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HAVI GONDOLAT
Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképen a ma-

radás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig 
senyvedés.           KÖLCSEY FERENC

Augusztus 20. Kiskundorozsmán

Egy politikamentes ünnep napja

Kiskundorozsmán az augusztus 20-i Szent István-na-
pi ünnepség 9 órakor kezdődött hálaadó szentmisével 
a római katolikus templomban. Gordos Ferdinánd plé-
bános a miseszándékban a szentmise áldozatot hazán-
kért és népünkért mutatta be. A mise keretében az új 
kenyeret szentelésre magyar népi ruhás lányok vitték az 
oltárhoz. A szentmise után minden résztvevő kaphatott 
1-1 szelet új kenyeret.

Az ünneplés a községháza előtt, a Dísz téren folytató-
dott. A Dorozsmai Versmondók Körének két tagja, Vass 
József és Mihálffy Béla szavalt hazafias verset, majd a 
Fidesz–KDNP és a L.É.T. Egyesület polgármesterjelöltje, 
Kothencz János kezdett bele ünnepi beszédébe. Mint 
elmondta, városrészünk Szeged különlegessége, ahogy 
a helyiektől hallotta, „dorozsmatikuma” van Kiskundorozs-
mának. Augusztus 20. a magyar nemzet, a keresztény 
értékek felvételének, továbbá a közösség ünnepe. Kothencz 
úgy véli, „a dorozsmaiak hisznek abban, hogy a közösség 
ereje [az], ami megtart”. Emlékeztetett arra, hogy nemcsak 
arról szól a Himnusz, hogy „megbűnhődte már e nép”, 
hanem arról is, hogy van jövendő, van miért küzdeni. E 
küzdelemben csak a közösség erejével lehetünk sikeresek, 
és e siker alapja a hit, amely eleven tűzként melegíti fel 
az ember szívét.

A megemlékezés zárásaként politikai pártok és 
civil szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit az 
országalmánál, majd a megjelentek közösen elénekelték 
a Szózatot.

A hivatalos megemlékezéssel párhuzamosan illetve 
egészen délutánig zajlott a Dianovszky téren, a Jerney 
utcai Óvoda melletti játszótéren a családi nap, amely-
nek díszvendége dr. Botka László polgármester volt.

Az időjárásra nem lehetett panasz. A szervezők kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt hangulatos programokat és 
kikapcsolódást biztosítottak. 9 órától gyermek kispályás 
focimérkőzés vette kezdetét, őket fél 10 után a felnőttek 

váltották. A még kisebbeket azonban ingyenes ugrálóvár, 
kézműves és arcfestő foglalkozások várták, valamint 
Szuknai Zsuzsától megtanulhatták a boksz alapjait, de 
szkander párbajon is részt vehettek a gyerekek. Emellett 
az érdeklődök sétakocsizhattak egy lovas szekéren és az 
íjászattal is megismerkedhettek.

A délelőtti órákban már rotyogtak a pörköltek 
a kondérokban: a közel 60 kg hús felhasználásával több 
mint 200 adag pörkölt készült.

Kora délután érkezett meg Dorozsmára a polgár-
mester, aki miután köszöntötte a népes résztvevőket, be-
mutatta Bezdány Géza és Laurer István önkormányzati 
képviselőjelölteket. Mint elmondta, azt kéri a képviselő-
jelöltektől, hogy megválasztásuk esetén ne a közgyűlést, 

hanem a dorozsmaiakat képviseljék a közgyűlésben. A 
jelöltek feladata, mondta továbbá, hogy a választásokig 
tartó néhány hétben minél több dorozsmaival találkoz-
zanak és összegyűjtsék azokat a terveket, amelyeket meg 
kell valósítani.

Időközben elkészült az ebéd, a szervezők Botka Lász-
lót is vendégül látták egy tál pörköltre. Kígyózó sor gyűlt 
a bográcsos asztal köré, a szervezők türelmesen osztották 
ki az ebédet.

Késő délutánra az ég beborult, és ahogy azt már 
megszoktuk az idei nyártól, esett is, ám estére a viharfel-
hők már messzire távoztak: így sok ezren gyönyörködtek 
az esti tűzijátékban Szegeden, a Széchenyi téren.

SOMOGYI GÁBOR

Kothencz János és Kosik Dénes (balra), valamint Alpár Tibor és Atlasz Henrik (jobbra). Hódi Tamás, Bezdány Géza, dr. Botka László és Laurer István.

A Dorozsmai Versmondók 
Körének ünnepi előadása az 
augusztus 20.-i ünnepségen.

További képeink a 4. oldalon.
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A TELEFONTANÚ INGYENES 
HÍVÓSZÁMA

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

BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN 
HÍVHATÓ

107, 112

DOROZSMAI NAGYBANI PIAC 
NYITVA TARTÁSA

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

Vasárnap szünnap!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Szalai Zsolt:  06 20/936–7590

 Gyenes Béla:  06 20/209–5311

 Gulyás Antal:  06 20/209–5333

 Nagy Krisztián:  06 20/209–5332

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLDSZÁM

06 80/820–302
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

06 80/479–431

KISKUNDOROZSMAI
ÖNKORMÁNYZATI

KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSA

 H: 8.00–15.30
 Sz: 8.00–17.30

TELEFONSZÁM

06 62/461–030

RENDŐRSÉGI IRODA CÍME:

Negyvennyolcas u. 12.
FÉLFOGADÁS:

minden szerdán 
17–19-ig.

ÁLDOZATSEGÍTÉS
Országos Áldozatsegítö Vonal

06 80/225–225
Áldozatsegítö Szolgálat 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2–4.

Telefon:62/549–190
Fax: 549–194

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

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
KOSIK DÉNES ÉS
MIHÁLFFY BÉLA

Időpont:
2014. augusztus 14.

(csütörtök),
16:30–17:30

Helye: Kirendeltség
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A DOROZSMAI NAPLÓ KÖVETKEZŐ SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2014. szeptember 8., hétfő, 16 óra.

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptemberi programok 
a művelődési házban

SZEPTEMBER 1. HÉTFŐ, 16 ÓRA
Az Alkony Nyugdíjas Klub félévnyitó 

programja

SZEPTEMBER 6. SZOMBAT, 10 ÓRÁ-
TÓL

FARAGÓ NAP
Kakasfőző verseny
Egész nap zene, szórakozás, játékok, kéz-

műves foglalkozások.
A rendezvény ideje alatt ingyenesen 

látogatható a Szélmalom!

SZEPTEMBER 13. SZOMBAT, 21-02 
ÓRÁIG

RETRO DISCO
DJ: Reiner Péter
Csak 18 éven felülieknek! Zártkörű ren-

dezvény.
Belépő: 500 Ft

SZEPTEMBER 20. SZOMBAT, 10 ÓRÁ-
TÓL

Családi Nap a Kálváriánál
Zene, műsor, kézműves foglalkozások

SZEPTEMBER 26., 17 ÓRA
Nők Klubja

OKTÓBER 1. SZERDA, 10 ÓRA
A Zene Világnapja alkalmából a kis-

kundorozsmai római katolikus temp-
lomban a Király-Kőnig Péter Zeneiskola 
ad ünnepi koncertet. 

A műsort szerkesztette: Pécsiné Pánc-
zél Mária tanárnő

OKTÓBER 1. SZERDA, 15 ÓRA
Az Ács Géza Sportcsarnokban az 

Idősek Világnapja alkalmából ünnepi ren-
dezvény a nyugdíjasok számára.

Sztárvendég: Oszvald Marika Jászai 
Mari-díjas érdemes művész, az Operaház 
magánénekese

SZEPTEMBER 16. KEDD, 17 ÓRÁTÓL
Beiratkozás Vesmás Andrea gyermek-

néptánc csoportjába
Vesmás Andrea közel 10 éve foglal-

kozik gyermektánc, néptánc oktatással, tíz 
évig táncolt a Szeged Táncegyüttesben.

Szeretettel várja  óvodás és kisiskolás 
korúak jelentkezését gyermeknéptánc cso-
portjába, akik szeretnek mozogni, játszani, 
táncolni és szerepelni. Az órák bensőséges 
családias légkörben zajlanak. Az év végét 
jelmezes táncbemutatóval zárják.

