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In Memoriam:
† Ácsné Fekete Ilona

Talán 160 cm magas sem volt, 
vékony, inkább sovány kis 
asszonyka. Átlagos. Melan-
kolikus alkatú, csendes, lassú, 
mindig kissé lehorgasztott 
fejjel járó, mint aki nem akar 
kitűnni ebből a világból. Mint 
kis egérke oson halkan, ne-
hogy észrevegyék. Ha rákö-
szönsz, felnéz, vékonyka ar-
ca felderül, szája mosolyra 
nyílik, nagy, kifejező szemei 
felragyognak, hangja csen-

dülő, kedves. Ha megismerted, rájössz, micsoda nagyszerű emberrel ho-
zott össze a Teremtő! Józan, komoly, megfontolt, de azonnal segítőkész, 
ötletekkel teli, már vidám. Segítően kritikus és bölcs. Mint a sokat megélt, 
sokat látott, örült, búsult, szenvedett emberek.

Fekete Ilona 1945. december 7 én született Kiskundorozsmán. Tanulmá-
nyait a Dorozsmai Általános Iskolában kezdte, majd annak elvégzése után, 
1964-ben a Szegedi Közgazdasági Technikumban érettségizett. Ezt követő-
en a Szegedi Textilművekben kalkulátori munkakörben dolgozott, közben 
a SZTE bölcsészkarának esti tagozatára járt, ahol magyartanárként diplo-
mázott. A Textilipari Szakközépiskolában helyezkedett el, s tanárként is 
tovább képezve magát, szerezte másoddiplomáját könyvtáros szakon.

Házasságot 1968-ban kötött Ács Gézával, azzal az emberrel, aki meg-
teremtette a dorozsmai kézilabda sport színvonalát, emelte azt országos 
bajnokságok fő szereplőjévé. Méltó társaként vett részt életében. Fiuk – 
Ács Péter – 1970-ben született.

Icuska egyik alapító tagja és „FILO” néven cikkírója volt Dorozsma 
újságjának, a Dorozsmai Naplónak, melynek létrehozásában nagy segítsé-
gére volt férjének. Jelentős részt vállalt az első, induló év példányainak 
szerkesztésében, melynek lapjait a kezdetkor éjszakába nyúlóan, írógépen 
írták, fénymásoló gépen sokszorosították. Ám ott találjuk nevét a Dorozs-
mai Versmondó Kör (DOVEK) alapító tagjainak sorában is. Az ebből kiala-
kult kis, amatőr színtársulatnak élete végéig inspirálója, részese, jó szán-
dékú kritikusa volt. Szerepjátékát mindig a megfontoltság, átgondoltság, 
verseit a mély átélés és hozzáértés jellemezte. Szellemét a csendes, józan 
derű, emberszeretet lengte körül. 

Az irodalom volt a szenvedélye. Imádott verseket értelmezni, elemez-
ni, szavalni, irodalmi műveket felolvasni. Többször szervezett irodalmi es-
teket, szavalókört és vers műsort Kiskundorozsmán a művelődési házban, 
nyugdíjas klubok, otthonok tagjainak, vett részt irodalmi pályázatokon, me-
lyeken mindig szép helyezést ért el. Boldog volt, ha mosolyt csalhatott idősebb 
emberek arcára. Aktív korában tanítványait a szép magyar beszédre, szóhasz-
nálatra inspirálta. Iskolai könyvtárosként az olvasás szeretetére nevelte.

Szívbetegségét először a ’60-as években diagnosztizálták és szülés után 
szívműtéten esett át. Súlyosbította egészségét férje 1992-ben bekövetkezett 
hirtelen halála, s még ez évben szívműbillentyűt kellett beültetni szerveze-
tébe. Szép, keserédes, örömmel-fájdalmakkal teli élete 2016. január elsején 
ért véget.

A Dorozsmai Versmondók és Színjátszók Köre tagjai ezúton búcsúznak 
tőle fájdalommal, kegyelettel, emlékeznek rá igaz szeretettel.

Ácsné Fekete Ilona temetése 2016. február 12-én, 11 órakor a kiskundo-
rozsmai temető ravatalozójából lesz.                    TÓTH GYÖRGY

HAVI GONDOLAT

„A történelem legnagyobb szörnyűségei, mint a háború, a népirtás, a szolgaság, soha 
nem az engedetlenség, hanem az engedelmesség miatt következett be.”

HOWARD ZINN

Memento mori: 
ima az áldozatokért

2016. január 12-én 17 órára kis társaság gyűlt össze a templomkertben 
a II. világháborús emlékműnél tartandó megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mondott Lázár Zoltán iskolaigazgató. A hallgatóság előtt 
felvázolta a történelmi kort és az ország háborús helyzetét. A Don-kanyar-
ba kiküldött magyar haderőt a németek ágyútölteléknek használták fel, hiá-
nyos ruházatban a kemény télben az emberek szenvedtek. Az orosz túlerővel 
szemben a hazaiak tehetetlenek voltak. A katasztrofális vereségben 120 ezer 
magyar katona meghalt, a túlélők fogságba kerültek vagy az orosz sztyeppén 
gyalog menekültek visszafelé.

Imáját Gordos Ferdinánd plébános hazánk szabadságáért és a függetlensé-
géért vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinknek ajánlotta fel. 
„Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel életükben 
megbántottak Téged. Bárhol porhadjanak is csontjaik, adj nyughelyet nekik 
az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent színed látásával. 
Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk, Te mondottad: Nagyobb szeretete sen-
kinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért! Akikért most imádko-
zunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldozták azért 
a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen a mi ha-
zánk. Tekints rájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi halottainkat 
részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben. Add, hogy a hősök véréből és ál-
dott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az isten-
félelem és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy hősi ha-
lottaink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen 
és buzdítson az igaz hazaszeretetre. Akkor bízhatunk abban, hogy magyar 
szentjeink és hősi halottaink közbenjárására tovább véded és fenntartod sze-
retett hazánkat Magyarországot!”

Verset szavalt: Cselédes-Horváth Sarolta, Topor Nikol (Jerney-iskola) és Fe-
jes Vivien (Orczy-iskola).

MUNKATÁRSUNKTÓL
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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: vasárnap 17 óra.
Zárás: szombat 10 óra.

A kirakodóvásár ideje alatt a 
pufferparkoló használata díjtalan!

TELEFONSZÁM

06 62/461–095

SZOLGÁLATI IDŐBEN 
HÍVHATÓ KMB SZÁMOK

 Hangai Nándor: 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 
11–13-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, Horváth Mihály u. 1/B

Telefon: 62/549–195 Fax: 549–198

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL
6724 Szeged, Huszár u. 1.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00–19.30

OKMÁNYIRODA:

06 62/561–600
IDŐPONTFOGLALÁS:

06 62/421–300
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FOGADÓÓRÁK

LAUER ISTVÁN
2016. február 1. (hétfő) 14.00-15.00 óra, Önkormányzati Kirendeltség
                                           15.00-15.30 óra, Bölcs utca Családsegítő Ház
                                           16.00-17.00 óra, Jerney János Általános Iskola
Elérhetőségek: mobil: 06 20/341–4199, e-mail: lauer.istvan@szeged.eu

MIHÁLFFY BÉLA ÉS KOSIK DÉNES
2016. február 11. (csütörtök) 16.30-17.30 óra
Helye: Önkormányzati Kirendeltség

Képviselő Kupa 2016
Hosszú évek tapasztalata alapján, folytatva a ha-
gyományt, idén január második hétvégéjén is 
megrendezték az Ács Géza sportcsarnokban a 
Képviselő Kupát. A focié volt a főszerep, nyílt ka-
tegóriában tíz csapat, míg a seniorban két csapat 
nevezett.

A tíz csapat 3 csoportba lett besorolva: kétszer 
három, illetve egy négyes csoportra. A két, hár-
mas csoportból a csoportelsők, míg a négyesből a 
csoportelső, és második jutott tovább a vasárnapi 
döntőbe. A csoportmérkőzéseken igen kemény és 
sziporkázó összecsapások voltak, amit a szépszá-
mú közönség tapssal jutalmazott minden alkalom-
mal. A gólokban gazdag meccsek igazi szórakozást 
nyújtottak. A Kupa történetében először fordult elő, 
hogy egy összecsapáson 23 találat született.

A másnapi elődöntő párosítása alapján a kö-
vetkezőképpen alakultak a mérkőzések: Az Előre-
Favorit csapata játszott Pizza Pasta-val, az Előre 9:1-re 
győzött. A második elődöntőt a Dorozsma és Futot-
tak csapata játszotta. Itt a gyorsaságnak, az ötletes-
ségnek nagy szerepe volt. Meg is lett az eredménye, 
a Futottak 4:1-re múlta felül az ellenfelét.

