 29-től augusztus 2-ig 9-16 óráig

6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 12.
Tel.: 62/463–112, 20/954–2124
www.dorozsmaimuvhaz.atw.hu

ProgramaJánló
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„Megtaláltam a régi életem!”
Barátomról, Lukovics Jánosról kevesen tudják, min 

is ment keresztül az elmúlt években. Súlyos betegsége 
talán már a múlté, a sötét emlékek, a megpróbáltatások 
viszont még előjönnek. 

– Mivel kezdődött? 
– Másodfokú cukorbetegségben szenvedek hosszú 

évek óta. Ennek hozadéka a súlyosan magas vérnyomás, 
rosszullétem kezdett állandósulni. Az étel ritkán maradt 
meg bennem. Epebántalmakra gyanakodva vizsgáltak ki, 
befektettek, ekkor lepődtem meg: vesebetegséget diag-
nosztizáltak. Biopsziával – mintavétellel állapították meg 
az egyik vesém teljes leállását. A másik – félműködéssel 

- pedig képtelen volt a szervezetben felszaporodó méreg-
anyag kiválasztására. A veseközpontba irányítottak, ahol 
Dr. Kiss Éva adjunktusnő megkezdte a dialízis kezelést. 
Egy kis szerkezettel próbálták előbb a szív vérellátását 
fokozni, nem igazi sikerrel. Kevesen tudják, hogy a vese 
dialízis a teljes vérkészlet átszűrését végzi, mintegy négy 
és fél órás forgatókezelés során. Ez a szívet olyan felfo-
kozottan igénybe veszi, meghajtja, hogy az egyes keze-
lésekből teljesen legyengülve jöttem ki. Volt eset, hogy 
családtagjaim vittek haza, mert jártányi erőm sem ma-
radt. Ez az állapot két év négy hónapig tartott. 2011 nov-
emberében a Transzplantációs Bizottság által,  minden 

porcikámat érintő átvizsgálás után szervellátó várólistára 
kerülhettem. 

– Mit változtatott ez az életviteleden?
– Teljes életmód-változtatásra volt szükség. Az alap 

cukorbetegség révén állandóan nagy az emberek folyadék-
igénye, nekem is az volt. Ettől kezdve azonban a folya-
dékbevitelt a minimálisra kellett korlátozni, amely persze 
visszahatott a cukorbetegségre. Erősen diétás ételeket 
kellett ennem, nekem, aki híres nagyevő voltam, nem 
mondom, szerettem a gyomrom. Mindennemű fizikai 
terhelés alól mentesítenem kellett magam, igaz, a keze-
lések miatt ezt nem volt nehéz tartani, de ettől teljesen 
hasznavehetetlennek tartottam magam. Pszichésen 
rendkívül megviselt a feleslegessé válás érzése. Érzelmi és 
dühkitörések váltogatták egymást az apátiába süllyedési 
periódusokkal. Ez a családomra, környezetemre is negatív 
hatással volt. Sokat el kellett viselniük, de hősiesen tűrték. 

– Meddig tarthat egy dialízis kezelés?
– Az orvosok szerint ez egyénenként változó. Van, 

akinek már közel 20 éve megy ez, másokat a járulékos, 
pl. szív és érrendszeri betegségei miatt annyira megvisel, 
hogy az néhány hónap után halállal járhat esetükben. 
Én szerencsésnek mondhatom magam, erős a szívem, 
nálam nagy a fájdalomküszöb, bírtam a kezeléssel járó 

terhelést. A megváltás 2013. január 10-én jött. Éppen 
dialízisre mentem (ami heti 3 alkalommal volt szüksé-
ges!) ekkor fogadtak ott azzal, hogy veseriadó van. Ez egy 
szerv érkezését és azonnali beültetését jelenti. Megkér-
deztek, vállalom-e, vagy másnak adják, mert ez sürgős 
választ igényel. Kérdéses volt ez nálam?  Két óra múlva 
már a műtőben voltam. A műtét után kétheti intenzív 
kezelés és terhelési próbák tömege következett a kilö-
kődési kockázat eddig igen magas. Majd otthoni ápolás 
volt szükséges.  Mára már talpra álltam. Igaz, fél évig napi 
3-szor 6 db gyógyszert kellett szednem, amiből még év 
végéig kettőt feltétlenül, de teljes életet élek, úgy érzem, 
meggyógyultam. Köszönöm ezt a kezelőorvosaimnak 
és családom tűrőképességének, lelkiismeretes ápolásának. 
Megváltozott az életem. A betegség alatt soha nem mehettem 
el itthonról egy napnál tovább a másnapi kezelés igénye miatt. 
Ma már nincs így. Kirándulhatok és az egészségesek igényeivel 
élem az életem. A vese beépült, jól dolgozik. Köszönöm a Jóis-
tennek ezt a kegyet és barátaimnak a biztatást!

– János ma már jól elfoglalja magát. Nehezet tovább-
ra sem végezhet, de közösségi rendezvényeken már cso-
portokra is főz, sőt polgárőri szolgálatot is elvállalt azóta. 
Kívánjuk, maradjon ez az aktivitás sokáig!

tóth GyörGy

A Jerney János Általános Iskola tanulóinak
a 2012/2013-as tanévben elért kiemelkedő versenyeredményei

Városi 1–3. helyezések:
1. meseillusztráció versenyen: Barják Arnold (felké-

szítő tanára: Kujundzicné Geiszt Zsuzsanna), 1. „Vörös-
marty” szavalóversenyen: Szabó Péter (ft.: Kiss Attila), 1. 

„Farkas Dezső” szavalóversenyen: Keresztes Csenge (ft.: 
Boros Edina), 2. szavalóversenyen: Szabó Péter (ft.: Kiss 
Attila), 2. helyesírási versenyen: Rózsa Donát (ft.: Dobó 
Imréné), 2. „Kazinczy” szépkiejtési versenyen: Bindics 
Boróka (ft.:Bakai Edit), 2. „Makkosházi” matematika ver-
senyen: Bindics Boldizsár (ft.: Lovai Károly), 3. „Hetedhét 
országon túl” mesemondó versenyen: Szeknderovics 
Ádám (ft.: Lovai Ágota), 3. „Hetedhét országon túl” me-
semondó versenyen: Hajas Réka (ft.: Farkas Áronné), 3. 