VÁSÁROK
Szeptember 4.: 9-13-ig, 10.: 9-11.30-ig, 

19.: 9-15-ig, 25.: 9-11-ig

Felhívás!
A Dorozsmai Egységes Sportkör vezetősége értesíti a sportolni vágyó, 2005–

2008 között született fiatalokat, hogy a labdarúgó utánpótlás szakosztály várja 
őket. Jelentkezni edzés időben, kedden és csütörtökön fél 5-től Szabó Zsolt edző-
nél a dorozsmai focipályán.

Továbbá a Dorozsmai Bombázók női focicsapata várja a focizni vágyó lányo-
kat, asszonyokat kortól függetlenül a dorozsmai focipályán, kedden és pénteken 18 
órától. Jelentkezés Ottlik Sándor edzőnél.

Mórahalmon táboroztak
Összesen 50 gyerek és 14 felnőtt 

töltött el öt napot augusztus elején 
Mórahalmon abban a táborban, 
amelyet szegedi és dorozsmai cigá-
nyoknak szerveztek.

A táborozók a Szent Erzsébet Mórahal-
mi Gyógyfürdőbe is ellátogattak, a Sze-
gedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

(SZCNÖ) elnöke, Nagy Mihály szerint 
a gyerekek kb. egyharmada még sosem 
volt fürdőben.

A szegedi önkormányzat 625 ezer forint 
támogatást biztosított a programra, az 

„Elszalasztott 1000 év” Csongrád Megyei 
Független Cigány Érdekvédelmi Szervezet 
Közhasznú Egyesület 280 ezer, az SZCNÖ 
200 ezer forinttal járult hozzá.
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Orvosaink, gyógyszerészeink Kiskundorozsmán 8.

„Fontos, hogy a beteg mindig elégedett legyen”
Dr. Mészáros Brigitta körzeti fogorvos

Dr. Mészáros Brigitta körzeti fogorvos, a fog- és 
szájbetegségek szakorvosa 2006 óta gyógyítja pácienseit 
Kiskundorozsmán. A 29. számú, kb. 5500 fős vegyes kör-
zetben 14 éves kortól lát el körzeti fogorvosi feladatokat. 
A rendelőben fogászati asszisztense, Baranyai Márta segíti 
gyógyító munkáját és kiváló szervezőmunkával koordi-
nálja a 62/312–248-as telefonszámon a páciensek keze-
lési időpontjait.

A doktornő Kecskeméten járta általános- és közép-
iskoláit, és már ott megmondta egykori osztályfőnöke, 
hogy fogorvos lesz a kiválóan tanuló, jó szépérzékkel és 
empatikus készséggel rendelkező ifjú hölgyből. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán – öt évnyi 
tanulás után – 1991-ben szerzett diplomát, majd továb-
bi két évi képzés után szakorvos lett. A kezdetektől az 
alapellátásban dolgozó doktornő előbb Hódmezővá-
sárhelyen, majd tíz évig Gádoroson praktizált. 2006-tól 
Böszörményi József nyugdíjazás utáni praxisát vette át.

A negyvennyolcas utcai rendelőben kedden ta-
lálkoztunk: legelőször a szakorvosi vizsga mikéntjéről és 
hozadékáról kérdeztem. Elmondta: a fogorvosok két év 
gyakorlat után kaphatnak ilyen képzettséget. Az akkori 
képzésnek megfelelően egy általános szemléletet adó 
szakvizsga megszerzése volt a cél. Manapság a képzés a 
szakosodás irányába tolódott el, a szakorvosok szájsebé-
szetből, konzerváló fogászatból, protetikából stb. szak-
vizsgázhatnak.

A doktornő úgy látja, hogy az alapellátás a fogászati 
ellátás teljes spektrumát átöleli. Az alapellátásban megje-
lenő, nagy tömeget jó szakmai színvonalon, lelkiismere-
tes munkával ellátni – ez jelenti számára az igazi kihívást. 
Ennek megvalósítása érdekében, Szeged egyik legjobb 
fogtechnikusával dolgozik, igazi team-munka folyik. A 
körülményekről csak annyit említ: OEP-támogatással 
új hőlég-sterilizátoruk, új fogászati kompresszoruk van 
és 2015-ben tervezik a fogászati gép cseréjét, amelyhez 
önerőt is felajánlottak, de az önkormányzat segítségét és 
pályázati forrásokat is várnának. Ezen kívül a fenntartó a 
nyílászárók cseréjét is betervezhetné, ahogyan a váróhe-
lyiség is megszépülhetne valahára.

– Egy körzetben folyó tevékenységnek soha nincs 
vége! – mondja mosolyogva, amikor az elődjétől átvett 
körzet állapotát firtatom. A páciensek is folyamatosan 
változnak, de összetételük, életkoruk, egészségügyi álla-
potuk, életkörülményeik is hektikusan alakulhatnak.

Húsz éves gyakorlata alapján állítja: a mai fiatalok fo-
gazata jobb, kevesebb a szuvas fog – és talán a rengeteg 
reklámot és orvosi tanácsot megfogadva – a szájhigiénia 
terén is javult a helyzet. A dorozsmai emberek igényesek: 
élnek a lehetőségeikkel, fontosnak tartják, hogy szép fog-
soruk legyen, hogy rágófunkciójukat helyreállítsák és azt 
meg is őrizzék. A napi 20–25 beteg – fogpótlás, fogszu-
vasodás kezelése esetén – bizony hetekig jár pontosan 
és rendszeresen kezelésre, hiszen tudják, csak a kezelőor-
vossal együttműködve lesz magabiztosabb fellépés, szé-
lesebb mosoly, nagyobb önbizalom. Elégedetlen betege 
nincs, de a mai hajszolt élet hoz néha furcsa szituációkat.

Már kezdettől fogva kezel gyermekeket is. Édesanya-
ként is tudja: a félelmet jó szóval, összebarátkozva, sőt 
összekacsintva lehet csak igazán feloldani. Nála nem 
fúrják a fogat, hanem kisöprik, kifújják, sőt kispriccelik a 
csúnya bacikat a fogakból. A „picinyke hősök” jutalma 
minden alkalommal apró ajándékokban, az elnyert bi-
zalmat erősítő és megtartó szavakban realizálódik.

Hivatása sarokkövének tekinti, hogy az orvos és a 
betege is optimista legyen a kezelések kimenetelét illető-

en, ami megnyugtató mindkét fél számára.
– Ha együttműködik velem és van fogadókészség, 

akkor gyorsabban megoldhatók a problémák – mondja 
a doktornő a legkritikusabb esetek láttán.

Beszéltünk a fogászat – mint szakma – fejlődéséről 
is. A fogászatban alkalmazott technológiák, a korszerű 
anyagok, a fogorvosokat segítő fantasztikus gépek már 
az új évezred szülöttei. Segítségükkel szinte az eredetivel 
azonos megjelenésű és funkciójú fogakat és fogpótláso-
kat lehet produkálni. Manapság, amikor egyre fontosab-
bá válik a küllem, az esztétikum, egyre hangsúlyosabbá 
válik a szájhigiénia, a szép mosoly.

A doktornő fogászati tanácsait is érdemes megszív-
lelni:

– Rendszeres fogápolás mellett fél, de legalább éven-
kénti szűrővizsgálat ajánlott! Sokféle eszköz (fogselyem, 
fogközi tisztító kefe, szájfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém) 

áll rendelkezésre, melynek használatával kapcsolatban 
szívesen segít.

– Talán kevesen tudják, hogy díjmentesen vehető 
igénybe – a teljesség igénye nélkül – a biztosítottaknak 
a fogászati alapellátás kapcsán a tömés, gyökértömés, 
foghúzás, szájnyálkahártya-kezelés, fogkő-eltávolítás. A 
részletekről, illetve a fel nem sorolt kezelések díjairól a 
doktornő készséggel ad felvilágosítást.

A kevéske szabadidő, ami a hivatás gyakorlása után 
marad, a családjáé.

– A két nagy fiam a hobbim! – mondja a doktornő 
nevetve. – A 17 éves kisebbik lassan érettségire – extrém 
sporttevékenység a kedvence –, 19 éves nagyfia pedig 
egyetemre készül. Férje reumatológus. Azért a picinyke 
szabadidőbe belefér egy kis családi utazás, zenehallgatás, ol-
vasás, meg a ház lakberendezési megoldásainak szeretete is.