Az elődöntőt követően a csapatoknak kis pihe-
nés volt engedélyezve, és szünetben igazi cseme-
gének tűnt a Dorozsmai Boszorkányok két csapatá-
nak meccse. A lányok-asszonyokat követően a döntő 
mérkőzései következtek. A harmadik helyért a Piz-
za Pasta és a Dorozsma játszotta a meccset. Irigy-

lésre méltón sportszerű összecsapást láthattunk. 
A végeredmény: 3:1 arányban győzött a Pizza. A 
döntőt a Futottak és az Előre Favorit játszotta. A 
Kupát újra a Futottak csapata nyerte. Az első he-
lyezett tanítani illő futballal és magabiztos játékkal 
veretlenül nyerte a tornát.

A torna végeredménye az alábbiak szerint ala-
kult: 1. Futottak, 2. Előre-Favorit, 3. Pizza Pasta,  
4. Dorozsma.

A nyílt kategória legjobb játékosa Kiss Dávid 
lett, a legjobb kapusa címet Szászi András kapta. A 
díjakat két önkormányzati képviselőnk, Lauer Ist-
ván és Mihálffy Béla adta át. A különdíjakat Horváth 
András, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető 

igazgatója nyújtotta át. Meg kell említeni a máso-
dik nap különlegességét, amikor is a senior csapa-
tok szerepeltek, a dorozsmai volt futballistákból 
alakult kis közösség, a Dorozsma90 és a Ficok ját-
szottak. Itt a rutinosság, a régi emlékek felidézé-
se alapján a Dorozsma90 került ki győztesen 2:1 
arányban. Itt különdíjat kapott legjobb kapusként 
Mihálffy Béla sporttárs, és legjobb játékosként Far-
kas Tamás.

Szeretném megköszönni a szervezők nevében 
a két önkormányzati képviselő közreműködését, 
hogy lehetőséget biztosítottak a sportcsarnok bér-
lésével kapcsolatban, a Csongrád Megyei Labdarú-
gó Szövetség Játékvezetői Bizottságának, személy 
szerint Nógrádi Tibornak, hogy a játékvezetőket 
biztosították. Bernard Slade színdarabjának címét 
felhasználva, de kicsit módosítva: „jövőre veletek 
ugyanitt”.       LUKOVICS JÁNOS
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25 év: a Dorozsmai Napló és a málladozó demokrácia

1989-ben a szovjet tömb összeomlott, az új magyar köztársaság forrada-
lom nélkül, békésen és passzívan alakult meg. A rendszerváltást a tár-
sadalom úgy élte meg, hogy a szovjet önkényuralomtól való elszakadás 
automatikusan a nyugati típusú demokráciák sorába emeli majd az or-
szágot, ráadásul az emberek fejében a nyugati demokráciák kifejezése 
azonos volt a jóléti társadalmak kifejezésével. Ergo, a rendszerváltás a 
jóléti társadalom megalakulásával kell, hogy egyenlő legyen.

Mivel országos szinten végbement a Nagy Testvértől való elszakadás, a 
Dorozsmai Napló indítói úgy gondolták, helyi szinten is elképzelhető lenne a 
függetlenedés a „basáskodó” hatalomtól: Szegedtől. Két évtizede létezett már 
akkor Dorozsma Szeged elővárosaként. A megyeszékhely területileg felhiz-
lalt Leviatánként elszipkázta a volt község elől azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel Dorozsma önálló településként fejlődni tudott volna. Azonban míg 
az ország függetlensége gyakorlatilag az ölünkbe hullott, Szeged nem szűnt 
meg létezni, így az elszakadásért harcolni kellett volna. Hiába volt néhány 
lelkes „lázadozó” és hiába volt az újság, 25 év elteltével a helyzet változatlan. 
A Dorozsmai Napló egyik legfőbb célját, az önállósodás gondolatának terjesztését 
és a leszakadási folyamat beindításának a segítését nem érte el, kudarcot vallott.

Ennek az okait, úgy vélem, nem speciálisan a dorozsmai lakosság sajátos-
ságaiban, hanem a magyar társadalom egészére nézve találhatjuk meg. A 
fő probléma a társadalom és az ország mindenkori politikai hatalma közötti 
kapcsolatban keresendő. Tudvalevő, hogy az új köztársaság első kormányát 
az addig ellenzékben lévő MDF alapíthatta meg. Az MDF mindig is valamiféle 
harmadik utat keresett kapitalizmus és szocializmus között, ez azonban utó-
piakeresésnek minősült. Már csak emiatt is ülhettek a soraikban (egy ideig) 
olyan szélsőségesek, mint Csurka István. Ennek ellenére, kezdetben a kormány 
a progresszív, liberálisabb politika jegyében az ellenzékkel való konzultáció 
alapján nevezte ki például a köztévé elnökét.

Aztán jött 1990 végével a taxisblokád, amely szinte már polgárháborús vi-
szonyokat alakított ki az országban. Nem vitás, az MDF-et hatalmas pofonként 
érte a hír, hogy az emberek tüntetnek a kormány ellen. Az MDF nem tett mást, 
mint megsértődött és a kormány mellett kiálló szimpátiatüntetéseket szer-
vezett. Látnunk kell a változást: a rendszerváltás előtt, ellenzékiként az MDF 
embereinek kint volt a helye, a tüntető emberek között, ám most fordult a 
kocka: át kellett élniük, milyen az, amikor nem a tüntetők oldalán, hanem a 
másik, a hatalom oldalán állnak. A kormánynak nem tetszett az sem, hogy a 
köztévé nem a kormány propagandagépezete. Úgy vélték, ha már finanszíroznak 
egy állami tévét, akkor az ne mondjon kvázi tulajdonosáról rossz dolgokat.

Hogy a kormány képes a nyugati demokratikus államigazgatás játéksza-
bályai szerint játszani, nagyon rövid életű kísérletnek bizonyult. Kónya Imre 
frakcióvezető párttársai részére írt feljegyzésében úgy fogalmazott, hogy a 
kezdeti engedményekre csupán azért volt szükség, hogy a külföld előtt pozi-
tív benyomást alakíthassanak ki. Mivel ez már adott, az MDF elszánta ma-
gát az intézményes totális megszállására. 1991 után az MDF minden fontos 
posztra saját embereit ültette, az ellenzéki vagy független embereket lemon-
dásra kényszerítették. Még a Hanglemezgyártó Vállalat vagy a Nemzeti Szín-
ház élére is csak MDF-hű ember kerülhetett. Csurka 1992-ben azt írta, az 
egyszer már demokratikus úton megszerzett hatalmat a kormánynak nem szabad 
kiengednie a kezéből; arról is folyt a beszéd, hogy a kormányváltást akár fegyverrel is 
meg kellene akadályozni. Az MDF demokratikus elképzeléseibe belefért, hogy 
a tévéelnököt megalázzák és konszenzusos kinevezését erőszakosan eltöröljék; 
belefért, hogy civilbe öltöztetett határőrökkel hurrogtassák le Göncz Árpádot 
1992. október 23-i beszéde alatt; belefért, hogy az igazságügyi miniszter a bírósá-
gi elnökök kinevezése során semmibe vegye a bírói kar véleményét; belefért, 
hogy a Horthy-korszak szellemiségének rehabilitációjáért tett erőfeszíté-
seként a szabadelvű hagyományokat országrontó tanok közé sorolják, hogy 
nemzeti oldalként azonosítva önmagukat politikai ellenfeleiket legyen képük 
nem csupán saját, hanem a nemzet ellenségeként aposztrofálni. A másként 
gondolkodók lehazaárulózása mind a mai napig tart. 1993-ban kirobbant az 
mdf-es székházbotrány, amelyben a párt a Fideszt is magával ragadta a bűnbe: 
a kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt karöltve szipkázott át mai értékén 11 
milliárd Forint közvagyont magánzsebekbe. Nyilvánvaló volt az emberek elke-
seredése és dühe, amellyel 1994-ben leváltották a kormányt. Látva az azóta 
eltelt több mint 20 évet, tényleg nem lehetséges az a baloldalról jövő vád, hogy 
az egész magyar jobboldal valóban arra törekedett, hogy egy megbonthatatlan ha-
talmi piramist építsen ki?

Láttuk, hogy az MDF a média területén hajtotta végre legerőszakosabban 
központosító törekvéseit. Mivel a média- és a szólásszabadság a legalapve-

tőbb talpazata egy szabad demokráciának, olybá tűnt, a demokrácia gyerme-
kei felfalnák saját szülőanyjukat. A 2010-es választások után ismét annak 
lehetünk tanúi, hogyan rángatja a regnáló rezsim kötélen a közmédiát saját cél-
jainak megvalósítása érdekében. A közmédiában cenzúra van, nem sajtósza-
badság. Rendkívül kínos, ha erre még egy másik állami szervezet, az NMHH 
is felhívja a figyelmet.