„Hetedhét országon túl” mesemondó versenyen: Jóvári 
Vivien (ft.: Bakai Edit)

Megyei 1–6. helyezések:
1. „Rímbe szedett természet” szavalóversenyen: He-

gedűs Gitta (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 1. ’Zrínyi 
Ilona” matematika csapatversenyen: Bindics Boldizsár, 
Julinek István, Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly), 1. „Weö-
res Sándor” színjátszó versenyen a „Pemetefű” csoport 
tagjai: Bindics Boróka, Bíró Noel, Domonkos Zsolt, 
Ézsiás Máté, Fekete Marcell, Hegedűs Gitta,  Hriczkó 
Nándor, Jóvári Vivien, Kovács Anikó, Kupecz Gréta, Mis-
kolczi Anna, Mucsi Bálint, Perjés Kata, Rádóczi Mária, 
Simon Balázs, Szép Katalin, Szögi Krisztofer, Topor Nikol, 
Török Csenge, Tranyánszky Réka (ft.: Lovai Ágota), 1. 
„Orchidea” matematika versenyen: Bindics Boldizsár (ft.: 
Lovai Károly), 2. „Móra Ferenc” olvasásversenyen: Nagy 
Berta Emma (ft.: Boros Edina), 2. „Mesélj Európa!” angol 
nyelvi versenyen: Alpár Blanka, Gyuris Gergő, Julinek 
István, Keresztes Csenge, Tajti Sándor (ft.: Keresztesné 
Molnár Mónika), 3. „Kis nyelvész” magyar anyanyelvi 
versenyen: Szalkai Erika (ft.: Dobó Imréné), 3. „Zrínyi 
Ilona” matematika versenyen: Bindics Boldizsár (ft.: 
Lovai Károly), 3. „Kalmár László” matematika versenyen: 

Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly), 3. „Hetedhét országon 
túl” mesemondó versenyen: Hegedűs Gitta (ft.: Czé-
kusné Démus Gabriella), 3. „Rímbe szedett természet” 
szavalóversenyen: Kovács Vivien (ft.: Dobó Imréné), 
6. „Zrínyi Ilona matematika versenyen: Julinek István 
(ft.: Lovai Károly), 6. „Kis nyelvész” magyar anyanyelvi 
versenyen: Rózsa Donát (ft.: Dobó Imréné)

Regionális 1–10. helyezések:
1. „Weöres Sándor” színjátszó versenyen: a „Peme-

tefű” csoport tagjai (ft.: Lovai Ágota), 1. „Százszorszép 
Mesegyűrű” mesemondó versenyen: Jóvári Vivien, Szép 
Katalin (ft.: Bakai Edit), 1. „Bolyai” matematika verse-
nyen: Bindics Boldizsár, Hodács Flóra, Nagy Darinka, 
Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly), 2. „Bolyai” anyanyelvi 
csapatversenyen: Keresztes Csenge, Kővágó Dávid, 
Mravik Fanni, Zádori Zsófia (ft,: Boros Edina, 2. „Száz-
szorszép Mesegyűrű” mesemondó versenyen: Hegedűs 
Gitta (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 3. „Százszorszép 
Mesegyűrű” mesemondó versenyen: Lovai Fruzsina 
(ft.: Czékusné Démus Gabriella). 4. „Bolyai” anyanyelvi 
csapatversenyen: Bindics Boldizsár, Bozsák Bese, Mátyás 
Fanni, Simon Zsófia (Keresztesné Molnár Mónika), 5. 

„Kinder Sport +” csapatversenyen: Bálint Miklós, Engi 
Rita, Gyömbér Brigitta, Gyulai Ádám, Horváth Attila, 
Jóvári Vivien, Márta Hunor, Molnár László, Mucsi Nagy 
Richárd, Tajti Luca, Tanács Izabella, Teiszler Loretta, 
Török Csenge Dorka, Török Virág, (ft.: Ruzsa Anna)

Országos 1–10. helyezések:
1. „Weöres Sándor” országos színjátszó versenyen: 

a„Pemetefű” csoport tagjai (ft.: Lovai Ágota), 1. „Bátaszé-
ki” matematika versenyen: Bindics Boldizsár (ft.: Lovai 
Károly), 2. „Bárka” szavalóversenyen: Gyömbér Brigitta 
(ft.: Dobó Imréné), 5. „Herman Ottó2 természetismereti 
versenyen: Simon Zsófia (ft.: Virág Ágnes), 6. „Mesélj 
Európa!” angol nyelvi csapatversenyen: Alpár Blanka, 

Gyuris Gergő, Julinek István, Keresztes Csenge, Tajti 
Sándor (ft.: Keresztesné Molnár Mónika), 9. „Mozaik” 
informatikai versenyen: Simon Zsófia (ft.: Dudás József) 

Nemzetközi versenyen:
1. Bonifert Domonkos matematika versenyen: 

Simon Zsófia (ft.: Lovai Károly)
1. Bonifert Domonkos matematika versenyen: 

Bindics Boldizsár (ft.: Lovai Károly)

Országos levelezős versenyeken 1–10. helye-
zések:

1. „Suli-Hód” matematika versenyen: Nagy Zoltán 
Pesti Péter, Rózsa Donát, Tajti Norbert, Topor Nikol, 
Újfalusi Dominik (ft.: Dobó Imréné), 1. „Suli-Hód” 
olvasási versenyen: Ézsiás Máté, Pesti Péter, Topor 
Nikol, Újfalusi Dominik (ft.: Dobó Imréné), 1.: „Suli-Hód” 
matematika versenyen: Bánhidy Boróka, Czékus Nóra, 
Holecska Gábor, Molnár László (ft.: Czékusné Démus 
Gabriella), 2. „Suli-Hód” matematika versenyen: Tóth 
Gergő (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 2. „Suli-Hód” 
magyar irodalmi versenyen: Hevesi Evelin (ft.: Czékusné 
Démus Gabriella), 3. „Suli-Hód” magyar irodalom ver-
senyen: Hegedűs Gitta (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 
4. „Suli-Hód” matematika versenyen: Faragó Patrik (ft.: 
Czékusné Démus Gabriella), 5.  „Suli-Hód” országos 
nyelvtan levelezős versenyen: Ézsiás Máté, Rózsa Donát, 
Topor Nikol, (ft.: Dobó Imréné), 5. „Suli-Hód” magyar 
irodalom versenyen: Kupecz Gréta (ft.: Czékusné 
Démus Gabriella), 7. német nyelvi csapatversenyen: 
Bindics Boldizsár, Csizmadiai Krisztina, Hodács Flóra, 
Simonics Zsanett (ft.: Kiss Attila), 7. „Suli-Hód” mate-
matika versenyen: Zakar Bálint (ft.: Czékusné Démus 
Gabriella), 8. „Suli-Hód” matematika versenyen: Szűcs 
Martin  (ft.: Czékusné Démus Gabriella), 10. német 
nyelvi csapatversenyen: Gyóni Bianka, Márta Klaudia, 
Retkes Janka (ft.: Kiss Attila)
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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.