SZENTES BÍRÓ FERENC

Helyreigazítás!
A Dorozsmai Napló júliusi számában bemutattuk 

Dr. Udvardi Klaudia Hédi körzeti fogorvost. A cikkben 
sajnálatos módon tévesen jelent meg a doktornő in-
formációs-időpontkérő telefonszáma. A helyes tele-
fonszám: 06 70/665-5956. Az érintettektől és olvasó-
inktól ezúton kérünk elnézést.

SZERKESZTŐSÉG

INGYEN APRÓ
Szociális-karitatív 

felajánlások, igények

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

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

INGYEN ELVIHETŐ:
– kétlángos gáztűzhely,
– 1 db 107 x 200 cm-es heverő és 1 db franciaágy,
– 1 db szekrénysor, fotelek,
– 1 db kerekes tolószék.
Keresünk ingyenes kiközvetítésre, továbbadásra 

szőnyeget, kerékpárokat, háztartási gépeket, centrifugát, 
mosógépet, gáztűzhelyet, téli tüzelőt stb.

Ingyenes igénybejelentéseket és felajánlásokat a 
Dorozsmai Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu) 
vagy a hirdetésszervező 20/470-6587-es telefonszámára, 
illetve a Polgárőrség 30/621-6254-es számára lehet be-
jelenteni.
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Augusztus 20., családi nap

Kitüntetett polgárőrök
2014. július 5-én a Békés Dánfoki Üdülőközpontban 

megtartott Országos Polgárőrnapon dr. Túrós András 
elnök Tímár Lajosnak, a Kiskundorozsmai Polgárőrség 
titkárának, aki a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége FEB elnöke is, a „Polgárőr Érdemkereszt” 
aranyfokozatú kitüntetését adományozta a mozgalom-
ban végzett tevékenysége elismeréseként.

2014. augusztus 
16-án a Csongrád 
Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövet-
sége által szervezett 
tiszaszigeti, XVI. 
polgárőrnapon 
Batíz István megyei 
elnök Csonka Imrét, 
a Kiskundorozs-
mai Polgárőrség 
vezetőségének 
tagját kitüntetés-
ben részesítette 
a közbiztonság 
és bűnmegelőzés 
terén végzett ki-
emelkedő munkája 
elismeréseként.

Gratulálunk mindkét kitüntetettnek az elismerés-
hez és a több mint 20 éves polgárőri tevékenységükhöz!
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Radikalizmus és a társadalmi problémákon való élősködés
A társadalmi problémák és a szélsőjobb

Nem meglepő módon akkor kap erőre a szélsőjobb propaganda, amikor a tár-
sadalom krízishelyzetben találja magát. Egy vesztes világháború, gazdasági válság, 
elszegényedés, nyomor – a szélsőjobb kihasználja az emberek szenvedését, a kilátás-
talan, jövőkép nélküli létüket. A társadalom egyes tagjai, reagálva az életszínvonaluk 
drasztikus esésére, vagy beletörődnek sorsukba és szélsőséges közönybe süllyednek, 
vagy pedig rendkívül dühössé válnak és mindenhol a felelősöket kezdik keresni (és 
végül mindig találnak bűnbakot).

A szélsőjobboldal az elégedetlenség hullámait lovagolja meg. Kizsákmányolja azt a 
dühöt, elkeseredettséget, irigységet és más, destruktív érzelmeket, amelyek az embe-
rek tudatában törnek felszínre. A szélsőségesek fausti egyezséget kötnek a néptöme-
gekkel; ez történt az elmúlt évszázad Németországában, amikor a tömegek hatalom-
hoz juttatták Hitlert és Mussolinit, és ez történik manapság is, amikor az elégedetlen, 
elszegényedett embereket a saját igazukról meggyőzve ráveszik, hogy szavazataikkal 
támogassák őket a hatalom megragadásában.

Véletlen lenne csupán, hogy a jóléti társadalmak élén sosem szélsőségesek áll-
nak? Nem hinném. A történelem bebizonyította, hogy a jól működő, ál-
lampolgárait megbecsülő, nagy múlttal rendelkező demokráciákban 
nincs szükség a radikálisokra, ezekben a jobb sorsú államokban a szélsősége-
sek kiszorultak a hatalomgyakorlásból. Ellenben, ahol a szélsőségesek megragadják 
a hatalmat, az állampolgárokra még nagyobb szenvedés és elnyomásvár. A szélső-
séges ideológiák (legyen szó kommunizmusról, nácizmusról vagy fasiz-
musról) nyomában mindig a halál, a pusztulás, a katasztrófa jár.

A szélsőjobboldal „igaza”

A szélsőjobboldal Magyarországon szemben áll a liberális demokráciával és 
a kapitalizmussal. Az állam jelentős szerepvállalását követeli a gazdasági életben. A 
kollektivista államukat „nemzetinek” nevezik, minden állampolgárától pedig elvár-
ják e „nemzeti” értékeke ápolását, a revizionizmustól kezdve Trianon mély gyászán 
keresztül a mindentől előbbre való nacionalizmusig. Bűneik:

INTOLERANCIA. A szélsőjobboldali nézetek tipikusan kirekesztőek. Csakis kizá-
rólag saját politikájukat tekintik üdvözítőnek, aki pedig nem tart velük, arra árulóként, 

„idegenszívűként” mutogatnak. Csakis a „mi”, a „magunkfajták” és az „ők”, az „idegenszívűek” 
vannak, és e két oldal harca az, amelyben el kell merülni. A kirekesztés tágabb körben is 
megnyilvánul: idegengyűlölők, rasszisták, antiszemiták, homofóbok. Mindenféle más-
ság jelenléte a társadalomban még akkor is irritálja őket, ha egyébként személyesen 
az életben sosem találkoznának, kerülnének konfrontációba a „mások” képviselőivel.

ANTISZEMITIZMUS. A szélsőjobboldal velejéig antiszemita és Izraael-ellenes, 
az „ellenségem ellensége a barátom” elvének alapján pedig palesztin-, muszlim- és 
iszlámbarát (noha eszköztárukban felhasználják a „keresztényi” értékek vallását is, ne 
feledjük, hogy itthon a kereszténységre való hivatkozás nem jelent iszlámellenessé-
get; ennek kétségkívül az az oka, hogy – eltérően például Németországtól – itthon 
alig élnek muzulmánok).

CIGÁNYELLENESSÉG. A magyar cigány kisebbség a társadalom közel 6%-át 
teszi ki. Vagyis a lakosság 94%-a nem tartozik a cigány etnikumhoz. A rendszervál-
tás előtt és után egyaránt nem tudott velük mit kezdeni egy kormány vagy rezsim 
sem, mert egy törvényalkotó sem tudta problémájukat helyén kezelni: nem tár-
sadalmi, hanem etnikai kérdésről van szó. A szélsőségesek a „cigánybűnözés” radikális 
visszaszorítását hirdetik (noha érdemesebb lenne a mai, 3 millió szegény Magyaror-
szágában a „szegénybűnözés” okairól beszélni). Egy, a cigányokkal kapcsolatos attitű-
döket vizsgáló kutatás kimutatta, hogy a szélsőségesekkel szimpatizálók túlozzák el 
leginkább a cigányok létszámának a megsaccolását, illetve ők tűrnék el legkevésbé, 
ha cigány szomszédjai lennének, ha cigány származású házasodna be a családba stb. 
A szélsőjobb a legtöbb helyen a cigányellenesség érzését felhasználva gyűjt magának 
szavazatokat, itt, Dorozsmán is.

MILITARIZMUS. A szélsőjobboldaliak ügyükre mint „harcra” tekintenek. Szó-
tárukban olyan kifejezések találhatók, mint „felvenni a harcot”, „küzdeni valami 
ellen”, „legyőzni és megsemmisíteni az ellenséget” stb. Ideológiájuk törvényszerűen 
erőszakos, és ezt még mindennapi beszélt nyelvükben sem leplezik. A végletekig 
rendpárti szélsőjobb párt a félelemkeltéstől sem riad vissza.

TEKINTÉLYELVŰSÉG. Habár a család alapvető érték a szélsőjobboldal szemében 
is (már amennyiben „magyar” magyar, „egészséges”, heteroszexuális emberekről 
van szó), autoriter beállítódásuk miatt a tekintély túlzott mértékű tiszteletét vallják 
fontos tényezőnek. Az autoriter személyiség tudományos feltárását – ha nem is 
teljességgel – T. W. Adorno és munkatársai a múlt évszázadban már elvégezték. 
A tekintélyelvű személy konvencionalista, általában nem nyitott az újításokra, a 

bevett status quóban hisz, feltétlen a tekintélytisztelete, fenntartja a fölé-aláren-
deltségi viszonyt olyan kapcsolatban is, ahol nincs értelme hierarchiáról beszélni, 
sztereotipizáló, cinikus, mindig a felette állótól várja, mit tegyen, érzelmi életét át-
hatja az agresszivitás, a világhoz való viszonyulását az irracionalizmus jellemzi, gon-
dolkodása merev, logikája zárt és szinte semennyire sem meggyőzhető észérvekkel.