A demokrácia további bomlasztásában az elmúlt néhány évben hozott 
kormányzati döntések garmadája a ludas. Miután kormányhű emberek tölte-
nek be vezető pozíciókat a másik két hatalmi ágban (lásd: Főügyészség, Kú-
ria stb.), jelenleg nincs teljes jogbiztonság Magyarországon. Miután a rendszer 
hibáira a figyelmet felhívó nem elismerést, hanem retorziót, büntetést kap 
(lásd: NAV-botrány, KLIK-botrány, a tüntető tanárok, egészségügyi dolgozók 
vegzálása stb.), csorbul a bizalom a demokratikus intézményekben, és a kö-
zös, megoldásra irányuló gondolkodás helyett a gőgös, öntelt parancsuralmi 
mentalitás szele fúj. Miután a törvényeket bizonyos személyekre és szerve-
zetekre testre szabottan írják (lásd lex-CBA stb.), gyengül a jogbiztonság és a 
törvény előtti egyenlőségbe vetett bizalom. Miután különböző jogi trükkök-
kel ellehetetlenítenek minden egyes, a hatalomnak nem tetsző népszavazási 
kísérletet (lásd: vasárnapi boltbezárások, olimpia rendezése stb.), azt sugall-
ják ezzel a polgároknak, hogy nem dönthetnek önmaguk sorsáról. Miután a 
választási törvényeket úgy írják át, ahogy akarják, biztosítva ezzel a kormány-
párti többséget, felmerül a kérdés az emberekben, hogy van-e így értelme 
egyáltalán elmenni szavazni. Miközben a rezsim nagyzoló, értelmetlen pro-
jektekre dob ki az ablakon forintmilliárdokat, hárommillió szegény tengődik 
napról napra az országban. Miközben az elit magát luxuskórházban kezelteti, 
a „földi” betegek belehalnak az irgalmatlan hosszú várólistákba.

A regnáló rezsim csupán a probléma egyik forrása; a másik forrásra a cím-
oldalon közölt idézet hívja fel a figyelmet: „A történelem legnagyobb szörnyűsé-
gei, mint a háború, a népirtás, a szolgaság, soha nem az engedetlenség, hanem az 
engedelmesség miatt következett be.” A szolgalelkűséget még az előző rendszer 
plántálta belé az emberekbe: cserébe azért, hogy nem szól bele a nagyok dolgá-
ba és hogy a hatalom békén hagyja, el volt a maga kis világában, nem sok, de 
nem is olyan kevés jövedelmével eléldegélt, mint disznó a meleg pocsolyában. 
De birkához is hasonlíthatnám azokat, akik gyermeki naivitással hiszik el, hogy 
az ország minden bajáért csakis a Nyugat és a migránsok a felelősek.

Le kellett írnom a fenti elemzést, hogy a maga teljes egészében, megfe-
lelő kontextusban lehessen kiértékelni az újságunk múltját. Úgy tűnik tehát, 
hogy immár 25 évvel a rendszerváltás után a fejekben még mindig nincs tisz-
tulás, felvilágosodás. És amíg ez nincs, addig Dorozsma sem lehet független tele-
pülés. Ennek sosem volt meg az esélye és ezzel a hozzáállással sosem lesz meg. A 
Dorozsmai Napló ilyen körülmények között nem érheti el a célját.

Nagyobb baj ennél az, hogy a harmadik Magyar Köztársaság immáron 
nem létezik, illetve nem úgy létezik, ahogyan megszületett. Mivel a jelenlegi 
rezsim államosít, központosít, gazdasági és lélektani harcot vív vélt vagy va-
lós ellenségeivel, vállalkozásokat hoz állami függésbe, magántulajdont szerez 
és játszik át politikai szövetségeseinek (lásd a földosztáson bevásárló modern 
Csák Mátékat), nyilvánvalóan azokat hozza nehéz helyzetbe, akik eleve nehéz 
sorsúak. Akik felszólalnának a rendszer igazságtalansága és korruptsága el-
len, nemes egyszerűséggel egy „Kuss!”-ot kapnak válaszul. Tudjuk nagyon jól, 
hisz nyilatkozataik elárulják, hogy a rezsim fő tagjai mit tennének, hova vinné-
nek, mire vennének rá szívük szerint minket, férfiakat, nőket, gyerekeket és 
időseket, kisebbségeket és betegeket. A társadalom nem akkor veszít, ha tag-
jaik a nemtetszésük kinyilvánításával kockára teszik egzisztenciájukat, mert 
van esélyük a nyerésre; némán tűrés esetén azonban csakis kizárólag veszte-
sek lesznek.

A társadalom akkor veszít legjobban, ha feladja csoportidentitását, és 
a szolidaritását a közönnyel cseréli le. Mindenki azt hajtogatja (még azok is, 
akiknek ez végeredményben nem is érdeke!), hogy a közösség építése és mű-
ködtetése mennyire fontos. Tényleg az. A Dorozsmai Naplónak ezért az a leg-
fontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet azokra a változásokra, amelyek 
pozitív vagy negatív irányba viszik az emberek és a közösségek sorsát. Bizton 
állíthatom, ahogy régebben is voltak, most is lesznek közben onnan „fentről” 
jövő „Kuss!”-ok, de a Dorozsmai Napló mindig is bátor újság volt. Dorozsmán 
a legbátrabb tett az elmúlt 25 évben az újság megalapítása volt. Reméljük, 
sokakban partnerre találunk új céljaink megvalósításához!

SOMOGYI GÁBOR
főszerkesztő
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10 éves a művelődési házunk!
2015. december 4-én, pénteken 18 órakor az 

évforduló alkalmából kiállítás és házi ünnepség nyílt, 
amelyet Révész Ferenc Andrásné, a művelődési ház 
korábbi, nyugalmazott igazgatója nyitott meg. Se-
bő Ferenc népzenész mondását idézte, amikor pá-
lyázatát a művelődési ház igazgatói feladataira ír-
ta: „A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem 
beteg. Nem őrizni kell, hiszen nem rab. Hagyomá-
nyaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük 
őket.” Azzal folytatta, hogy utolsó 3 évét már az 
új házban töltötte. „Az elvem az volt, hogy a kultúra 
egyfajta mozgás, cselekvés. A továbbgondolkodás 
képessége abban is jelentkezett, hogy a különféle 
programok szervezése mellett volt erőnk Dorozsma 
életébe is bekapcsolódni. A mindennapi élet szer-
ves része a kultúra és nem délibáb, ami megvéd 
minket a manipulációtól, elveinkben szilárdabbá, 
látókörünkben gazdagabbá tesz bennünket. Épp 
ezért harcoltunk a malomért, létrehoztuk a Fara-
gó-napot, a Dorozsmai Napok rendezvényeit. Kop-
jafákat helyeztünk el, hogy méltón emlékezzünk, 

létrejött a II. világháborús emlékmű. Elkészült a 
Dísz tér és természetesen az új ház 2005-ben. 
A régi művelődési ház nem volt felújítható. A terve-
ket Weitrager Adolf készítette, gyakori találkozásaink 
eredménye a mai állapot. Az építkezés 4 hónapig 
tartott és 28 tervmódosítást kértem. Így lett 
a padlásból egy szép terem az emeleten. Az előre 
megtervezett berendezések elhelyezésével gyorsan 
haladtunk. Az itt lévő fotók is bizonyítják, hogy 
milyen szakmai munka folyt a házban és házon 
kívül is, mert az utódomnak is az az elve, hogy 
az egész település kultúrájára meghatározó sze-
repe van a közművelődési intézménynek.” Köszö-
netet mondott volt munkatársainak és segítőinek, 
Szitásné Zsuzsi, Máté Mária kollégáknak, Dr. Thurzó 
Ferenc volt képviselőnek, Mészáros Marikának és 
a Székivirág népdalkör tagjainak, a Gyurcsány-há-
zaspárnak, Vass Józsefnek és Vass Józsefnének, a 
Vöröskeresztes klub tagjainak, a két akkor regná-

ló képviselőnek, Tóth Józsefnek és Fábián József-
nek, Lukovics Gabriellának és az Új Dorozsmai 
Napló szerkesztőségének és mindazoknak, akik 
munkáját segítették. Vannak, akik magukat nem 
kímélve dolgoznak Dorozsma kultúrájának érde-
kében. „Legyenek büszkék arra, hogy a kőbárány el-
készült, hogy emléktáblát emeltek Wagner Viktória 
és Sztriha Kálmán emlékére – ezekkel a szavakkal 
zárta megnyitó beszédét Révész Ferenc Andrásné.

Az ünnepség során közreműködött Lukovics 
Gabriella (ének) és Bozsó Antal (tekerő). Hajdú Géza 
igazgató felkérte Révész Ferenc Andrásnét a meg-
lepetésként behozott ünnepi torta felszeletelésé-
re, amelyből minden résztvevőt megvendégeltek. 
Az ünnepség befejezésével a megvendégelésen még 
sok-sok emlékező, baráti beszélgetésre került sor. 
Az elmúlt 10 év eseményeit bemutató képekből ki-
állítás is nyílt.

TÍMÁR L.

A szavalóverseny díjazottai
2016. január 20–21-én 16. alkalommal adták elő 
magyar költők verseit kiskundorozsmai iskolá-
sok a Farkas Dezső Szavalóversenyen. A fi-
ókkönyvtárban megrendezett versenyt Farkas 
Dezsőné és a könyvtárosok szervezték.