Halottainkért
Szeretnénk, ha éreznék, hogy egyházközségünk, 

mint Jézus egyháza, ott áll a gyászolók mellett, velük 
együtt kéri az Úr irgalmát az elhunyt örök sorsáért. Nem 
lennénk igazi keresztények, ha nem osztoznánk a gyá-
szolók fájdalmában. Jézus is ezt tette, amikor könnyezett 
barátja, Lázár sírja előtt. Ha Ő nem szégyellte könnyeit, 
nekünk sem kell szégyellnünk. A halottakért hullatott 
őszinte könnyekben a szeretet fényei ragyognak.

Az ember ragaszkodik az élethez, a létezés sok-sok 
öröme izmosítja bennünk szeretetét. Hitünk szerint ez 
abból a tényből következik, hogy az Isten nem a halálra, 
hanem az örök életre teremtett minket.

Mi hiszünk Jézus ígéretében és ez a mi vigaszunk. 
Ezért is elmondhatjuk: „Istenem, úgy tűnik, hogy vissza-
adjuk Neked azokat, akiket Te adtál nekünk. De ahogyan 
Te sem vesztetted el őket, amikor nekünk adtad, úgy mi 
sem veszítjük el őket hazatértükkor. Te nem úgy adsz, 
mint a világ. Amit Te adsz, azt nem veszed el, mert ami 
a Tiéd, az a mienk is, ha a Tieid vagyunk.” (Bede Jarret)

Elhunyt szerettünk nem lép ki szeretetünk fénykö-
réből. Hitünk szerint, ha rászorul, túlvilági életben is se-
gíthetjük. Az érte mondott ima, lelki üdvéért felajánlott 
szentmise és szentáldozás eltávolíthatja azokat az akadá-
lyokat, amelyek késleltetik Isten boldogító színelátásában.

Temetési információk:
Temetési alapdíj: 18 000 Ft.
Gyászmise: 2 100 Ft.
Harangozás: 2 000 Ft (két harang szól 10 per-

cig, általában egyházközségünkben 4 harangozást szok-
tak kérni).

Összesen, ha a gyászoldó család a teljes szolgáltatást 
kéri a temetési költség:  28 000 Ft.

A teljes összeg módosulhat, ha a gyászoló család 
kevesebb harangozást kér, vagy ha nem igényel gyászmi-
sét. A temetéssel kapcsolatos további információkkal a 
plébánia hivatal ad bővebb felvilágosítást.

Sarlós 
Boldogasszony

A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a „ne-
hézkes” Máriának, a Jézussal terhes Szűznek Erzsébetnél, 
Keresztelő Szent János jövendő anyjánál tett látogatását 
(latinul Visitatio) ünnepelte. Az ünnepnap megválasz-
tásába egy kis hiba csúszott. A szóban forgó esemény 
idején az evangélium szerint Erzsébet a szülés előtt állt 
(Lk 1,39–56), fia születését azonban már az ősegyház 8 
nappal korábban, június 24-én megünnepelte. Ez lehet 
az oka, hogy a XVII. század derekától az ünnepet töröl-
ték a hivatalos római naptárból, de mivel a nap az aratás 
kezdetére esik, a közelmúltig jelentős dátum maradt, 
persze nem eredeti tartalma szerint, hanem aratóün-
nepként. Nálunk, hogy a többi Mária – „ősmagyarul” 
Boldogasszony – ünneptől megkülönböztessék, a Sarlós 
Boldogasszony nevet kapta. Népünk nem Péter-Pálkor 
kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta volt, ha-
nem e Boldogasszony-ünnep másnapján.

Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon 
gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, 
de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett 
fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számí-
tottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. E napon csak 
jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a 
pappal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szoba-
dísznek valót szedtek. Az aratást másnap szent rítushoz 
illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, levett 
kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A 
munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték (napkelet!), 
az első két kévét keresztbe rakták. Mindez az „életet” 
jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a 
sarló, kasza alatt elhulló gabonaistennek, akinek kultusza 
Jézus Krisztus testének, a szent ostyának tiszteletében.

(Jankovics Marcell Jelkép kalendárium)

Ilyen is van? Igen!
Sokan azt gondolják, hogy a hívő emberektől min-

den kikapcsolódás, pihenés távol áll, mert a vallási előírások 
mindent megtiltanak és bűnnek tekintik. Nem mehet-
nek strandra, moziba, színházba, és a TV-t is csak sárga 
karikáig nézhetik. Csak munka (tanulás), otthon (család), 
gyülekezet (szolgálat), „szentháromság” létezik számukra.

Azonban ez nem így van! Minden embernek, így a 
hívő embernek is szüksége van arra, hogy testi-lelki-szel-
lemi regenerációt éljen át, hogy szervezete felfrissüljön, 
és néha kilépjen a mindennapi életritmusból. Erre pedig 
a nyár egy kiváló lehetőség.

Testünk Isten Szellemének a temploma. Felelősségünk, 
hogy vigyázzunk is rá. Ne szennyezzük be, ne károsítsuk 
tudatosan. Fordítsunk időt arra, hogy karban tartsuk. 
Az elhanyagolt testi állapot nemcsak betegségek forrása, 
hanem a lelki-szellemi élet hátráltatója is lehet. A pihe-
nés alatt fel lehet tölteni a lemerült elemeket, ki lehet 
tisztítani a koszos részeket. Amíg a földön testben élünk, 
Isten eszköze a bölcsen felhasznált idő a pihenésre. Jó-
zansággal párosítva a legjobb. Mert igaz, hogy szabad 
vagyok a Krisztusban, de ez nem jelenti azt, hogy bármit 
megtehetek, mert az már szabadosság.

Vannak, akik szerint a mai világban a pihenés csak 
a tehetősek kiváltsága, a nyaralás meg egyenesen luxus-
számba megy. Egyesek a Fidzsi-szigetekre, mások a járda-
szigetekre mennek idén nyáron. Mert ez jut, erre telik. 
Csak munka van, meg munka, meg munka. „Majd a föld 
alatt pihenek” – hallottam egyszer valakitől. Még a hívők 
is felsóhajtanak néha, hogy „majd a mennyben megpihe-
nünk”, addig meg csak kibírjuk háromezres fordulaton 
valahogy. Mennyire rosszul gondolkoznak az emberek, 
amikor a kikapcsolódásról van szó! Akik így vélekednek, 
azok nem is akarják másképp látni az életüket. Csak azt 
nézik, mi a rossz, és nem azt, hogyan tudnának rajta 

változtatni. Pedig minden csak elhatározás és tervezés 
kérdése. Ésszerűen meghatározni a fontossági sorrendet, 
és a szabadidőt tartalmasan kihasználni.

Sok módja van a kikapcsolódásnak és erre is igaz 
az ige, miszerint minden szabad nékem, de nem minden 
használ. Fontos, hogy pihenés alatt se hanyagoljuk el az 
Úrral való közösséget és kapcsolatot. Vigyük bele a pihenés-
be is Isten jelenlétét, vezetését. Sokak számára ez nagyszerű 
szellemi megújuláshoz vezethet. Nincs más, csak ő és az Úr.