A szélsőjobboldal cirkusza

Bibó István „közösségi hisztériaként” írta le azt az állapotot, amely akkor kö-
vetkezik be, amikor egy nemzeti közösséget akkora megrázkódtatás ér, amelyet a 
közösség nem képes feldolgozni, a kiutat a kudarcból ezáltal nem képes megta-
lálni. A következmény: az az illuzionizmus, elégtétel- és bűnbakkeresés, amely a 
szélsőséges radikális politikai csoportok térnyeréséhez vezet: ezáltal a problémák 
egy zárt, ellenérvekre érzéketlen, ám annál harciasabb és erőszakosabb világkép 
kialakulása történik meg. Az illuzionista, önhitt és öncsaló szólamok eluralják a 
közbeszédet, de a szélsőséges elemek túlreprezentálása azt a hamis következtetést 
sugallják, mintha ténylegesen nagy számban lennének jelen a társadalomban a 
szélsőséges nézeteket vallók. Szeretnénk magunkat abban a hitben ringatni, hogy 
társadalmunk sohasem lesz annyira beteg, hogy számbeli fölénybe kerüljenek a de-
magóg, önáltató, hókusz-pókusz radikálisok. A társadalmi méreteket öltött illúziók-
kal azonban nehéz leszámolni, és reménykedhetünk csak, hogy a szélsőjobb cirkuszi 
varázslata nem válik a nép új ópiumává.

MŰVELETLENSÉG, TUDATLANSÁG. Nem meglepő, hogy a plebejus szélső-
jobboldali párt vidéken a legerősebb, ott is azok körében, akik az átlaghoz viszonyít-
va tanulatlanabbak, műveletlenebbek. Kell ugyanis egyfajta szellemi restség, hogy 
a szélsőjobb ideológiát úgy tudja befogadni magába az ember, hogy még a legna-
gyobb sületlenségek hallatán se fogja el a kétely. A már említett szociológiai tanul-
mány egyik felmérésében arra kérték az alanyokat, jelöljék meg, egyetértenek-e egy 
fiktív párt programjával. Azt nem mondták meg, hogy a programpontok a nyilas 
párt hivatalos pártprogramjából származnak. A magukat szélsőjobboldaliaknak val-
lók nagy mértékben értettek jobban egyet a többi csoporthoz képest az olyan 
kijelentésekkel, mint „A magántulajdonban lévő iparvállalatok államosítása”, a 

„Zsidómentes Magyarország”, és „Melegek kötelező ivartalanítása”, miközben azért 
a magánéletbe való beleavatkozást ők sem támogatnák (annak ellenére, hogy a fenti 
idézetek közvetett-közvetlen módon a magánszférába való beleavatkozást is magukkal 
vonnák). A legközelebbi könyvégetésük során bizonyára nem csupán a Sorstalan-
ságot, hanem az elemi logika tankönyvét is tűzre vetik majd…

PARANOIA ÉS ÖSSZEESKÜVÉSEK. A szélsőjobb tündérmeséiben (vagy éppen 
hogy rémtörténeteiben) a nemzetre folyton-folyvást rosszindulatú, gyilkos hatalmak 
törnek, hogy halálba és pusztulásba kergessék a nemzetet. Szinte változatlanul és 
töretlenül adják elő a lejárt, több száz éve fennálló összeesküvés-elméleteiket titkos 
szabadkőműves szektákról, a Cion bölcseinek jegyzőkönyveiről, a lakosságot az 
égből folyamatosan méreggel permetező (ún. chemtrail) repülőgépekről stb. Emellett 
egy romantikus és fantasztikus mítoszt szőnek a magyarság őstörténete köré: a ma-
gyarok génállománya módosított, a magyar nép felsőbbrendű nép, a magyar nép 
Isten választott népe stb. Mindezeket nem csupán műveletlen vagy félamatőr tagjaik, 
önjelölt történészeik terjesztik, hanem magukat tanult, diplomás-okleveles értelmi-
ségieknek vallók is. Emlékezzünk arra, hogy a nagyfokú messianizmustól megrésze-
gült Szálasi azért kritizálta a náci ideológiát, mert badarságnak tartotta az árja faj 
felsőbbrendűségét – hiszen mindenki előtt világos, hogy nem a német, hanem a 
magyar a felsőbbrendű…

Miért NE szavazzunk szélsőséges pártokra?

A fentebb felsorolt rengeteg szellemi mocsok, tévedés, hazugság, logikátlan elmé-
let mételyezi a magyar közéletet már több éve, a szélsőjobb párt(ok) erőre kapása óta. 
Nem unjuk már? Mikor vesszük észre: a szélsőjobb politikája nem politika: pusztán 
demagógia, se kevesebb, se több; a Jobbik-jelenség maga a megvalósult tömegdemok-
rácia, mégpedig a legrosszabb fajtájából.

Óvakodjunk azoktól, akik a politikát vallássá, dogmatikus hitbéli tanokká változ-
tatják! A szélsőjobb mindig is a társadalmi elégedetlenségek fokmérője volt. Nem 
vitás, Magyarország válságban van, és a válság mindig a legrosszabbat hozza ki az 
emberekből: lealjasodást, a morál felbomlását. A történelem már számtalanszor 
bebizonyította, és ha a szélsőségek még több hatalomhoz jutnak itthon, ismét be 
fogja bizonyítani, hogy ez az ún. harmadik út sehová nem vezet, csak a pokolba.

Összeállította:
SOMOGYI GÁBOR
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Gyuris Mihályné Klári néni 90 éves
Kiskundorozsma legöregebb nyugdíjas taní-

tó nénijét augusztus 17-én otthonában köszön-
töttük családja körében, valamint Mihálffy Bé-
la önkormányzati képviselővel és feleségével, 
Editkével.

Klári néni férjével, a 91 éves Gyuris Mihály bácsival 
él békésen Kiskundorozsmán Tas utcai otthonukban. Az 
idő eljárt felettük, mozgásukban már korlátozottak, de 
hála istennek, szellemi frissességben élik napjaikat.

Klári nénivel néhány évvel ezelőtt már készítettünk 
interjút. Ezért most az életében, tanítói pályáján legemlé-
kezetesebb és legmegrázóbb eseményekről kértük, hogy 
meséljen.

– Hit és erkölcstan tanító diplomával rendelkezem. 
A tanítóképzőben a jelszó a „TAT” volt, ami azt jelentette, 
hogy „Tedd Amit Teszel”. Én ennek szellemében éltem 
és dolgoztam aktív és nyugdíjas éveimben is. A II. világ-
háború előtt hét évet, utána pedig nyolcat, összesen 15 
évet tanítottam. Közben húsz évig otthon voltam, három 
gyermekünket, Árpádot, Klariszt, Gábort, majd öt uno-
kámat neveltem.

Nehéz idők voltak akkor, amikor dolgozni kezdtem: 
a gazdasági világválság, utána a II. világháború. Az oro-
szok bejövetele előtt egy hódmezővásárhelyi tanyán, a 
kakasszéki iskolában tanítottam. Mivel az algyői hidat 
felrobbantották és Szegedet, Dorozsmát az oroszok 
elfoglalták, ezért Hódmezővásárhelyről nem engedtek 
haza bennünket. Jászberénybe, majd Győrbe kerültem, 
egy év viszontagságai után kerültem haza Dorozsmára 
a családomhoz.

Ezután jött az egyházi iskolák államosítása, az egyház-
üldözés, a szerzetes rendek megszüntetése, a Rákosi-rend-
szerben az élelmiszer-beadási rendszer, a padlások lesöp-
rése, a nélkülözés stb.