A SZAVALÓVERSENY DÍJAZOTTAI:
1–2. osztály:
I. hely: Jójárt Barnabás (Orczy István Általános 

Iskola 2. o.)
II. hely: Rózsa Fanni (Jerney János Általános 

Iskola 1. o.)
III. hely: Ábrahám-Fúrús Csaba (Orczy-iskola 

2. o.)

3–4. osztály:
I. hely: Sarnyai Rebeka (Orczy-iskola 4. o.)
II. hely: Perecz Márton (Orczy-iskola 4. o.)

III. hely: Nógrádi Panka (Jerney-iskola 3. o.)
Az alsó tagozatosok vándorserlegét Gálfi Ilona 

(Orczy-iskola 3. o.) kapta.

5–6. osztály:
I. hely: Cselédes Horváth Sarolta (Jerney-iskola 

5. o.)
II. hely: Gregus Lilla (Jerney-iskola 5. o.)
III. hely: Turzó Tekla (Jerney-iskola 5. o.)
Bátorságáért könyvjutalmat kapott Hegedűs Git-

ta (Jerney-iskola 5. o.)

7–8. osztály
I. hely: Fejes Vivien (Orczy-iskola 8. o.)
II. hely: Turzó Gábor (Jerney-iskola 7. o.)
III. hely: Seres Márk (Orczy-iskola 7. o.)
A felső tagozatosok vándorserlegét Fejes Vivi-

en (Orczy-iskola 8. o. kapta.)

„Ilyen még nem 
volt…”

…tudtuk meg Hajdú Gézának, a művelődési ház 
igazgatójának bevezető köszöntőjéből, amikor 2015. 
december 8-án délelőtt több mint 600 óvodás és 
kisiskolás gyermek részére – karácsonyi ajándék-
ként – kicsik és nagyon kedvence, az Alma együt-
tes koncertezett az Ács Géza Sportcsarnokban.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a jelenlé-
vő gyermekek és szüleik nevében Lauer István és 
Mihálffy Béla képviselő uraknak, a Sztriha Kálmán 
Alapítvány kuratóriumának, valamint a művelő-
dési ház vezetésének a felajánlásért, a szervezését 
és a gyermekeinknek nyújtott felejthetetlen élmé-
nyért. 

A NEGYVENNYOLCAS UTCAI ÓVODA 
ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE
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Programok a művelődési házban
2016. FEBRUÁR 5-ÉN 17 ÓRAKOR Oláh Károly-

né Incse Goblein és csiszolt ásványok címmel kiállí-
tás megnyitása lesz. Megtekinthető a művelődési 
ház nyitvatartási idejében.

2016. FEBRUÁR 19. 13 ÓRÁTÓL a 48-as Utcai 
Óvoda farsangját tartja.

2016. FEBRUÁR 20-ÁN 8 ÓRÁTÓL a műve-
lődési házban I. Dorozsmai Böllérnap – Kié lesz 
Dorozsma legfinomabb kolbásza? Maximum 10 fős 
csapatok jelentkezését várjuk, saját kolbászuk 
elkészítéséhez. A csapatoknak a kolbásztöltéshez 
a felszerelést és az alapanyagokat maguknak kell 
hozniuk. A művelődési ház asztalt biztosít, párolt 
káposztát és hurkát készít a disznótoros ebédhez. 

Programok:
8 órától gyülekező
9 órától kolbásztöltés
11 órától Téltemetés: a kiszebáb elégetése, hur-

ka-, kolbászsütés kemencében
12 órától zenés ebéd – Márta Károly zenésszel. 

Innivalót mindenki hozzon magával. Jelentkezési 
határidő: 2016. február 10-ig. A rendezvényre ma-
ximum 10 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni! 

A művelődési házban minden hétfőn 17.30-tól 
18.45-ig BODY BALLS ALAKFORMÁLÓ órán ve-
hetnek részt a hölgyek. Ez tartásjavító és mozgás-
fejlesztő óra, funkcionális gyakorlatokkal. Patik 
Adrienn aerobic oktató tartja. Alakformáló jel-
legű edzés zsírégetéssel. A Body Ball edzés bár-
kinek ajánlható, mivel könnyen követhető, minden 
izomcsoportot megmozgat, de leginkább a kritikus 
területekre helyezi a hangsúlyt, mint a has, comb 

fenék. A kis labdákat egész órán használják. Minden 
porcikát megmozgat.

A művelődési házban PILATES ÓRÁT tart Nagy-
né Gallai Erika oktató. A haladó csoportnak hét-
főnként 18.45-től 19.45-ig, kezdőknek: szerdánként 
16.30-tól 18.30-ig. A Pilates elsősorban a hasizmo-
kat, a farizmokat, a hátizmokat és a mély hátizmo-
kat erősítik.

A csontváz megtámasztásával szerepet játszó 
izmokat hívjuk erőközpontoknak, melyet a Pilates 
gyakorlatokkal erősítünk a helyes légzéstechniká-
val. Természetesen a csinos külső és a sportos alkat 
sem tartozik a Pilates kellemetlen mellékhatásai 
közé.

LILLA JÓGA-TORNA keddenként 17.15-től 
18.45-ig van. A jóga lényege, hogy lassú, fokoza-
tosan egymásra épülő, az egyéni erőnléthez igazo-
dó mozgás, sok légzéssel, relaxálással, nyújtó, erő-
sítő és lazító gyakorlatokkal. A jóga óra vezetője: 
Virágos Lilla természetgyógyász.

2016. FEBRUÁR 8. Vöröskeresztes Klub Far-
sangi – bálja, melyre szeretettel várják a tagokat.

2016. FEBRUÁR 15-én Alkony Nyugdíjas Klub 
foglalkozása, melyen farsangi fánk kóstolása lesz.

2016. FEBRUÁR 29-én Alkony Nyugdíjas 
Klub összejövetelt tart.

VÁSÁROK: 2016. február 2., február 05., feb-
ruár 09., február 12., február 16., február 19., feb-
ruár 26.

INGYEN APRÓ

Jelenleg Kiskundorozsmán, a külterüle-
ten, kiskertekben és a belterületen élők közül 
sokan vannak, akik rendkívüli nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek, köztük olyanok, akik segít-
ségre szorulnak.

INGYEN ELVIHETŐ:
– színes televízió
– gáztűzhely
– 2 db íróasztal
– 1 db szekrénysor
– 1 db vitrines szekrénysor

ELFOGADUNK, KERESÜNK ADOMÁNYO-
ZÁSRA:

– Kályhát, háztartási gépeket, kerékpárt, ágyne- 
műt, bútorokat, szőnyegeket, porszívót, gáztűz-
helyet, mosógépet, tűzifát.

A felajánlásokat, igényeket kérjük a Dorozsmai 
Napló e-mail címére (dn@szelmalomktv.hu), vagy a 
Polgárőrség 30/621–6254-es számra Tímár Lajos 
részére eljuttatni!

Megjelent a Dorozsmai Arcképcsarnok!
December 11-én a Somogyi-könyvtár kiskundo-
rozsmai fiókkönyvtárában jelentős számú érdeklő-
dő előtt mutatták be a Dorozsmai Füzetek 15.  
kiadványát, a Dorozsmai Arcképcsarnokot, amely  
az I. sorszámot viseli.

A legújabb füzet régi elvárásnak tett eleget. 
Sok éve érlelődő igénye volt a szerzőknek, hogy 
Kiskundorozsma egykor élt jeles lakosairól jelen-
tessenek meg rövidke életrajzot. Az egy-egy oldal-
nyi terjedelemben közzétett személyiségrajzokból 
a jövendő nemzedék is láthatja, milyen szorgal-
mas, jóravaló polgárai voltak településünknek. A 
füzetben szereplők – első körben összesen 33-an 
– azok közül kerültek ki, akik egyrészt Kiskundorozs-
ma létét alapozták meg, illetve lakókörnyezetünk, 
kulturális életünk, művelődésünk segítő, kiemelke-
dő tevékenységet végző hétköznapi emberei vol-
tak. Ám a hétköznapi emberek is vihetnek véghez 
jelentős értékeket: segíthetik a közellátást, taníthat-
ják utódainkat, hirdetik az igét, a példamutató em-
beri léthez vezető utat egyengetik számunkra. Ró-
luk szól ez a füzet.

Az összejövetel, a bemutatót felhasználva pró-
bálta megragadni az alkalmat arra, hogy a jelenlé-
vők tovább vigyék e jellemes emberek munkájának 

hírét, életútját, hirdessék valaha volt dolgos életük 
nagyságát. Közvetítsenek, buzdítsanak mindenkit 
egykori lakosaink történetének összegyűjtésére,  
megírására, vagy beküldésére, akik nélkül Dorozs-

ma szegényebb lenne. Akiknek tevékenysége, élete 
bemutatása megérdemli, hogy az utókor egy újabb 
– a II. sorszámú – Dorozsmai Füzet lapjain olvas-
gatva történetüket, próbálják az általuk elvetett ma-
got tovább éltetni, olyanná válni, mint ők is voltak, 
hogy majd egykoron róluk is ilyen szívesen emlé-
kezhessünk.