A természetben eltöltött idő segíthet a teremtett 
világ szépségeinek felismerésében, és jó lehetőség a fizi-
kai erőnlét javításához. Különösen azok számára ajánlott, 
akik szellemi munkában dolgoznak. Többen ilyenkor jön-
nek rá, hogy egy kiadós hegymászás után ott is vannak 
izmaik, ahol nem is gondolták volna.

Fel lehet használni ezt az időt a testvéri kapcsolatok 
ápolására, kialakítására is. Hívjál meg testvéreket, baráto-
kat magadhoz, és lásd vendégül őket. Legyél nyitott arra, 
hogy megismerkedj másokkal. Egy közös túra, szalonna-
sütés, beszélgetéssel egybekötve mindenki számára áldá-
sos dolog lehet.

Ha van lehetőség táborozásra, akkor éljünk vele. 
Egy-két hét távol a lakóhelytől, munkától, mindennapi 
rohanásból elengedhetetlenül szükséges. Sokan abban 
fáradnak el, hogy nem tudnak kitörni a mindennapok 
terheiből és ez kimeríti őket.

Isten szeretné, ha gyermekei számára áldássá válhat-
na ez az előttünk lévő nyári időszak is minden tekintet-
ben. Senki ne mulassza el az Istentől kapott lehetőségeit, 
hogy pihenjen és felüdüljön, mert akkor lehet, hogy Je-
remiás próféta szavait kell könnyes szemmel suttognia: 

„Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szaba-
dultunk meg!” (Jer 8,20)

szarKa JÁnOs

Teréz anya 
imája

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a 
Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak

A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az 
ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a 
béke.
Ámen.
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Búcsú 2013

Keresztelő Szent János születésnapjához, június 24-éhez 
köthető a dorozsmai templom védőszentjének tisztele-
tére rendezett templomi búcsú és körmenet – hagyo-
mányosan e naphoz közelebb eső vasárnapon kerül sor 
a rendezvényre.

A búcsúi szentmise keretében kerülnek köszöntésre 
a jubiláló házaspárok, akik 5 éves vagy ennek többszö-
rösének évfordulóját ünneplik. Az idén több mint 30 
házaspár jelent meg, köztük az 58. évfordulót ünneplő 
Gyuris és a 64. évfordulót ünneplő Szűcs házaspár. A 
szentmisét Reinholz András kanonok székesegyházi 
főesperes és a pankotai esperesi kerület esperese, mária 
radnai plébános mutatta be, amelyet a dorozsmai hívek 
és a jubiláló házaspárok számára ajánlotta fel. Prédikáci-
ójában többek között kifejtette: miközben a szentek éle-
téről, vértanúságáról számos könyv születik, Keresztelő 
Szent Jánosról a könyvek könyve, a Szentírás emlékezik 
meg: az Úr Jézus előfutáraként mutatja be, életének 
minden mozzanata az Úr Jézusra mutatott. A szentek 

ünnepei többnyire vértanú szentek megemlékezéséről 
szólnak, ám Keresztelő Szent Jánosnak, templomunk 
védőszentjének a születésnapját is megünnepeljük. A 
próféta Izaiás jövendölései Keresztelő Szent Jánosban 
beteljesedtek. „Az Úr hívott meg mielőtt még megszü-
lettem…” Sokan kérdezték, mi lesz ebből a gyerekből, hi-
szen nyilvánvalóan az Úr van vele. Az Úr Jézus azt mondta 
róla: „Az asszonyok szülöttei között nem született na-
gyobb Keresztelő Jánosnál.” Legfontosabb cselekedete a 
bűnbánat hirdetése volt. Rámutatott az Úr Jézusra és azt 
mondta: „Íme az Isten Báránya. Íme, aki elveszi a világ 
bűneit. Őt hallgassátok.”  Nincs ennél szebb feladat mint 
másokat Krisztushoz vezetni.

A szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklé-
sével zárult. A mise után a templom kertjében szeretet-
vendégség keretében kaláccsal és üdítővel kedveskedett 
az egyházközség a szentmisén résztvevőknek. A búcsún 
450–500 ember vett részt.

tímÁr l.

A jubiláló Szűcs házaspár.

Furfangos 
táblák

Egyszer megkérdezték a KRESZ-táblák jelentését 
azoktól, akiknek sohasem volt járművük és nem ismer-
ték a közlekedési szabályokat. Amint lentebb látható, 
nagyon érdekes válaszok is születtek...

Csak a fekete vonalra 
szabad lépni!

Fúrótorony

Italbolt Nudista strand

Festékbolt Őrvezető, tizedes,
szakaszvezető
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Dorozsma fekete pontjai 2.

Ez a ház a Törő utcában elhagyottan árválkodik. Az udvarban rengeteg tégla, ami azt sej-
teti, hogy itt valamikor egy nagy építkezést terveztek, kb. 40 évvel ezelőtt. Már a téglákat 
is benőtte a gaz. Talán azért nem bontották le ezt a házat, mert mint azt a tűzfala mutatja, 
nagyon szép napsugaras díszítés van rajta, és ha nem lenne ilyen rossz állapotban, talán 
meg is kellene menteni az utókor részére.

Kár ezért a szép kapuért, ritka látvány. Talán még meg lehetne menteni, ma már nem 
készítenek ilyen díszítésű kapukat.

Összeállította: Ocskóné

Előrebocsátom, senkit nem 
akarok megsérteni, de ezt 
a látványt nem lehet szó 
nélkül hagyni, különben is 
sok temetőbe járó ember 
elszörnyülködött már ezen: 
hogy engedélyezhették ezt 
az építményt megépíteni? 
Az egyik egy ideillő, kis ká-
polnaszerű építmény, míg 
a másik egy félszíntetős 
tárolóra emlékeztető 
(különben a benne lévő sír-
emlék viszont nagyon szép). 
Vélemények szerint vagy 
egyiket se, vagy inkább a 
környezethez illő építményt 
kellett volna engedélyezni, 
de ha már engedélyezték, 
legalább ne félszíntetővel, 
hanem kúpos tetővel építet-
ték volna meg, mert ez így 
borzasztó látványt nyújt.

„Már vénülő kezemmel...”
Egy rég látott ismerőssel összefutva beszélgetünk a 

busz végállomásnál. Rosszkedvűen „mesél” magáról, ép-
pen válófélben van, harminc évi házasság után. 

– Nehéz, milyen nehéz az alkalmazkodás... – mor-
molom részvéttel félhangosan.