Emlékezetes állomás tanítói munkásságomban, 
amikor 1945. október 13-án a kulipintyói, a háború által 
megrongált iskolába kerültem tanítani. Nem volt az 
iskolán ajtó és ablak. A szülők hozták rendbe az épü-
letet és ezután indulhatott tanítás. A gyerekek hoztak 
tűzrevalót. A tanári katedra mögötti teljes falfelületet 
betakaró, Rákosi Mátyást ábrázoló kép megrongálódott, 
az arcon egy lyuk keletkezett. Ezt a tanfelügyelő úgy 

értékelte, hogy provokációként rálőhettek. Többórás 
gondolkodás után senki sem tudta megmondani, hogy 
ki tehette, ezért engem azonnal áthelyeztek egy másik 
külterületi iskolába tanítani. A kései éjszakában nyúló 
tanítások után a sötétben kerékpárral jártam haza Do-
rozsmára a zsombói tanyavilág Klebelsberg iskolájából. 
(Később egy volt tanítványom elmondta, hogy játékból 
pénzt dobáltak a falra és az ütött lyukat a Rákosi-képen.)

Később elrendelték, hogy az iskolákban le kell szed-
ni a feszületeket. A mi iskolánkban ezt nem hajtottuk 
végre, ezért ismét áthelyeztek egy másik külterületi isko-
lába, ezúttal a szatymazi Gyűszű iskolába. Megtiltották, 
hogy a lakosság szállást adjon nekem, ezért kerékpárral 
kellett mindennap hazajárnom.

A vőlegényem eközben hazajött Budapestről. 1950-
ben kötöttünk házasságot, díszmagyarban esküdtünk. A 
beadási rendszer miatt hatósági engedéllyel kaptunk a 
lakodalomra 30 kg hús és más élelmiszerek vásárlására 
engedélyt.

Ezen viszontagságok közben első gyermekünkkel, 
Árpáddal áldott állapotba kerülve kerékpárral elmentem 
Hódmezővásárhelyre a tanfelügyelethez és kértem, 
hogy helyezzenek Dorozsmára. Azt a választ kaptam, 
hogy majd 15 évi szolgálat után lesz lehetséges. Mivel 
Tapody Dömötör doktor úr eltiltott a kerékpározástól, 
felmondtam az állásomat. Húsz évig otthon neveltem 
három gyermekünket és csak 1971-ben, Link Mihály 
igazgató engedélye alapján kezdtem újra tanítani, nap-
közis tanító lettem. Ezek voltak az én küzdelmes életem 
főbb eseményei, megpróbáltatásai.

Klári Néni évtizedeken át volt a Hozsanna énekkar 
oszlopos tagja és az egyházközségi karitász csoport ve-
zetője. Emellett imacsoportok szervezője, résztvevője és 
férjével a Kiskundorozsmai KDNP szervezetének a tagja. 
Mindig tudták a helyes erkölcsöt és értékrendet, életü-
ket aszerint alakították és nevelték a gyermekeket.

Isten éltesse és áldja Gyuris Mihályné Klári nénit 90. 
és férjét, Mihály bácsit június 6-án betöltött 91. életéve 
alkalmából! Töltsenek még sok boldog napot családjuk, 
unokáik körében!

TÍMÁR LAJOS

De mit csinál 
a háziorvos a 

beteggel?
Reflektálás egy korábban 
megjelent cikkre

A háziorvos feladatai rendkívül összetettek. Legfonto-
sabb ezek közül is az „őrszem” funkció, amely azt jelenti, 
hogy mivel elsőként találkozik a beteggel, ő állítja fel 
a diagnózist, amely alapján a továbbiakban történik a be-
teg gyógyítása. És igen, ehhez szükséges a beteg fizikális 
vizsgálata (belenéz a torkába, megméri a vérnyomását, a 
pulzusát, megtapintja a visszereit, jól szemügyre veszi a 
sebét, a kidudorodásokat, a sárga szemfehérjét), a diag-
nózis felállítását követően vagy a megfelelő gyógyszeres 
terápia beállítása, vagy amennyiben további vizsgálatok 
(CT, MRI, speciális laborvizsgálatok) elvégzését látja 
indokoltnak, akkor továbbküldése a megfelelő szakorvos-
hoz aki ezen vizsgálatok kiírására, invazív vizsgálatok elvég-
zésére jogosult, hiszen ha egyéni ötlet alapján minden 
beteg megrohamozná a szakrendelőket, teljes lenne a 
káosz, ami még a háziorvosi irányítás mellett is jelentős.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a be-
tegségeket gyógyszerekkel gyógyítjuk, melyeket gyógy-
szercégek állítanak elő. A terápia beállítása egy folyamat 
része, amelynek során ki kell titrálni minden egyén szer-
vezetének a legoptimálisabb gyógyszerdózist figyelembe 
véve a mellékhatásokat és az interakciókat – hát ezt is a 
háziorvos csinálja… és ez gyakran nem is olyan egyszerű.

A háziorvos feladata továbbá egy szociális háló fenn-
tartása együttműködve a családsegítő, OEP rendszerével, 
így a táppénzes folyamatok, rokkantsági, fogyatékossági, 
egyéb szociális támogatások intézése, kontrollja.

A kórházból otthonukba bocsájtott betegek gondozása 
(gyógytorna, gyógyszerelés, otthonápolásban segítség-
nyújtás, kontrollok megszervezése) az idős, járóképtelen 
betegek látogatásának biztosítása havi rendszerességgel.

Összegezve: „mit csinál a háziorvos”? Felállítja a diag-
nózist, beállítja a terápiát, elvégzi a szükséges vizsgálato-
kat ha kell, a szakorvosi háttér igénybevételével, egyszó-
val gyógyítja a beteget.

DR. MAKRANCZI EDINA

OLVASÓI LEVELEK

Veszélyes 
játszótér

Tisztelt Szerkesztőség!
Apróbb üvegdarabokat, üvegszilánkokat rendszeresen 

„halászunk” ki az anyukákkal-apukákkal a homokozók-
ból (az állati ürülékről már nem is beszélve), például a 
Dianovszky téren lévő játszótér csúszda alatti homokozójá-
ból. Panaszommal már voltam az illetékes önkormányza-
ti képviselőnél két éve, aki ígéretet tett a homok cseréjére, 
amely azóta sem történt meg. Felszereltek egy térfigyelő 
kamerát, amely – tudomásom, és többünk tudomása sze-
rint –  nem működik, csak dísz. A fiatalok egy csoport-
ja minden nap a téren randalírozik, tör-zúz. A kutyáikat 
rendszeresen a játszótéren sétáltatják a „kedves gazdik”, 
az ürüléket maguk után hagyván, a gyerekek pedig hadd 
kapjanak el mindenféle betegséget így. Ez a helyzet las-
san tarthatatlan, a balesetveszélyről már írni sem merek. 
Kinek a felelőssége, hogy a homokozó homokját kicse-
rélje, és a jelenlegi helyzetet a kutyákkal megfékezze?

Üdvözlettel: egy anyuka
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Dorozsmai Miksi Tüzép Kft.
Szeged, Széksósi út 7.

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

Tüzéptelepünk továbbra is várja vásárlóit, 
építőanyagok kiszállítása igény szerint!

AKCIÓ! PB gázpalack csere: 4990 Ft

DÜFA MIX homlokzati és beltéri festékek és vakolatok 
színkeverése telephelyünkön!

Glett anyag 25 kg-os:  2.965 Ft/zsák
Beltéri diszperzit 25 kg:  4.900 Ft
Cement:  3.600 Ft/q
AKCIÓ! B-30-as tégla:  128 Ft/db
Akác:  3.300 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.500 Ft/m2

Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron

Vödrös oltott mész  16 l: 2200 Ft, 10 l: 1850 Ft
50 l virágföld: 680 Ft
2,5 l színes beltéri festék: 2.000 Ft
5 l színes beltéri festék: 4.000 Ft

Műanyag nyílászárók forgalmazása ingyenes felméréssel
5 kamrás 120x120-as BNY:  43.000 Ft
5 kamrás 150x150-es BNY:  57.000 Ft
5 kamrás 90x120-as BNY:  29.900 Ft

A guberáló
Hívhatnám turkálónak, vagy kukásnak, netán szemét-

kotrónak is. Nem. Ez lenéző megnevezés. Így szabatos: 
Guberáló.