TÓTH GYÖRGY

MEGHÍVÓ
A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtára 

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 2016. 
február 10-én, szerdán 10 órakor kezdődő „Jópo-
fák” álarckészítő foglalkozásra.

KÖNYVTÁROSOK

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
közreműködésével valósul meg a Somogyi-könyvtárért Ala-
pítvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által 
kiírt „Családbarát Ország 2015” című pályázat Családba-
rát Ország a Gyermekekért, a Családokért komponensére 
beadott „ ... és boldogan élnek, míg meg nem halnak” 
című nyertes pályázatának keretében.
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Icuka nyugdíjba ment
Beszélgetés Kovács Ferencné Fodor Ilonával, 
az Alkony Nyugdíjasklub volt vezetőjével

– Megtudtam, hogy 2015. június elsejével nyug-
díjba mentél. Elterveztem, hogy faggatni foglak a kö-
zel 20 éves tevékenységedről, amelyet a klub élén vé-
geztél.

– 52 évesen kerültem a klub élére, ennek már 
18 éve. Akkoriban nem gondoltam volna, hogy ez 
ennyi munkával jár. Úgy érzem, jól csináltam, jó, 
hogy elvállaltam, mert nagyon sok idős embernek 
tudtam örömet szerezni. Adtam is, kaptam is sze-
retetet. Hajdú Géza, a művelődési ház igazgatója a 
segítségemre volt, mindig számíthattam rá.

– Most viszont továbbadod e tisztséget…
– Igen, egészségügyi okok miatt le kellett mon-

danom. De az élet nem áll meg. Természetesen ez-
után is eljárok a klubba, segíteni utódom munká-

ját. Jelöltünk van már a posztra, megválasztására 
2016. elején kerül sor. Természetesen önálló mun-
kát kell produkálnia a segítségemmel, valamint a 
gazdasági vezető, a vezetőségi tagok stb. segítsé-
gével. Szeretném, ha a klub tovább működne, így 
természetesen segíteni fogom őket.

– A 20 év alatt milyen elismerésben részesültél?
– Kiváló munkámért oklevelet kaptam. Sok em-

berrel dolgoztam együtt, nem volt könnyű feladat.
– Könnyebb-e az életed most, hogy itthon vagy?
– Könnyebb, persze, fontos is, hogy pihenjek. 

Jól telnek a napjaim. A klubtagok közül ha bárki 
beteg, meglátogatom, de hozzám is jönnek. Más 
települések nyugdíjasaival is összejárunk – ezt 
szomszédolásnak neveztük el. Bordány, Üllés, For-
ráskút, Zsombó… és még Szegeddel is jó a kapcso-
latunk. Szép emlékeket ébresztenek bennem. A 
megyei klubok vezetőivel is jó kapcsolatom van.

– A dorozsmai részönkormányzat és a kulturális 
vezetők hogyan állnak hozzátok?

– A fenti vezetőkkel jó kapcsolatot ápolunk. 
Így tudunk haladni, a terveinket megvalósítani. 
Néha megajándékozzuk klubtagjainkat. A kapott 
pénzből idén törölközőket, ágyneműket vettünk. 
Hajdú Gézával ha tudunk, mindig segítünk egymás-
nak. Farkas Lajosné volt a gazdasági vezető. Rá is 
mindig számíthattam. Most Ficsor Mihályné a je-
lölt, tőle is számítunk segítségre.

– Terveid?
– Ahol tudok, továbbra is segítek, visszavenni 

sajnos nem tudom a klubot. Kívánom és tervezem 
is a több pihenést.

– Icuka, kívánom, hogy jó egészségben töltsd nyug-
díjas éveidet!

(Ficsor Mihálynét időközben megválasztották klub-
vezetőnek – a szerk.)

MÓRA MIHÁLYNÉ

Osztálytalálkozó
Már 50 éve, hogy elballagtunk az általános is-

kolából a dorozsmai „Nagyiskolából” (1958–1966. 
évfolyam). Újra jó lenne találkozni, együtt lenni, 
jót beszélgetni. Éppen ezért szervezünk évfolyam 
találkozót az A, B, C és D osztályok volt tanulóival.

A találkozó időpontja: 2016. szeptember 30. 
16 óra, helye a VADLIBA VENDÉGLŐ.

A vacsora költsége 2000 Ft/fő. Az italfogyasz-
tás egyénileg megoldandó.

A részvételi szándékot a következő telefon-
számokon, vagy e-mail címeken jelezzétek 2016. 
március 15-ig.

Miskolczi Ilona: 62/492–219, 06 30/654–5638,  
vonekiane@gmail.com

Ocskó Julianna: 06 30/688–1599
Ocskó Piroska: 62/460–991, 06 30/410–6833, 

opiroska2016@gmail.com
Perecz Ilona: 62/460–994, 06 30/227–7086
Vass József: 06 30/913–7887, szelmolnar51@

freemail.hu
A hírt akinek tudod, add tovább! Mielőbb vár-

juk jelentkezéseteket!
A SZERVEZŐK

Felhívás!
Lakossági kezdeményezésre a Dorozsmai Pe-

tőfi Sándor Művelődési Ház szeretne egy olyan 
közösséget alakítani, amelynek tagjai határainkon 
kívülről áttelepült magyarok. 

Fő céljaink: 1. Hagyományőrzés 2. Összetar-
tozás kinyilvánítása 3. Nemzeti, történelmi évfor-
dulóról való megemlékezés.

Amennyiben a fenti célokkal egyetért és szeret-
ne részt venni egy ilyen közösségben, várjuk jelent-
kezését 2016. február 25-ig a Dorozsmai Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban:

Érdeklődni: 62/463–112, petofi.muvhaz@int.
ritek.hu

Regionális családkönyv
Könyv készült Kiskundorozsma, Kiskunfélegy- 

háza, Kiskunmajsa és Üllés római katolikus csa-
ládjairól 1751-ig. A vizsgálat alá vont közös törté-
nelmi gyökerekkel rendelkező községeket benépesítő 
családok vándorlása csak ezen települések egyide-
jű feldolgozásával követhető nyomon. A könyv a 
redemptio-t is magában foglaló, a terület migráci-
ós folyamatának az 1720-1750 közé eső időszaká-
nak feldolgozásával igyekszik a vándorló és letele-
pedő populációt bemutatni.

A könyv előrendelésben 4000 Ft/db, megje-
lenést követően 7500 Ft/db, mely ár nem tartal- 
mazza a postaköltséget. Kedvezményes előfizeté-
sét február 19-ig jelezheti az alábbi elérhetősége-
ken:+36-30/463-4663; kurucsai@gmail.com; 6453 
Bácsbokod, Kossuth L. u. 44. Az előfizetés 2000 Ft 
előleg befizetését követően válik megrendeléssé. 
Átutalás: Kurucsai Pál, szla: 11773432-00033316, 
közlemény: név, cím, tel. szám. Akik a könyvre a 
jelzett napig előfizetnek, azoknak a nevek feltün-
tetésével, a könyvben mondunk köszönetet.

KURUCSAI PÁL

Ismét a Vályogos utcáról
„Karácsonyi ajándékként” betömködték a Vályo-

gos utcában lévő gödröket, de még egy hónap sem 
telt el, máris újra teli van az utca gödörrel, amelyet 
a mostani időjárás még veszélyesebbé tesz: a vizes 
gödrök nem tudni, mekkora mélységet takarnak, 
csak amikor az autó a gödrök kerülgetése közben 
beledöccen, akkor derül ki, hogy a tengely eltörik-e 
vagy megússza.

Vannak olyan „jó” szándékú emberek, akik úgy 
akarják eltűntetni a tátongó gödröt, hogy útjavító-
nak gondolva magukat belehordanak minden sze-
metet, ami veszélyes lehet az autósoknak, mert nem 
tudni, mit rejt a szemét tartalma.

Jó lenne már végre eldönteni, hogy csak lapá-
tolják bele a pénz az útjavításba, ami nagyon rövid 
lejáratú, vagy esetleg megcsinálják rendesen, illet-
ve véglegesen lezárják az autósok előtt! Mert így 
csak fölösleges pénzkidobás az útjavítás, és köz-
ben az itt lakók bosszankodnak a rossz út miatt: 
sokszor porfelhőben álló házuk udvaruk miatt, 
mert a nem az útviszonyoknak megfelelő sebes-
séggel közlekedő autósok nagyon gyorsan kiverik 
a gödrökből a beletett szemetes útszéléről ösz-
szekapart útjavító adalékot.

Érthetetlen, hogy miért egyirányúsították a Törő 
utcát! Ezzel a Vályogos utcára terelték a forgalmat. 
A Törő utcaiak arról panaszkodtak, hogy a nagy 
forgalom miatt a gyerekeket nem engedhetik ki 
játszani. Akkor a Dorozsmai úton vagy a Vályogos 
utcában lakók is háborogjanak, hogy a gyerekeik 
nem játszhatnak az úttesten? Az úttest egyébként 
sem játszótér!

Hiába könyörögtünk már nem is egyszer az 
önkormányzati képviselőnknek: ő sem tud tenni 
semmit. Akkor kihez forduljunk?