Sok a buktató egy kapcsolatban. Az anyagiak, az 
erkölcs romlása, avagy a jobb körülmények, az egyik 
fél tanultabb, az érdeklődési kör megváltozik... a család 
széthullik. Olykor akkor történik mindez, amikor „jön a 
gyerek”, s éppen a legnagyobb boldogság várhatna rájuk.

Azután a politikai nézetek is, ahogyan a társa-
dalomban, úgy felüti fejét a széthúzás, a gyűlölködés a 
családokon belül is. Olcsó, elcsépelt „bölcsességeinket” 
latolgatjuk, miközben sóhajaink szállnak a szürke júniusi 
borús ég alatt.

A tudatos vagy tudattalan rossz döntéseink gö-
röngyös, talpat törő útjainkon kísérnek végig, juttatnak 
olykor kilátástalan, elkeseredett, reménytelen élethely-
zetekbe. Mindkét fél a „padlóra” kerül, esetleg az utca 

lakói lesznek. Vagy bizonyos esetben az egyik fél a másik 
rovására előnyösebb helyzetbe kerül. Van, akiket a négy 
fal tart már csak össze, s a civakodások mindennapo-
sak, melyeknek a gyerekek isszák meg a levét így is, meg 
amúgy is. Szemlesütve, mélyen magunkba tekintve ont-
juk panaszáradatainkat.

Hirtelen önkéntelenül a túloldalra vetődik tekinte-
tünk. Egy idős hölgy fogja vélhetőleg párja kezét. Az úr 
kicsit lemarad, lassan totyog, bandukolnak békésen.

– Milyen megható! – szökik ki önkéntelenül a tor-
komon a hang. Lehet, hogy a harminc év dupláját élték 
át közösen együtt? „Vénülő” kezükkel fogják egymást, és 
aki gyorsabb türelmesen bevárja a másikat.

– Mi a titok? – kérdezi ismerősöm, s értetlenül bá-
mulunk utánuk. Összenézünk, és most nem tesszük fel 
egymásnak a kérdést: „boldog vagy?”

Majd máskor...

GrandpIerre cecílIa 

Alpárit 
átkeresztelik
Terítékre került az Alpári Gyula utca átnevezésének 

ügye a június 4-én megtartott részönkormányzati ülé-
sen. Javaslatként az „Áldás” név merült fel, Kosik Dénes 
önkormányzati képviselő pedig arról tájékoztatta a tago-
kat, hogy a közterület régen a Mátyás Király nevet viselte. 
A testület ez utóbbi mellett tette le a voksát.

Arról is tájékozódhattunk, hogy még az idén elké-
szül a Gyalu és a Barátság utca burkolata, és új buszmeg-
álló létesül a Széksósi úton.

Sok dorozsmai gyalogos panaszáról, a járdákra be-
lógó, nyesetlen fa- és bokorgallyakról is szó esett. Sem a 
járókelők, sem a postás nem tud normálisan közlekedni 
a gondozatlan dzsumbujtól. Sok helyütt, legfőképp az 
Újvárosi utcában zavarta a lakókat az árokban terebélye-
sedő gaz (utóbbit az illetékesek lenyíratták).

Kevésbé közismert, hogy a postások a levélküldemé-
nyeket a Búza és az Árpa utcában lakó címzettek részére 
nem viszik ki személyesen, hanem a postai kirendelt-
ségen lehet csak azokat felvenni. A levélre várók miatt 
olykor emiatt tumultus és apróbb incidensek alakultak 
ki. A részönkormányzat azt szeretné, ha a leveleket, aho-
gyan Dorozsma többi utcájába, a jövőben ide is kivigyék.

Lomtalanító 
„iparosok”

Június hónapban lomtalanítás zajlott Dorozsmán is. 
Ahogy az lenni szokott, sokan már előző nap kitették por-
tájuk elé az elszállítandó, feleslegessé vált limlomjukat. És 
ahogy az szintén lenni szokott, utánfutós autók cirkáltak 
az utcákban, kiválogatva a kacatok közül a pénzzé tehető da-
rabokat. Igencsak siettek, nehogy egymás orra elől elcsak-
lizzák a finom falatokat, mert száguldozásaikkal nem egy 
balesetveszélyes helyzetet teremtettek. Kész csoda, hogy 
sem járókelőnek, sem biciklisnek nem esett baja. Legköze-
lebb igazán küldhetnének járőrt az illetékesek, hogy tartsa 
sakkban ezeket az „iparosokat”!
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megkülönböztessék, hogy határt vonjanak a méltányos és a méltánytalan 
közé. A demokrácia értelmi igényesség, amely a szabadság tiszta körvona-
lait keresi… A nyugati emberek éppúgy tévedhettek, mint mi, de előbb-
utóbb észbe kaptak és helyreállították a maguk nagyobb szabadságát.”

A rendszerváltás óta Magyarországon meghonosult demokráciának 
nem volt itthon hagyománya. A 20. század elején kialakult konszolidációt 
felrúgta az I., majd a II. világháború. A hazánkban megforduló politikai 
ideológiák, amelyek valahogy az embereket állandóan csak lelőni, becsuk-
ni, kizárni, megijeszteni, elhallgattatni, kitelepíteni, ellehetetleníteni akarták, 
még csak véletlenül sem tekintettek az állam lakosságára szabad polgár-
ként. Jogok helyett a fegyverek csövét mutogatták a népnek.

Ezek miatt fontos, hogy a demokratikus intézmények által biztosított 
szavazati joggal tevőlegesen vegyünk részt a választásokon. A 20. század 
másik nagy vicce, bár inkább tragikomédiának nevezhető, hogy volt idő, 
amikor a szabad választásokon a társadalmak a szabad választást és álta-
lában a szabadságjogok nagy részét eltörlő politikai hatalmat választottak 
meg: önmagában abszurd, hogy egy rendszer nem léptethető életbe, ha a 
saját játékszabályait vesszük alapul.

Csak egy kis történelem: a nyugat-európai demokráciák létrejöttét 
megalapozó elengedhetetlen történelmi vívmányok közé sorolhatjuk a 
szekularizációt, az egyházi hatalom kiebrudalását az államhatalomból, a 
felvilágosodást és a Montesquieu által megfogalmazott hatalommegosz-
tás elvét. A megszilárdult demokráciák az emberi civilizáció e fejlődése so-
rán megszülték a ma már egyetemes emberi jogoknak tekintett legfőbb 
törvénycikkelyeket, köztük az általános választójogot, a média- és szó-
lásszabadságot és a vallásszabadságot. Az amerikai államokat létrehozó 
emigráns angol puritánok olyan szellemben alkották meg demokráciáju-
kat, amely születésétől fogva minden embert egyenlőnek ismer el. A klasz-
szikus liberalizmus filozófusai pedig azokat a személyes szabadságjogokat 
vázolták fel egy szabad állam elengedhetetlen törvényeiként, amelyeket 
ma annyira alapvetőnek és nélkülözhetetlennek tartunk, hogy megvoná-
suk általános népfelháborodást eredményezne.