Vitatkozhatnánk arról, hogy vajon ez foglalkozás-e, 
vagy csak foglalatosság. Nem erről szól. Teszi a dolgát így, vagy 
úgy. Mindegy. Ez is munka, s megdolgozik az eredményért. 
Sőt, néha veszélyes és szennyező munka. Törvény van 
a veszélyes munkát végzőkre. Erre nincs. Sokan megalázó-
nak, megvetendőnek tartják. Ugyan miért? Előbbi elmúlik, 
ha majd maga is rászorul. Utóbbit a gazdagok és a 
kényeskedők mondják, azzal meg ki törődik? Figyelem 
az embert. Illetve nem figyelem, de észreveszem, megál-
lok. Tisztes távolból. Már nyárban járunk, mégis bojtos 
jumbó-sapkában, avítt télikabátban közeledik, sandán 
körbe-körbenéz. Nem először nézem, hát kitapasztal-
tam mit: a konkurenciát! Messziről tüzetesen szemügyre 
veszi munkaterületét, a céltárgyat. Vagyis a szemetes 
edényt. Kukát, konténert, fóliazsákot. Jól tudja régtől, korán 
kell jönni, míg nem jön a gyűjtőautó, de nem nagyon 
korán, mert az emberek még ezután hozzák ki a házból, 
öntik szemetüket, bocsánat: hulladékukat az edénybe. 
Felkelnek, tisztálkodnak, öltöznek, ennivalót csomagol-
nak, mert munkába mennek. Vagy nem mennek, mert 
nincs hova. Belőlük fejlődik ki a konkurencia. Vészesen 
gyorsan, s régen telített ez a szakma. Tehát mindig ug-
rásra készen kell állni. 

Szóval még nem jött a kukásautó és remélhetően 
még a konkurencia sem. Látszik, az edényt púposra 
tömték, mert tetejét sem lehet rácsukni. Aranybánya ez 
az emberünknek! Letámasztja küllőhiányos, lámpahiá-
nyos, pedál- és minden hiányos rozzant biciklijét, de cso-
magtartónak, kormánynak mindenképpen lenni kell, ha 
semmi más nincs is, hiszen ezzel gurítja el a Kincset. Bű-
vészként varázsolja elő fekete, lógó szárnyú kabátjából a 
guberáló fát, a piszkálót, keze meghosszabbítóját (ez a 
gyakorlott szakmabelieknek kis horoggal is el van látva) 
mert aki magára ad valamit, nem mászik bele derékig. 
Szakszerűen, a gyakorlottak biztonságával nyúl az edény-
be, húzza ki, vizsgálja meg az Árut. A kupac tetején levő 
fóliazsákot szedi ki elsőnek. Szakavatott szemmel méri 
fel a bekötött zsákot, becsülgeti, érdemes-e felnyitni, 
vagy azért van bekötve, hogy a belecsomagolt rothadó 
étel ne folyjon ki. Ha így van, nem veszteget időt rá, teszi 
is oldalt, jöhet a következő. Ezúttal kinyitja, hiszen papír 
van benne és más egyéb: száraz kenyér. Most múlt au-
gusztus 20., hát ünnepelni kell az új kenyeret… Ez nagy 
fogás! Tucatnyi kiscsirkét tart el belőle, amit egy ráncos 
képű képviselőnő, vagy miféle, osztogatott múltkorában. 
Még a tv is kint volt a téren, mutatták. Emberünk régi front-
harcos, már a nyugatnémetek előtt tudta, mi a szelektált 
hulladékgyűjtés. Talán aki ott, külhonban bevezette, úgy 
lehet, egy magyar kuka mellől lett külföldre szakadt hazánkfia. 
Csak ott továbbfejlesztette a módszert, ami mára kör-
bejárta a világot. A mi emberünk is felkészült, nagy, mű-
trágyás zsákból komponált gyűjtőszatyrot húz le a cso-
magtartóról, s belőle több, kisebbet szedeget ki: egyikbe 

a papírt, másikba a kenyeret teszi, harmadikba a használt 
ruhát. A fém már régen ritka holmi, nem teszik a sze-
métbe, sőt nemrég még az iskolás gyerekek is ellenfelek 
voltak: házalva összegyűjtötték az újságpapírt és fém 
dolgokat, kellett a pénz az év végi kirándulásra. Most fel-
csillant a remény: a kormány ezt is magához vonzotta, 
megvannak már azok a vállalkozók, akik szervezetten, 
kizárólagosan ők gyűjthetik ezt a holmit. Nehogy már 
kirándulni menjen az a gyerek a gyűjtött újságpénzből! 
Ám remény mégiscsak maradt, mert a lakosság látja ezt, 
és nem akar állami talpnyalóknak pénzt dugni a zsebébe, 
dafke is a kukába nyomja a papírhulladékát. Ez pedig hő-
sünknek kedvez újra. 

Íme, most is egy köteg összekötözött áruházi rek-
lámkatalógust varázsol ki és rejt egyik nagyobb bugyra 
mélyére. Ez nagyon jó gyűjtőedény, nagyon jól induló 
nap. A száraz kenyeres tütyőt leteszi a papíros mellé, és 
mélyebbre ás. Maga elé tartva megszemléli a kicibált, elnyűtt 
pulóvert, majd egy nadrágot és egy kis nylon szatyorba 

kötött pár félcipőt talál, nagyszerű zsákmány! Hohó, 
nézzük csak, mi van ott lentebb? Mintha az, mintha, no 
né’csak! Mégis megéri belehajolni, erőlködve próbálkozik 
kiszedni, még nem látom mit, ám ekkor veszélybe kerül. 
Tagbaszakadt, szakállas ér oda s megáll. Állát előreszegezi, 
a haragtól szinte vicsorog. Kerékpárját is hirtelen földre 
dönti, és jó nagyot rúg a műanyag szemetes oldalába. 
Csak úgy döng! Emberünk halálra váltan ugrik föl, rántja 
ki magát a kuka mélyéről és szinte kővé dermedve áll meg. Az 
újonnan jövő megint rúgásra lendül, csak úgy repülnek a 
gondosan összerakott kis csomagok szerteszét, úgy rivall 
rá emberünkre: „Nem takarodsz innen?! Megmondtam 
neked, ne lássalak itt, mert nagyon megjárod?! Ez az én 
területem!” – tépi ki kezéből annak botját, nagyot húzva 
vele annak görbe hátára, majd taszít egyet a csenevész fi-
gurán. A szerencsétlen biciklijét kormányánál megragad-
va lódítja ki az út közepére, nagyot csattan az aszfalton, 
s a darab kenyerek szerteszét gurulnak. Fürgén odaugrik, 
és a felrúgott holmit már gyömöszöli is saját zsákjába. A 
megfutamodó, öklét rázó, tisztes távolból átkozódó em-
berrel mit sem törődve immár ő folytatja a kincsesbánya 
feltárását. Mert ez mindig is így működött. Az erősebb 
kutya viszi el a csontot…

TÓTH GYÖRGY

OLVASÓI LEVELEK

Kombájnok
Nyáron, ősszel természetes és szükséges dolog az 

aratás. Június-júliusban a búza (árpa, rozs stb), augusztus-
ban a siló, októberben a szemes kukorica aratása. Nincs 
ezzel semmi gond, a közellátás fontos eleme. Ám az ara-
tógépekkel (kombájnokkal) van némi probléma. Köztudott 
a változékony időjárás, 1-2 nap kánikula, közte menet-
rendszerűen heves esők, amelyek a földeket sártengerré 
változtatják. Itt jönnek képbe a mezőgazdasági gépek, 
traktorok, kombájnok. A betakarításról felhajtanak a 
közutakra, és hatalmas kerekeikről koloncokban potyog a 
friss sár, melyre vezetőik rá sem hederítnek, nem gondol-
ják, hogy ezzel a többi járműnek megcsúszásos, súlyos bal-
eseteket okozhatnak. A kombájnok pedig nemes egysze-
rűséggel hajtanak ki pl. a Dorozsmai útra, ahol – felszerelt 
vágóasztallal – kb. másfél sávot foglalnak el, miközben 
25–30 km/h sebességgel döcögve feltartják a forgalmat, 
mert a záróvonal miatt meg sem előzhetők. Az útszeny-
nyezést is és ezt a fajta közlekedést is tiltja a KRESZ és a 
13/2010. MFN rendelet is. A sárfelhordás is megelőzhető, 
ha a vezető az útra hajtás előtt megállva letakarítja a ke-
rekeket. Így tehetne az a Vadliba utcai telephelyéről (ma-
gánház udvaráról) kihajtó traktoros is, ahol az udvar is 
sáros és MTZ traktorával ezt hozza, hordja fel sokszor az 
utcára. Persze le nem takarítja maga után. A kombájnok 
vonatkozásában pedig – ha terjedelme miatt nem fér 
el egy forgalmi sávban – csak leszerelt, és vontatmányként 
utána szerelt vágóasztallal közlekedhetnének, vagy 
eseti útvonalengedélyt kellene kérniük a közúton való 

közlekedéshez. Nem ezt teszik. Szépen, nyugodtan fel-
hajtanak a közútra, sőt a dorozsmai utcák némelyikébe is, 
mint volt ez a Vályogos, a Czékus utcákban is augusztus 
6-án, ahol ezeket az utcákat teljes terjedelmében elfog-
lalták, összesarazták. Micsoda viselkedés ez? A betaka-
rítást megrendelő emberek gondolhatnának erre, és a 
járművezetők is, akiknek viszont ez kötelessége!