OCSKÓNÉ
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Játszótér – nem csak gyerekeknek
Örömmel olvastam Deli Albin felhívását a kö-
zösségi oldalon, amelyben felveti az ötletét egy 
fitnesz-eszközökkel ellátott szabadtéri edzőpá-
lya létesítésének itt, Dorozsmán. Tudvalevő, hogy 
nagyon fontos egészségünk szempontjából a 
sport, és hogy Dorozsmán nagyon szűk a lehető-
ség olcsó vagy akár ingyenes, kifejezetten test-
mozgást segítő eszközök használatára.

Ezzel kapcsolatosan a Dorozsmai Napló 2012. 
májusi számában az alábbi cikket jelentettem meg.

„Az utóbbi időben állandóan azt hallom, hogy 
azért hízik el a társadalom, mert keveset mozognak az 
emberek, egész nap, ha tehetik, csak a számítógép vagy 
a TV előtt ülnek, ahelyett, hogy sétálnának, sportolná-
nak. Hát itt lenne egy lehetőség, csak élni kellene vele. 
A felnőtt játszótér mindenkinek szól, aki már kinőtt 
a gyermekjátszóterek eszközeiből, de szabad levegőn 
szeretne hasznos időt eltölteni. A felnőtt fiatalokat 
mozgásra, sportra ösztönzi, a szülőket példamutatás-
ra sarkallja, az idősek számára veszélytelen, új prog-
ramot kínáló lehetőség. A kar-, láb- és csípőizmokat 
kíméletesen megmozgató gépeken a fiataltól az idősig 
tehát mindenki kedvére tornázhat....”

A mostani kezdeményezés alapján a már meg-
lévő játszótér valamelyikén lehetne kialakítani 
a szabadtéri sportolási lehetőséget, itt Dorozsmán 
erre a célra három játszótér is alkalmas lenne (a Jerney 
utcai játszótér, a Dianovszky tér, a Faragó tér).

Sajnos 2012-ben ez a figyelemfelhívás nem ér-
dekelt senkit, pedig akkor még ezekre a játszóte-

rekre pályázattal támogatást is lehetet volna kér-
ni. Sajnos a mi civilizált világunkban az emberek 
a szórakozásoknak élnek, nemigen gondolnak egész-
ségükre, chipset, hamburgert, pizzát esznek, kólát 
isznak, aki teheti, egész nap a tévét nézi, sportot 
is csak a tévében lát és az interneten böngészik. 
Idő „hiányában” a kész ételeket, italokat előtérbe 
helyezik, a hagyományos főzéssel, és netán télre  
tartósítással eltett ételekkel gyümölcsökkel, szörp- 
italokkal szemben, mert annak elkészítése időigé-
nyes. Vannak ugyan kivételek, de a sport, a mozgás  
nem szokványos az emberek életében, pedig egészsé-
günkért sokat tehetünk a megfelelő testedzéssel és 
a rendszeres mozgással. Nem az a sok, amit az egész-
ségünk megőrzésébe fektetünk, hanem az, amit  
a mozgásszegény életmódunkból kialakult beteg-
ségünk gyógyítására, gyógyszerre költünk.

Mert hiába van Dorozsmának sportpályája, 
sportcsarnoka, addig amíg a régi sportpályára sza-
badon ki tudott menni mindenki, addig a mostani 
sportpálya, sportcsarnokot csak külön díjfizetés 
mellett lehet igénybe venni, ami sajnos sok család-
nak megterhelést jelent, a szabadtéri játszóteret 
viszont mindenki külön díjazás nélkül is igénybe 
tudná venni.

Remélem, ez a mostani felhívás nagyobb si-
kerrel jár mint 2012-ben, ezért kérek mindenkit, 
hogy egészsége fenntartása érdekében csatlakoz-
zon a felhíváshoz!

OCSKÓNÉ

Magánrendelések Kiskundorozsmán
2015. májusi cikkünkben tájékoztattunk arról, 
hogy benépesült a Szent Veronika Egészség-
ház a Balajthy utca 1.szám alatt. A cikkünkben 
közölt reumatológus, urológus, belgyógyász, 
diabetologia és bőrgyógyász magánrendelések 
mellé időközben beindult Dr. Gavallér Henriette 
egyetemi adjunktus kardiológus magánrendelé-
se is. Olvasóink tájékoztatására a kardiológiai 
betegségekről és azok felismeréséről, gyógyí-
tásáról ill. megelőzéséről kérdeztem az adjunk-
tusnőt.

– Magyarországon a szív és érrendszeri megbete-
gedések a vezető halálokok közé tartoznak, Ezért fon-
tos a mielőbbi felismerésük, illetve ha már kialakult a 
betegség, a megfelelő kezelésük, de lehetőleg a megelő-
zésük. Kinek kell kardiológiai vizsgálatra jelentkezni?

– Elsősorban annak, akinek volt koszorúér be-
tegsége, infarktusa vagy átesett koszorúér tágításon, 
ismert billentyű betegsége van, volt billentyű műté-
te, ismert ritmuszavara van, esetleg ritmusszabályo-
zóval él. Annak is fontos jelentkeznie, akinek vele szü-
letett szívbetegsége, vagy szívizom gyengesége, ún. 
dilatatív cardiomyopathia betegsége van. 

Ezen betegeknek rendszeresen vissza kell jár-
ni kontrollra, hiszen bizonyos vizsgálatokat meg 
kell ismételni, illetve szükség szerint a gyógyszeres 
kezelést is módosítani kell.

Célszerű a szűréseken megjelenni azoknak, akik 
érrendszeri megbetegedés szempontjából magasabb 
rizikójú csoportba tartoznak. Ilyenek elsősorban a 
cukorbetegek, elhízott emberek, akiknek magas a 
vérnyomásuk, magas a koleszterinszintjük, akik-
nek a családjában többször előfordult bármilyen 
érbetegség, keringési zavar, pl. agyi-, szív-, alsó-
végtagi keringés zavar vagy ütőér szűkület. Fontos 
tudni, hogy 45 év felett panaszmentesen is érde-
mes részt venni a szűrésen, a betegség korai felis-
merése érdekében. 

– Hogyan lehet felismerni ezeket a betegségeket?
– Érdemes kardiológiai vizsgálaton megjelenni 

azoknak, akiknek új keletű, vagy ismétlődő mell-
kasi fájdalmai vannak. Terhelhetőségük csökken, 
fulladás, lábdagadás, szívritmus zavar érzése je-
lentkezik náluk. Esetükben 12 elvezetéses EKG-ra, 
szív ultrahangra és indokolt esetben terheléses 
vizsgálatokra van szükség. Emellett lehetőség van 
kiegészítésként 24 órás otthoni EKG (Holter) ill. 
vérnyomás monitorozásra (ABPM) is.

– Melyek a legszükségesebb alap kardiológiai vizs-
gálatok?

– Az EKG a szív pillanatnyi működéséről ad 
felvilágosítást, ritmuszavar, esetleg lezajlott vagy 
zajló infarktus felismerését teszi lehetővé.

A másik alapvizsgálati módszer a szív ultrahang 
(echocardiographia) mely a szívet működés közben 
látja. A szív és szív körüli nagy erek vizsgálatára 
alkalmas. A szív falának mozgását, szív teljesítő-
képességét, szívbillentyű rendellenességek – szű-
kület vagy elégtelenség – felismerésére alkalmas. 
Vizsgálható a szív izomzat esetleges megvastagodása 
pl. régóta magas vérnyomásban szenvedő betegnél. 

A terheléses EKG annak megállapítására jó, 
hogy mellkasi panaszok esetén a panaszt a szív 
okozza-e. Alkalmas bizonyos ritmuszavarok  kivál-
tására, felismerésére.

Itt, a Szent Veronika Egészségházban ezen 
vizsgálatok elvégzésére lehetőség van. Ha bármi-
lyen eltérést tapasztalunk a vizsgálatok során, szak-

mai tanáccsal ellátjuk a beteget, szük-
ség esetén a Kardiológiai Centrumban 
a további vizsgálatokat (szív CT – MR 
– szívkatéterezés) és a további kezelést 
megszervezzük.

Műtétek előtti belgyógyászati al-
kalmasság és kardiológiai státusz fel-
mérésére is lehetőség van.

Itt az egészségházban társszakmák 
részben jelen vannak, a közeljövőben pél-
dául diabetológiai szakrendelés megkez-
dése várható.

Továbbra is elérhető: Giricz Szilvia 
diabetológiai edukátor (betegoktató), 
aki segítségére lehet a cukorbetegek 
önmenedzselésében. Segíthet például  
inzulinos cukorbetegek eszközhasznála-
tának, vércukormérő, inzulin adago-
ló toll használatának betanításában. 
Diétahibák kiszűrésében, korrigálásá-
ban is tudunk tanácsot adni. Lehetőség 
lesz láb állapot teljes felmérésre, cukor-
betegség okozta idegbántalom kiszűré-
sére egy rövid, egyszerű, fájdalmatlan 
ún. neuropathia vizsgálattal, egyénre 
szabottan elvégezzük a fekély kialaku-
lására veszélyes helyek feltárását, ezzel 
egyidejűleg az artériás (ütőeres) tapin-
tási pontok vizsgálatával az alsó végtag keringé-
séről is információt kapunk. Ehhez szakmai hát-
teret angiologus (érgyógyász) szakorvos biztosít 
majd.