Hogyan lehetséges mégis az, hogy a szilárdnak hitt és az emberi 
méltóságot tisztelő, fejlett és bölcs gondolkodású államok, mint példá-
ul Németország, a 20. század legvérmesebb, leggyilkosabb rendszereivé, 
totalitaristává és diktatórikussá válhattak? A kulcsszó: nacionalizmus.

(folyt. köv.)
sOmOGyI GÁBOr

 A képviseleti demokrácia lényege, hogy a 
szavazati joggal rendelkező állampolgárok 
megválasztják maguk közül azokat a képviselő-
ket, akik meghozzák a közügyekkel kapcsolatos 
döntéseket.
 A képviseleti demokráciában a többség nézete 

és érdeke úgy érvényesül, hogy a kisebbségekkel 
szembeni igazságos bánásmód nem szenved 
csorbát és megakadályozza a domináns pozíciók-
kal való visszaéléseket.
 Az alkotmányos demokrácia a történeti állam-

formák között a legjobb, mert magában foglalja 
egy szabad társadalom létezéséhez alapvetően 
szükséges Törvény Uralmát, tehát a jogbizton-
ságot.
 Az alapvető emberi szabadságjogok biztosítá-

sára, betartására és védelmére, valamint a ha-
talom társadalmi ellenőrzésére és elszámoltatásá-
ra a demokrácia a legalkalmasabb államforma.
 A demokratikus államforma elérésének és 

megtartásának olyan felvilágosult és érdekeit 
szem előtt tartó társadalom az alappillére, 
amely akarja a szabadságot és a szabadságot 
garantáló jogokat, szüntelen jogtudatosságával 
ellenzi a szabadságmegvonást és a túlterebélyese-
dő hatalmi koncentrálódást, egyszóval szabad-
ságszeretetük „közszellem”.
 Az olyan történelmi államformák, világnéze-

tek és ideológiák, mint fasizmus, nácizmus, 
francóizmus, kollektivizmus, kommunizmus, 
totalitarizmus, ellentétesek a demokratikus 
törekvésekkel; általában minden ellentétes a 
demokratikus berendezkedéssel, amely túlzott 
hatalomkoncentrációt, önkényt és zsarnokságot 
eredményez.

„Századunk nagy tréfája lenne, ha az uralkodó kommunista pártok 
törvényesen engedélyeznék ellenzéki pártok működését, s korrekt parlamenti 
választásokon szavazati többséget szereznének. Nem 98, csak 51 százalé-
kot.” – írja Konrád György az 1980-as években megjelent Az autonómia 
kísértése című könyvében. Így folytatja: „A nyugati emberek szabadabbak, 
mint mi vagyunk. Szabadabbak, mert nem törődtek bele évszázadokon 
át a szabadságmegvonásokba. Kiharcolták a maguk forradalmait, nem 
hunyászkodtak meg, kicsikarták századokon át a jogaikat, ezért demok-
ráciájuk örökölt és karbantartott vagyon. A demokrácia jelen van egymás 
közti viszonylataikban is. Nyugodtabbak, türelmesebbek, udvariasabbak, 
önérzetesebbek, kényesebbek a méltóságukra, mint mi vagyunk. Kevés-
bé hízelgőek, erőszakosak, ravaszkodóak, hazugok, megalkuvóak, árulók. 
A demokrácia nem csoda, nem kegyelmi adomány, hanem közszellem, 
amely személyiségüknek is része. A demokrácia általános jogtudatosság, 
a polgárok szüntelen készsége arra, hogy a jogszerűt és a jogszerűtlent 

2014 elé 1.

A demokrácia mint az egyetlen kívánatos államforma
Az 1980-As 

évek végére 
bekövet-
kezett A 

kommu-
nizmus

bukásA.
A rendszer 

kilehelte
A lelkét,

hAmArosAn 
Az utolsó 

szovjet 
kAtonA is 

elhAgytA A 
megszállt 

ország
területét.

A diktAtúrák 
Az elmúlt 

évszázAdbAn 
Azért

dőltek
sorrA meg, 

mert Az 
elnyomás 

politikájA 
ön-meg-

semmisítő. 
egy rendszer 

sem lehet 
szilárd, hA 
népét csAk 
fegyverrel 

és 
erőszakkal 

tudjA 
sAkkbAn 
tArtAni.

nAgy
tAnulságA 

A törté-
nelemnek, 

hogy csAkis 
A demokrá-

ciák tudják 
egy élhető 

társAdAlom 
kereteit

szilárdAn 
biztosítAni.

olvasói levelek

Nyáresti séta a 
bodzásban

Már kisgyerekkorom óta szeretem a hűtött bodzaszörpöt. Akkori-
ban a kertben növő bodzabokrokról vágtuk le a főznivalót. Nemrég egy 
subasai séta során tettem szert új beszerzőhelyre és tapasztalatokra.

A Domaszéki út leaszfaltozott szakaszának végében, a csatornahíd 
melletti árokpartot gazdagon benőtte a bodza. Véletlenül fedeztem fel 
magamnak ezt a helyet. Bodzaszedés közben lettem csak figyelmes, hogy 
mennyire csendes, nyugodt is e környék. Kellemes, meghitt sétát tettem 
az árokpart mentén, és arra gondoltam, lám, nem is kellett nagyon mesz-
szire mennem egy kis nyugalomért, egy idillikus, kellemesen hűvös időben 
eltöltött óráért. Mindenkinek ajánlom, aki kikapcsolódásra vágyik.

cs. é.
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MIÉRT KELL EGY JÓ KÖNYVELŐ!

Mert egy jó könyvelő mellett a cég vezetője figyelmét, 
idejét, energiáját a vállalkozás legfontosabb céljára, 

a bevételszerzésre tudja fordítani.

• Sok gondot okoz Önnek, hogy az adó- 
törvényeket megértse? 
• Nem kap választ a kérdéseire?
• Kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nem 
könyvelő?
• Nehéz követni a jogszabályok változásait 
és a határidőket? 

Ha csak egy IGEN válasza is van a fenti kérdésekre, 
keressen minket: mi mindig szabályos megoldást 
kínálunk Önnek!

Elérhetőségünk:
e-mail: info@residens.hu

telefon: 20/800-3800, 62/547-690

biztosításközvetítés
– Lakásbiztosítás
– Utasbiztosítás
– Kötelező felelősségbiztosítás

kötése Dorozsmán.
70/779-2064

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

A burkolat a ház ruhája - és 
évekig megmarad

Vállalok mindennemű burkolást, 
laminált padló lerakást 

anyagbeszerzéssel együtt is.
Pontos, precíz, minőségi munka!
Ne érje be kevesebbel, munkáját 

bízza szakemberre!
Hívjon bizalommal!

farkas péter épületburkoló
30/587-58-56

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

ELADÓ!
2db ajtó: 238x230cm kétszárnyú bejárati, 220x85cm 
egyszárnyú üveges erkélyajtó, valamint méretpontos 

Nissan Mikra üléshuzat.
Érd.: 06 30/963-1731

gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
geko-2002 kft.