Köszönet 
illeti…

Minden munkának meg van a maga becsülete!
Köszönet a Szegedi Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft. kiskundorozsmai csoportjának, amely a közterületek 
és parkok rendezettségét, tisztaságát napi rendszeresség-
gel biztosítja. Az utóbbi időben valami megváltozott 
ezen a területen. Láthatóan javult a munkafegyelem, en-
nek eredményeként egyre több – a hatáskörükbe tarto-
zó területen – területrendezés történik. Ilyen pl. a kispiac 
környéke és a főutcák nyomvonala. Az utak mellé kihe-
lyezett virágtartók, egynyári virágok a parkokban mind 
láthatóan növelik Dorozsma központjának és csomó-
pontjainak rendezettségét, csinosabbá teszik látképét.

Ezúton is köszönjük munkájukat, Dorozsma szépí-
téshez és tisztán tartásához további erőt és jó egészséget 
kívánunk.

SZERKESZTŐSÉG
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LILLA JÓGA–TORNA 
Kedd: 17.15 – 18.45
Péntek: 8.30 – 10.00
(bejelentkezés szükséges)

ÖNISMERETI TANFOLYAM INDUL
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE CÍMMEL.

Bővebben a honlapon, e-mailben vagy telefonon.
EGYÉNI TERÁPIA

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

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

06 20 509–1792
viragoslilla@gmail.com

www.viragoslilla.5mp.eu

A Bányai Cukrászda és Pizzéria 
megkezdte

PIZZA ÉS SÜTEMÉNY HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Kiskundorozsma, Subasa és Sziksósfürdő területén.

Minden pizza mellé ajándékba 
palacsintát adunk!

Rendelésfelvétel a 62/461-023-as telefonszámon.

Víz- központifűtés-szerelés, -javítás, 
anyagbeszerzés, tervezés, költség- 

kalkuláció, hagyományos és megújuló 
energiákkal, árajánlattal. Fürdőszoba 
felújítás, csőtörések javítása, vegyes- 
tüzelésű rendszerek kialakítása akár 

puffer tartállyal + Honeywell vezérléssel, 
vízteres kandallók beépítése, radiátoros 
fűtés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor 

fűtés.
Oil Service Team

Telefon: 06 30/9988-273

Éltessük a tisztes 
ipart!

Hazai termék, 
hazai munkahely!

Az Andi Táncok Együttes felvételt hirdet
NÉPTÁNC ÉS MODERNTÁNC
szakra 7-10 éves gyerekeknek

2014. szeptember 10-én szerdán, 17-18-ig a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban

Érd.: 70/943-1327, www.anditancok.hu
***************************************************
ALAKFORMÁLÓ GERINCTRÉNING 

ÉS DINAMIKUS JÓGA ÓRA szerdánként 
18.30-19.30-ig ugyanott, ára: 600 Ft/óra

Áldott állapotban
Kedves Kismama! Talán emlékszik még az esetünkre. 

Nem is olyan régen egy buszon utaztunk: Ön is én is áll-
va. Utóbbi személy nem fontos, de Ön, ÖNÖK ketten a 
legfontosabbak.

Hogyan is történt? Mindketten Kiskundorozsmára 
utaztunk és a Plázánál szálltunk fel a 7F-es fürdőjáratra. 
Nagyon sokan voltak, és nagyon meleg volt az alacsony 
padlós, csuklós járaton. A második ajtón jutottunk be 
az autóbusz utasterébe. Én egy nagy bográccsal és ösz-
szecsukott állványzatával próbáltam észrevétlenkedve 
besurranni a kismamák gyermekkocsijainak fenntartott 
rész egyik sarkába. Ön elindult volna hátra, de csak az 
első üléssorig jutott, ahol megfordult és mindkét kezével 
kapaszkodva menetirányba fordulva megállt.

Ekkor láttam meg Önt a sok utas és a bográcsállvány 
takarásából kitekintve.

Férfi- és nagyapaszemmel kb. egy-másfél hónap múl-
va adhat életet gyermekének – gondoltam. Nem nézett 
semerre, nem köhécselt, nem igazgatta a ruháját: aki 
akarta – és akinek volt szeme – láthatta, hogy áldott 
állapotban van. A háta mögött lévők a harmadik ajtón 
szálltak le, hogy ne kelljen Önt zavarniuk, de az Ön mel-
lett ülők sem zavartatták magukat. Balján egy középkorú 
házaspár ült: kívül a férfi, az ablak felől a nő. Mereven bámul-
ták az utcát, nem beszéltek egymáshoz. Jobbján egy jó 
karban lévő nagymama ült, mellette az ablaknál 5-6 éves 
unokája tekintgetett ki az ablakon. Ők sem beszéltek 
egymáshoz: elvoltak. A következő üléssor Önnek háttal 
volt fordítva, az ott ülőket nem láthattam. Ön pedig állt 
rendületlenül: néhány erősebb fékezésnél és kanyarnál 

láttam az arcán a küszködést és az erőlködést.
A dorozsmai ABC-nél kiürült az autóbusz közepe. 

Leszállt a házaspár és a nagyi is az unokával. Ön nagyot 
sóhajtva leült a jobboldali ülésre, én pedig készülődtem 
a leszálláshoz a következő, az új megállóban.

– Nem volt, aki átadja a helyet Önnek! – mondtam 
bűntudattal a kismamának. Ön rám nézett, és immáron 
kissé megpihenve csak annyit mondott szelíden:

– Biztosan nem vették észre, hogy terhes vagyok!
Kedves Kismama! Engedje meg, hogy megkövessem 

minden az autóbuszon tartózkodó jóérzésű – és az elemi 
udvariassági szabályokat ismerő – dorozsmai nevében. 
Higgye el: nem ilyenek vagyunk. Csak kifogott négy udvari-
atlan ülő, és legalább 10 – velem együtt – gyáva embert, aki 
nem merte felemelni a szavát az Ön és a magzat nevében. 
Amikor leszálltam, még odaköszöntem és jó egészséget 
kívántam Önnek, aki – immáron kényelmesen ülve – to-
vábbutazott Sziksósfürdő felé…     SZENTES BÍRÓ FERENC

BALESET
Augusztus elején majdnem áldozatul esett egy idős 

hölgy az autósok felelőtlen száguldozásának Dorozsma 
utcáin. A Táncsics Mihály utcában lakó, 78. éves – bár agilis, 
kora ellenére fürge – asszony a Vadliba utcán szabályosan 
haladt kerékpárjával az út szélén. A vele párhuzamosan, 
nagy sebességgel érkező személyautó olyan közel haladt 
el mellette, hogy oldalával meglökte az idős hölgy karját, 
aki biciklistől az útpadkára, az árokszélre hemperedett. 
Arcát csúnyán összeverte, oldalára, combjára súlyos ütést 
kapott az eséstől, bordája elrepedt. Már csak a messze já-
ró autó fehér színét látta. Ki is hinné el, hogy az autós mit 
sem vett észre ebből az egészből…

T
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L a k á s j a v í t ó  e z e r m e s t e r !
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 
zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, eső- 

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

reállítása! Számla biztosító felé is!

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

Szabó István
Autóvillamossági műszerész
Széksósi utca–Északi sor sarok
 463-023; 06 20 9752 926

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

Kőműves-	és	ácsmunkák

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

1968 óta folyamatosan működő 
ASZTALOS VÁLLALKOZÁS 
vállalja bútorok, nyílászárók, 

lépcsők készítését, egyedi, 
különleges igény szerint is.

PeTrOV AndrÁS, PeTrOV TAmÁS, 
id. PeTrOV AndrÁS

Szeged–Kiskundorozsma, 
Széchenyi u. 44.