Bejelentkezés: 30/214–8819 számú telefonon  
munkanapokon 10–16 óra között.

TÍMÁR LAJOS
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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 Gordos Ferdinánd plébános felel.

„Nyitottan az egész társadalom szolgálatára”
Interjú KIss–rIgó lászló püspökkel

– Ha értékelni szeretnénk a Szeged–Csanádi Egyházmegye 2015-ös évét, 
melyek lennének azok a fontosabb programok, fejlesztések, amelyeket ki kell 
emelni?

– Jó néhány fontos esemény volt az Egyházmegye életében. Ezek közül a 
Szent Gellért-hetet a szokásosnál kiemeltebb módon ünnepeltük, mivel egy-
beesett a dóm projekt befejezésével. Ismét liturgikus használatba vettük a 
dómot, amely az egész egyházmegye közösségét jelképezi, tehát igazi közös-
ségi ünnepet tartottunk. Békéssámsonban az ötven évvel ezelőtt lerombolt temp-
lom helyett ebben az esztendőben sikerült felépítenünk és átadnunk a helyi 
közösségnek egy új templomot. Egyébként az elmúlt esztendőben temploma-
ink felújítására közel 200 millió Forintot tudtunk költeni.

Köznevelési intézményeink hálózatában is fejlesztések történtek mint-
egy 900 millió Ft értékben. Békéscsabán és Hódmezővásárhelyen új épü-
letekkel bővítettük iskoláinkat, megalapítottuk saját pedagógiai intézetünket, 
Békésen szakképző iskolát vettünk át. De az élet minden területéről hozhatnék 
példát. A célunk az volt, hogy mindazokkal, akik a társadalmat szolgálják, le-
gyen az kormány, önkormányzat vagy bármilyen más szervezet, együttmű-
ködünk.

– A dóm belső terének a felújítása tehát befejeződött. Most mi következik?
– A célunk az, hogy új funkciókkal szolgáljon az az értékes belső tér, 

amely korábban is létezett. A nagy újdonság az altemplom, ami ez idáig kizá-
rólag urnatemetőként szolgált. Ez is megmarad, csak kulturáltabban, esztéti-
kusabb körülmények között. De lesz itt hely konferenciateremnek, kiállítás-
nak, büfének, étteremnek és sok minden másnak is. Most az altemplomban 
a kiállítások berendezése, a vitrinek elhelyezése, címkézések, díszítések zaj-
lanak. Fönt a templom belső terében nagy, látványos változás a baldachinnak 
a kupolatorony alá, a középpontba helyezése. Nem öncélúan találtuk ezt ki, 
hanem azért, hogy a szentmise ünneplését, ami ugye elsődleges célja a temp-
lomnak, így jobban a II. Vatikáni Zsinat liturgikus buzdításainak, előírásai-
nak, szabályainak megfelelő módon tudjuk végezni. További újdonság a dóm 
tornyának látogathatóvá tétele. Alkalmanként eddig is fel lehetett menni, és 
onnan körülnézni, de most erre szervezett formában, mindennap lehetőség 
adódik.

– A kiállítótér, a konferenciaterem szerepe mi lesz? Bevinni olyan embereket is 
a templom falai közé, akik egyébként nem mennének oda?

– A templom mindenkinek az otthona. Nemcsak a templomba járóké, 
nemcsak a papíron katolikusoké, nemcsak a magukat vallásosnak tartó embe-
reké, hanem azoké is, akik nem is tudnak róla. Az egyháznak nem az a küldetése, 
hogy belterjes módon egymás vállát veregetve, egymást bíztatva, a világtól 
elkülönülve, egyfajta elitnek tartva magunknak éljünk. Nyitottan az egész tár-
sadalom szolgálatára kell lennünk. Ez a dolgunk. Most a templom felújítása 
kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy azok is kapcsolatban kerüljenek a keresz-
tény értékrenddel, akiknek egyébként eszükbe sem jutna, hogy szentmi-
sére eljöjjenek. Ezt a célt szolgálják majd a kulturális, tudományos és egyéb 
közösségi rendezvények. A lényeg az, hogy mindenkinek legyen lehetősé-
ge találkozni, rácsodálkozni, ha tetszik gazdagodni a keresztény értékrend-
del. Mindezt megpróbáljuk logisztikai szempontból korszerű, vonzó módon 
megszervezni.

– Mikor zárul a dóm teljes felújítása?
– A felújítás több részből áll, a jelen projektben arra már nem volt keret, 

hogy a külső homlokzatot teljesen rendbe hozzuk, csak a legszükségesebb 
problémákat – így a balesetveszély elhárítását – sikerült eddig megoldani. 
Az ilyen jellegű munkálatok végső terminusa pályázatok, anyagi lehetőségek 
és önerő függvénye. A székesegyház fizikai értelemben vett teljes felújítása 
tehát még jó néhány évig eltarthat. Ennek egyik állomása 15 év múlva biztosan le 
fog zárulni, amikor az egyházmegye közössége fennállásának ezer évét, mil-
lenniumát és a dóm átadásának százéves jubileumát ünnepli. Az eseményt 
közösségi célú programokkal és infrastrukturális beruházásokkal, fejleszté-
sekkel is emlékezetessé tesszük. Mindezek lényege, hogy identitásunkban és 
küldetésünkben erősödjünk.

– Szent Gellért volt az egyházmegye első püspöke. Már érintettük beszélgeté-

sünk elején a Szent Gellért-ünnepet. Milyen fejlődésen ment keresztül ez a mára 
már igen nagyszabásúvá vált rendezvénysorozat?

– Ennek régi hagyománya van, ami még visszanyúlik azokba az időkbe, 
amikor még nem Szegeden volt az egyházmegye központja (mert az csak az 
1920-as évek végére került ide), hanem Temesváron. A Szent Gellért-nap 
programjai, az ifjúsági találkozó , a különböző rendezvények, az utóbbi évek-
ben a komoly zenei Szent Gellért Fesztivál – mind azt a célt szolgálják, hogy 
Szent Gellért tiszteletét ápoljuk, másrészt az egyházmegye identitását erősít-
sük, közösségi élményekben gazdagodjunk. Tovább sugározni is szeretnénk 
kifelé a keresztény kultúrát és a szellemiséget.

– Hogyan van jelen az egyházmegye első püspöke a katolikus közösség életében?
– Nem akárki volt az egyházmegye első püspöke, hanem Szent Gellért. 

Egyrészt szent volt, és az egyházban a szenteket nem csupán tiszteljük, hanem 
megpróbáljuk követni a példájukat. Másrészt a közbenjárásukra is számítunk. 
Az egyházon és az egész emberiség családján belüli szolidaritás ilyen szem-
pontból azt jelenti, hogy nemcsak emlékezünk a halottakra, hanem tehetünk 
is értük: a szeretetünkkel az ő végső célba jutásukat segíthetjük. A szentek 
pedig fordítva: a közbenjárásukkal ők segíthetnek bennünket. Ilyen szempont-
ból sajátos kapcsolat is fűz bennünket Szent Gellérthez.

– A történelmi Csanádi Egyházmegye központja száz éve még Temesváron volt, 
és területének nagy része a jelenlegi országhatáron kívül esik. Püspök úrnak milyen 
a kapcsolata az országhatárokon kívül eső utód-egyházmegyékkel?

– A mi történelmi egyházmegyénk mai utódai a Nagybecskereki Egyház-
megye Szerbiában, a Temesvári Egyházmegye Romániában és a Szeged–Csanádi 
Egyházmegye Magyarországon. Nemcsak az én időmben – lassan tíz éve vagyok 
püspöke az egyházmegyének – hanem hagyományosan nagyon jó személyes, 
baráti és intézményes kapcsolatok élnek a három testvér-egyházmegye között. 
Ebbe én már szinte belenőttem. Bár minden egyházmegye testvéregyház a ka-
tolikus egyházon belül, a mienk egy különleges kapcsolat a közös múlt miatt.

(Folyt. köv.)

(Forrás: Szeged–Csanádi Egyházmegye Toronyirány Kalendárium 2016)
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Farsangi bál
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János 

Plébánia immár sokadszor megtartotta farsangi 
bálját az Ács Géza Sportcsarnokban. Idén 240 fő 
részvételével indult a rendezvény, amelynek meg-
nyitójában Mihálffy Béla önkormányzati képvise-
lő és Tanács István egyházközségi világi elnök kö-
szöntötte a megjelenteket. Ezt követően a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei adtak elő operetteket.