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

olvasói levelek

Ünneprontó 
elmebeteg!
Minden résztvevő láthatta, hallhatta, hogy a búcsúi 

szentmisét hogyan zavarta meg Dorozsma egyik közis-
mert és hírhedt, szellemileg visszamaradott elmebetege. 
Miután egy gumival elkezdett hadonászni és kiáltozni, 
rendőröknek kellett kivezetniük és bevinniük a rendőr-
őrsre.

Mennyit kell még a dorozsmaiaknak eltűrniük? Hát 
sosem lesz ennek vége? Meddig fogja még ez az elmebe-
teg szomszédait, környezetét, egész Dorozsmát inzultál-
ni, rettegésben tartani? Normális dolog az, hogy egy eny-
nyire ön- és közveszélyes alak szabadon garázdálkodhat? 
Tessék már végre gyógykezelni, gondnokság alá helyezni! 
Aki naponta molesztálja az embereket az utcán, be-be-
járogat koszosan, büdösen a hivatalokba és boltokba, 
fenyegeti a szomszédait miközben otthon patkányokat 
tart, annak nincs helye a normális emberek közt!

eGy FelhÁBOrOdOtt laKOs

Dorozsmai Pálinkafőzde 
a nagybani piac mellett

Szeged-Kiskundorozsma, 
Negyvennyolcas u. 94.

62/461-054
06 20/478-2801

Vállalunk a lakosság 
részére pálinka 

bérfőzést, rövid határidővel, 
kiváló minőségben.

Ár: 650 Ft/l
Visszatérő ügyfeleknek 630 Ft/l
1940 óta a lakosság szolgálatában

Tul.: Strohner Ferenc

Kellemetlen meglepetés 
éri a dohányzókat

Köztudott, július 1-jétől csak a nemzeti dohánybol-
tokban lehet cigarettát vásárolni. A dohánybolt nyitá-
sához szükséges pályázati kiírásban nem tették kötele-
zővé a bolt pontos helyszínének a megnevezését, ezért 
eddig az emberek csak a kiplakátolt értesítőket figyelve 
tájékozódhattak arról, hol szerezhető be dohány a jövő 
hónaptól.

Kiskundorozsmán egyelőre négy dohánybolt létesí-
téséről tudunk: a Dorozsmai úton a Malom környékén 
egy, a Posta környékén kettő és a nagybani piac mellett 
egy ilyen üzlet fog nyílni. A füstölgők arra is felkészülhet-
nek, hogy július 15-étől a 10%-os árrésszabály beveze-
tése miatt jelentősen drágulni fognak a már most sem 
olcsó dohánytermékek.

A dohányforgalmazás átrendeződése és az akár 
100–120 forintos áremelés kitűnő alkalmat jelentene 
a dohányosok körében a leszokás megfontolására. Az 
utóbbi időben főleg a fiatalok körében igen elterjedt a 

dohányzás, és a cigarettás dobozokra írt figyelemfelkeltő 
szövegeket senki nem veszi figyelembe.

Passzív dohányzás esetében is ugyanúgy jelentkez-
nek ezek a károsító hatások. Sőt, a mellékfüst több rák-
keltő anyagot tartalmaz, mint a főfüst. Felmérések sze-
rint minden tizedik aktív dohányos „megöl” egy passzív 
dohányost káros szenvedélyével!

Nem helytálló az az ellenérv, hogy régen is voltak 
nagy dohányosok és mégis 80 évesen haltak meg, sőt, 
még manapság is a hajánál fogva húznak elő olyan do-
hányost (egyet a millió közül), akin éppenséggel nem fog 
a dohány átka. Régebben azonban nem volt ennyi faj-
ta ízesített cigaretta, mint most, amit meggyújtva még 
több káros anyagot bocsájt ki. Otthon szárították a do-
hányleveleket, majd saját maguk darabolták, sodorták, 
minden ízesítés nélkül a szenvedély rabjai.

O-né
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DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

Telefon: 06 30/9723-016, 
314-662 (rendelési időben). 
Hívásra házhoz megyek!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás

Azonnal!
egyed Adrián

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

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!
Hirdetésfelvétel: 06 20/470-6587

TATRADOL TRAVEL

6721 Szeged Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487 – 835 

info@tatradol.hu

www.tatradol.hu
________________________________________________________________________________

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

                

06.7-10. Felfedező úton Délvidéken és Dél-Erdélyben             47.800.-Ft/fő

06.16-20. Üdülés Zalakaroson (teljes ellátás, wellnes használat)             39.900.-Ft/fő

06.23. Pannonhalma-Tata-Zsámbék               7.900,-Ft/fő

07.22-30. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában             85.900.-Ft/fő

07.2-9. és 08.1-8.   Felüdülés a szlovén Adrián, Koperben             94.800,-Ft/fő

08.19-21. Kikapcsolódás Dél-Lengyelországban             33.600,-Ft/fő
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Lovastábor a sári tanyán

Nyári szünetben heti turnusokban
H-P-ig (8-16-ig).

Napi programok: lovaglás, strandolás a Szikin,
elméleti oktatás, sok-sok játék!

tel.: 30/439-3522

Fűtéskarbantartás nyáron
Jobb megelőzni a károkat!

Radiátorok, padlófűtések, kazánok 
iszaptalanítása, átmosása, vegyszeres 

takarítása.
Víz-gázfűtés szerelés, gázkészülék javítás.

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

TűzIFA megReNDeLheTő
(keményfa) NYÁRI ÁRON!

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

TATRADOL TRAVEL
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Vállalok:
Gránit és műkő síremlékek

készítését

- Gránit 1 személyes fedett sírok  már 240.000 Ft-tól
- Gránit 2 személyes fedett sírok  már 450.000 Ft-tól
- Műkősírok
      1 személyes fedett sírok  már 170.000 Ft-tól
      2 személyes fedett sírok  már 280.000 Ft-tól
- Műkő virágvázák  3000 Ft-tól
- Régi sírok fedéseit műkőből, gránitból  60.000 Ft-tól
- Vállalok betűvésést bármely temetőbe.
- Síremlékek takarítását:
      2 személyes:  12.000 Ft
      1 személyes  8000 Ft

Ha több keretet takaríttat, további 1000 Ft kedvezményt adok darabonként.
Áraink vidéki temetőkben is érvényesek.