TeL.: 62/461–170

HŰTŐGÉP ÉS
KLÍMA SZERVIZ

Háztartási – kereskedelmi hűtőgépek 
javítása.

Klímaberendezések – hűtőkamrák – 
egyedi hűtőgépek telepítése, 

forgalmazása.
Szeged, Napos út 5.

Javítás után két év garancia!

Telefon: 421-122

KOVÁCS

MOBIL 
GUMISZERVIZ

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

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

Ágoston PÁl
fogtechnikus

Mindenfajta fogpótlás készítése, 
javítása.

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

egyéb antennák 
szerelése, javítása

Illés Tibor
Tel.: 06-30/94-39-200

KÖNYVELÉS ÉS ADÓBEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Lukovicsné Nagy Ibolya

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

Tapodi Mihályné Aranka
műszakicikk-kereskedő

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

Széksósi út 40.          06 20/567-9889

VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓ SZERELÉS

Házak, lakások, irodák teljes 
vagy részleges hálózati kiépítését, 

átalakítását, javítását vállalom.

Kreininger Zsolt

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

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

VAS–MŰSZAKI KERESKEDÉS, 
LAKÁS– ÉS GÉPKOCSI 

PONT ÉS MART KULCSMÁSOLÁS

LACZKÓ MIHÁLY
ÜZLET, MŰHELY:

Kiskundorozsma, Törő u. 21/B
62/460–798

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-12.00, 13.00-16.30, Szo.: 7.30-12.00

tündérkert natúr kozmetika
K U B I KO S  U.  8 .

– Arc és dekoltázs kezelések
– 3D műszempilla

– smink
– elektrokozmetikai kezelések

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

presszoterápia, infraszauna
– f labélos
– gél lakk

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

HÁZITEJ A SÁRI-TANYÁRÓL!
160 FT/L

TEL.: 06 30/439-3522. 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS IS!

FAVÁGÁS ALPINTECHNIKÁVAL
Vállaljuk:

veszélyes fák kivágását
gallyazást
faápolást

LAJKÓ BENDEGÚZ
okleveles alpinista, erdész, arborista

Tel.: 70/6722-246

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

eladó. Tel.: 30/466-9170, 62/462-156

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

Hirdetésfelvétel:
06 20/470-6587

Az Andi Táncok Együttes felvételt hirdet
NÉPTÁNC ÉS MODERNTÁNC
szakra 7-10 éves gyerekeknek

2014. szeptember 10-én szerdán, 17-18-ig a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban

Érd.: 70/943-1327, www.anditancok.hu
***************************************************
ALAKFORMÁLÓ GERINCTRÉNING 

ÉS DINAMIKUS JÓGA ÓRA szerdánként 
18.30-19.30-ig ugyanott, ára: 600 Ft/óra
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Mardel Market

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 
OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK

SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

Üzleteink:
– Adél köz 1.

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

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

– Juhász Gyula u. 36/A

Nyugati autó- 
alkatrészek 

kedvező áron!
Szeged, Dorozsmai út 169.

Telefon: 460-154

E hirdetést bemutató 
5% kedvezményben részesül.

Kerékpárszerviz
Kalmárnál

Barátság utca 21.
(garázssoron)

Tel.: 06 20/9516–620

Csongrád Megyei KEGYELETI Kft.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL:

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

EGA-TRADE Kft.
Számítástechnikai 

üzletünk címe:
Szeged, Móra u. 38.

Telefonszámaink változatlanok: 
461-854, 462-854

FOGTECHNIKA
Simon Emil

fogtechnikus 
mester

Telefon:
461-857, 30/965-0745

VÁSÁRTÉRI GUMIS
Új és használt gumik vétele, eladása

Gumiszerelés – Centrírozás
Kiskundorozsma, Nagybani piac

Kettőshatári út 3.

Dudás József
Tel.: 06 20/997-4667

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

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

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

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

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

Mobil: 06 70/234-2113

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

tetőjavítás stb.
Forduljon bizalommal hozzánk, mindenre 

találunk megoldást!
Bata Zsolt – 70/426–7198 ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA DOROZSMÁN

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Bejelentkezés: 541-828 (8–17 óráig)

DR. SEBŐK EDIT radiológus szakorvos
Rendelés ideje: minden szerdán 16–20 óráig.

A vizsgálatokra nem kell beutaló, azok térítési díj 
ellenében történnek, előjegyzés alapján!

DR. MOLNÁR BOGLÁRKA
belgyógyász és kardiológus szakorvos

Cím: Szeged–Kiskundorozsma, Tas u. 2.
Rendel: kedd 16-tól

Bejelentkezés a gyógyszertárban,
vagy az 541-828-as telefonszámon.

Gazdabolt Bordány
Műtrágya Gyomirtó 

Növényvédőszer
széles választéka
GEKO-2002 Kft.

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

RIASZTÓRENDSZEREK
TELEFONKÖZPONTOK

INTERNET...
TELEPÍTÉS-SZERELÉS

JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

Nagy Berta Sándor
vezetékes távközlés technikus

vagyonvédelmi szerelő

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

Használt és új
MINŐSÉGI KERÉKPÁROK
folyamatosan bővülő nagy választékban!

Barátság utca 21.
(garázssoron, Kalmár szerviznél)

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

Építési munkák
Átalakítás, felújítás, bővítés

Felelős műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

építésztechnikus
Mobil: 70/417-3721

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

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

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

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

KONTÉNER KFT.
Konténeres hulladékszállítás

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

Szemétszállítás
4-5-6-10m3 konténerek rendelhetők

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.

Kovácsolt vasrácsok, kapuk, 
igény szerinti lakatosmunkák 

előzetes felmérés alapján.

+36 70/510 2513



12 XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM   •   2014. AUGUSZTUS 29.

Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata
halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

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

+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

Enni kell! Röfi-Ker!
A minőségi húsok bolt ja! 

Főzéshez - sütéshez - reggelihez - vacsorához a Röfinél mindent megtalálok! 
Sertés, marha, birka, pulyka, kacsa, csirke teljes választéka!

Keresse saját márkás termékeinket is!
Szeged, Dorozsmai út 189. Telefon: 62/461-067   Üllés, Dorozsmai út 47. Telefon: 06 30/963-6882

Szeged, Juhász Gyula u. 3. Telefon: 62/426-437 
MKB, K&H és OTP SZÉP-kártyát elfogadunk! Ticket Restaurant, Sodexo Pass, Puebla és Erzsébet étkezési zöld jegyeket elfogadunk!

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

461-067

A Kreatív Família Papír-Írószer-Nyomtatvány Bolt
továbbra is várja minden kedves régi és új vásárlóját 
kedvező árakkal és választékos árukészlettel!

IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK, FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS STB.
A templom mellett a buszmegállóval szemben a Szent János tér 3. alatt.

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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy 

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

a következö:
H, K, Sz, P: 16–20 óráig.

Telefon: 62/461–602, 06 20/9268–943

E-mail: marotiedit@freemail.hu

Dr. Maróti Edit ügyvéd

AKCIÓ!
„Ahány éves, annyi %” kedvezmény 

szemüvegkeretének árából!
Lencsekedvezményeinkről érdeklődjön 

üzletünkben!

Diákigazolványra 50% kedvezmény 
a keret árából!

NAGY S. OPTIKA
Kiskundorozsma 
központjában

(a templom melletti ABC-ben)
Telefon:

550-688/16
20/919-2508

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

CALENDULA KFT.
Mezőgazdasági Bolt
Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 141.

Ajánlatunk:
– VIRÁGHAGYMÁK: crocusok, tulipánok, jácintok...
– borászati eszközök
– befőttes és díszüvegek, boros, pálinkás kínálók
– műanyag hordók, ballonok
– őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
– festékek, festőszerszámok

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat: H-P: 8.00–17.00-ig, szo.: 8.00–12.00-ig
Tel./fax: 461-865   E-mail: mezogazdasag@invitel.hu (Akcióink visszavonásig érvényesek!)

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

NAPOSCSIBE KÍNÁLATUNK:
 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

ELŐNEVELT CSIBE KÍNÁLATUNK:
 Fehér (húshibrid, Starbro) Vörös (húshibrid, Rebro)
 Szürke (húshibrid, Master) Sárga (kéthasznú, Farm)

Jércék (kéthasznú, Avicolor)
Kiszállítás igény szerint. 

Tel.: 30/566-39-54      Nyitva tartás: H-P: 7-17; Szo.: 7-12
Cím: Szeged, Adél köz 1.