Német nyelvoktatás, 
nyelvvizsgára felkészítés 

tapasztalt nyelvtanárnál Dorozsmán.
30/482-2546

Gabonaaratást vállalok.

30/269-4272
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A Szélmalom Kábeltévé Zrt. Ügyfélszolgálata várja Önt hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig 
Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt. Telefonszámunk: 06-62-463-444, 06-62-765-444.

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@szelmalomktv.hu Internet-címünk: http://www.szelmalomktv.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!

10 mázsa szén vásárlása esetén 
10% kedvezmény!

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

Glett anyag 25 kg-os:  2965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 15 l:  4900 Ft
Cement:  3300 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Tölgy:  2700 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  1950 Ft/m2

Pala 158x110:  2750 Ft/db

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron
50 l virágföld: 750 Ft Fa beltéri ajtó: 16000 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4000 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

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon!

+ sPórolJon még tÖBBet!
Analóg vétel esetén nincs szükség külön 
beltéri egységre!
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Hegesztés, vízszerelés, zárcse-

re, gyalulás, csőcsatorna...
Bővebben: ezermester11.5mp.eu

Számla biztosító felé is!
Hívja Batát!

06 20 378 3033

Szabó István
Autóvillamossági műszerész

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

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

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

Költő József
06 70/503–9709

hŰtőgéP és
klímA szerviz

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

telefon: 421-122

kovács

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

UPC DIRECT 
akár ingyenes beszereléssel

MinDigTV, egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

PIROS férfi-női fodrászat
Várom minden kedves régi és új 

vendégeimet a Jerney utcán lévő új 
üzletemben 

(az ügyvédi irodával szemben).
Rácz Piroska
70/361-7910

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

KÁLMÁN ANITA
női-férfi fodrász

Kedves régi és új vendégeim, 
szeretettel várok mindenkit a 

Szent János tér 3. alatt!
06 70/544-2289KÖnyvELÉs És aDÓbEvaLLásoK ELKÉsZÍtÉsE

Lukovicsné nagy ibolya
regisztrált mérlegképes könyvelő

okleveles munkaügyi szervező
telefon: 06/30-224-53-35 

Bádogos, tetőfedő és kőműves munkákat 
vállalok.

Sebestyén Tamás
20/427–5350

Földtulajdonosok figyelem!
szántóföldjét tartós használatra 

bérletbe vennénk vagy megvásárolnánk.
Plant-Seed Bt., Kiskundorozsma

30/9680-049

VillaNyszerelés
riasztó szerelés

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger zsolt

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

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

tél végi akció!
Cserépkályhák, kandallók, kül- és beltéri 

kemencék többféle rendszerrel való 
építését, javítását garanciával vállalom.

Szociálisan rászorultaknak 27% kedvemény!
Minőséget kínálok kedvező áron!

1972 óta állok az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel: márton ferenc

cserépkályhák doktora
30/978-4033

Ácsmunkákat, régi tetők újrafóliázását, 
lécezését, cserepezését, deszkázását, tetőtér 

belső szigetelését, tetőablakok berakását 
vállalom.

06 20/488-6547

Nyitva: H-V: 9-18

Középkorú hölgy (egyedülálló) 
lakhatásért cserébe kertgondozást 
vagy idős ember ápolását vállalná.

Érd.: 06 20/470-6587
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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

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

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

TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS
Televíziók, videók távirányítóinak javítása, 

tisztítása, karbantartása.
Negyvennyolcas u. 51.

62/462-236, 30/258-3428

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

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

AUTÓSZERVIZ
Keleti-nyugati autók javítása

Fodor Imre
Kiskundorozsma, Széksósi u. 33.

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

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

HÁZITEj A SÁrI-TANyÁróL!
160 Ft/l

Tel.: 06 30/439-3522
Házhozszállítás is!

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.

Tetők teljes körű felújítását, 
szigetelését, bádogozását, 

tetőablakok beépítését vállalom.
06 20/488–6547

ELADÓ!
Kiskundorozsmán 1 hektár 3667 nm 
erdő és 2180 nm szántó a Zsombói 

úton a gázfogadó és volt birka hodály 
közötti területen.

Kiskundorozsmai temetőben 
1 személyes fekete gránit síremlék 
sírhellyel eladó! Irányár: 450.000 Ft. 

Bővebb információ telefonon.

Érdeklődni: +36 70/375-4376
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes körű 

szolgáltatás a Kiskundorozsmai 
Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035
Éjjel-nappali ügyelet: +36 30/9455-643

Computeres szemvizsgálat 
szemész szakorvossal!

Dioptriás napszemüveg lencse 
20% kedvezménnyel július 31-ig!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 
szemüvegkeretének árából!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

Nyitva:
H-P: 8-17-ig
Szo.: 8-11-ig

DOROZSMAI  
INGATLANIRODA
(A dorozsmai templomnál, kőbárány kútnál!)

Kiskundorozsma, Szent János tér 3.

Ügyfélfogadás:
	 hétfő	és	szerda	9-12.,
	 kedd	és	csütörtök	14-17.
	 Vagy	egyeztetett	időpontban!
ingyenes ingatlanbemutatás, helyszíni szemle 
és nyilvántartásba vétel!

Keresünk közvetítésre: házakat, lakásokat,

eladó ingatlanok megtekinthetők:

www.dorozsmaingatlan.hu

Telefonszám: 06 30 / 2486-944
E-mail: info@dorozsmaingatlan.hu

11 éve működő iroda nagy gyakorlattal, 
helyismerettel rendelkezik és keres, kínál 

eladó ingatlanokat.

panel lakásokat, hétvégi házakat,telkeket.
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

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

a következö:

H, k, sz, P: 16–20 óráig.
telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943
e-mail:   m a r o t i e d i t @ f r e e m a i l . h u

dr. maróti edit
ügyvéd§

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

Röfi-Ker Húsboltok Kft.
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/ 461-067

Üllés, Dorozsmai út 47.

Nincs mit főznie? Jöjjön a Röfibe!
MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk!

Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 6.30-17.30, szombat: 6.30-13.00, vasárnap: 7.00-10.00

461-067

GONDOlt MÁr 
a NyÁri ViHarOKra?

Van már biztosítása?
Kössön a Takarékszövetkezetnél!

Sokféle kedvezménnyel!
Gyors kárügyintézéssel!

Kérjen ajánlatot, érdeklődjön a
PILLÉR Takarékszövetkezetben!
Kiskundorozsmai kirendeltsége

Szeged, Dorozsmai út 196.

PURINA TAKARMÁNYBOLT
(Adél köz 1.)

Naposcsibe kínálatunk:
Baromfi: * fehér húshibrid (Starbro)

* vörös húshibrid (Rebro)
* szürke húshibrid (Master) 
* sárga kéthasznú (Farm)

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!
Kiszállítás igény szerint megoldható.

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