A talpalávalót Lajkó Vilmos zenész szolgáltat-
ta, kiváló hangulatot varázsolt, jól megtáncoltatta 
a résztvevőket. A finom étkeket a Vadliba Vendéglő 
személyzete szolgáltatta: a svédasztalos vacsora 
minden igényt kielégített. Tánc közben került fel-
szolgálásra a – már tradicionális – képviselő fánk, 
melyet Mihálffy Béla biztosított. A családias bálnak 
az adja az eszenciáját, hogy a család apraja-nagyja 
jelen van, a gyerekek a sportcsarnok leválasztott 
részén játszanak vagy szüleikkel együtt táncolnak. 
Minden bálnak nagy várakozása a tombola húzá-
sa, mely 11 órakor indult és kb. 150 ajándék került 
kisorsolásra.

A bál tombola ajándékainak nagylelkű adako-
zói az alábbi vállalkozók és magán személyek vol-
tak: Petrovné Sándor Mónika virágkereskedő (aki 
becsomagolta az ajándékokat), Méry vegyi disz-
kont, Kelet Varázsa butik, Mardel Market, Rúzsa 

Roland, Rúzsa Kosár Adrien, Baba Bazár, Kreatív 
Papírbolt, a Coop-ban működő ruhásbolt, Vadli-
ba utcai vegyi diszkont, Újvári Pincészet, Thurzó 
Gyógyszertár, Szent István Gyógyszertár, Bányai 
Cukrászda, Stop Cukrászda, Zsuzsi divat, Némó Kin-
ga, Gyurisné Erzsike virágos, Ungi Bt., Zöld Sziget 
Gyógynövénybolt, Somorjai Szabolcsné, Nagy Opti-
ka, RÖFI-KER húsbolt, István utcai szépségszalon, 
Somodi László órás, Márta József vas- és szerszám-
kereskedő, a Bényi család és a Bényi Team, Dr. Ma-
róti Edit ügyvéd, Szélmalom Kábeltévé Zrt., Vad-
liba Vendéglő, Alex divat, Hódiné Ibolya 100 ft-os 
boltos, Hajdú Géza, Farkas Dezsőné Irénke néni.

A tombola ajándékok gyűjtését és a húzás lebo-
nyolítását Tahiné Tünde és családja szervezte, ren-
dezte nagy gondossággal. Köszönjük odaadó mun-
kájukat. A gépkocsik őrzéséről Virág László egyházi 
alkalmazott gondoskodott, köszönjük munkáját.

Az egyházközség ez úton is köszöni a bál szer-
vezésében, lebonyolításában résztvevők munkáját.  
Köszöni a nagylelkű tombola ajándékok adományo- 
zását. Tartsa meg az Isten szokásukat, adjon hoz-
zá jó módot is százszor annyit helyette.

Jövőre veletek, ugyanitt.

TÍMÁR L.

Visszhang

Mikor van karácsony?
Sophie kis ajándékát szorongatta a kezében és megnyomta a kapucsen-

gőt. Tudta, hogy húga nincs otthon – külföldre kellett utaznia –, de kamasz-
koron túlontúl rég, gyermekei várhatóan otthon tartózkodnak.

Már Szentestelőn járt az idő, a nagy szobájukban a fenyőfa büszkén ál-
lott, a díszek alatta dobozokban. Nemsokára felöltöztetitek, s fényben ra-
gyog majd a fenyőfátok – jegyezte meg Sophie, miközben átnyújtotta sze-
rény ajándékát, s Boldog Karácsonyt kívánt.

– Nekünk karácsony akkor lesz, amikor anyu hazaér, együtt fogjuk dí-
szíteni 29-én – mondták mosolyogva szinte egyszerre.

Értem, nyugtázta Sophie, kicsit meglepődve, hiszen ma van Szenteste...
– Szép rendet teszünk a lakásban, mire hazaér, alig várjuk – mondo-

gatták.
Megmutatták milyen kreatív ajándékokat készítettek édesanyjuknak 

saját kezűleg.
Hazafelé Sophie eltűnődött a dolgokon, és azt gondolta, választ kapott 

a húga gyerekeitől a címben szereplő kérdésre.
Akkor van karácsony, az a „Karácsony”, amikor ilyen mély, odaadó sze-

retet, figyelmesség lakózik a szívekben.
GRANDPIERRE CECÍLIA

Egyházi statisztika 
2015-ről

Temetés: 84 fő (férfi:43, nő: 41 fő)
Keresztelés: 94 fő (fiú: 45, lány: 49 fő)
Esküvő: 26 pár.

ADÓVÁLTOZÁSOK
2016-tól a személyi jövedelemadó az eddigi 

16 százalékos kulcs helyett 15 százalékra mérsék-
lődik. Nyilvánvalóan minél magasabb tehát a brut-
tó jövedelem, annál több pénz marad meg ezután 
az adózó zsebében.

A kétgyermekes családoknál a gyermekek után 
érvényesíthető családi kedvezmény a jelenlegi ha-
vi és gyermekenkénti 10 000 forintról 12 500 fo-
rintra nő.

Január 1-jétől a sertéshús áfája 27 százalékról 
5-re csökken.

A 300 négyzetméternél kisebb lakások esetén 
eltörlik az építési engedélyezési eljárást, csak beje-
lentési kötelezettség lesz.

A lakásépítések áfája 27 százalékról 5 százalékra 
csökken, egész pontosan a vállalkozók és magán-
személyek a benyújtott számlák alapján visszaigé-
nyelhetik az 5 és 27 százalék közötti különbözetet.

JÓL JÁRTAK A MAGÁNNYUGDÍJ- 
PÉNZTÁROSOK

Tavalyelőtt és tavaly is jól járt az, akiknek nem  
„mentette meg” az állam a nyugdíját. Míg a tb-rend- 
szerbe visszaküldött közel hárommillió ember ta- 
valy azzal szembesülhetett, hogy soha nem is lesz  
egyéni nyugdíjszámlája, a magánnyugdíj-pénztá-
rakban a többségnek 5-8 százalékkal nőtt a va-
gyona. Mint tudjuk, a tb-rendszerbe visszaterelt 
mintegy hárommillió tag háromezermilliárdos va- 
gyona gyakorlatilag elpárolgott a volt tagok szá-
mára.

NE LEGYEN A SZÉNMONOXID ÁLDOZATA!
A tragédiák elkerülése érdekében évente tisz-

títtassa kéményét! A tüzelőberendezés is rendsze-
res szervizre szorul. Meg kell bizonyosodnia afelől, 
hogy biztonságos-e a fűtési rendszer. Sok baleset a 
tüzelőberendezések hőcserélőjének elszennyező-
dése vagy az égéslevegő-ellátás hiánya okozza. A 
biztonság növelése érdekében érdemes szénmo-
noxid-érzékelőt vásárolni. Ügyeljen azonban arra, 
hogy ne bóvlit vegyen, erre ne sajnáljon többet ki-
adni, mert az élete múlhat ezen!
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Reumatológiai szakrendelés
Dorozsmán!

Dr. Hegedűs Béla
osztályvezető főorvos

reumatológus-fizioterápiás, mozgás-
szervi rehabilitációs szakorvos

Rendelési idő: szombat 09–13 óra között
Csak előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont kérhető a Thurzó Patikában.
Egyéb információ a 06-70-279-70-99 

telefonszámon.
Cím: Balajthy u. 1.

BALETT FOGLALKOZÁSOK
indulnak 2016. január 18-tól

Dorozsmán a Malom-kerékben!

Hétfő 17.45-18.30-ig /7-10 év/
Szerda 17.45-18.30-ig /3-6 év/

Érdeklődni: 70/943-13-27
Jelentkezni: www.anditancok.hu 

oldalon lehet.

A Bányai Pizzériában 
megújult étlappal várjuk 
kedves Vendégeinket.

Dorozsma, Subasa és Sziksósfürdő 
területén ingyenes a kiszállítás.

Tel.: 461-023
06 30/391-2514

Szegedi Görögkatolikus Egyházközség

Szent Rozália Szolgálat
6721 Szeged, Lechner tér 9.

06 30/450-5694

HÁZI SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS

Szociális segítés  285 Ft/óra
Személyi gondozás  285 Ft/óra
Szociális étkeztetés  590 Ft/nap

Érdekődni, jelentkezni lehet személyesen 
az intézményben vagy a

30/450-5694-es telefonszámon.

Eladó!
Komfort gáztűzhely

Palackkal is üzemeltethető
Ütvefúró     Piros fotelek
18-részes tányérkészlet

Teli PB-palack     Kávéskészletek
Szekrénysor     Étkészletek

Székek     Lábasok     Fazekak
Íróasztal     2 db kerti hintaágy

6791 Szeged, Bethlen Gábor u. 10/A
Tel.: 62/313-792

Mobil: 06 30/259 1920
Hétköznap 16 után, 

szombat és vasárnap egész nap

Tudjon róla!
2016-ban nincs költsége az illetéktörvény sze-

rint a személyi igazolványnak, sem a lakcímkártyá-
nak. 2016. január 1-jével megjelent az első elektro-
nikus, többfunkciós személyazonosító igazolvány, 
amelyet az elektronikus személyazonosításon túl 
elektronikus aláírásra is használhatunk, továbbá 
a TAJ-kártya és adóazonosító igazolvány funkció-
it is ellátja. Az új személyazonosító igazolványba 
épített magas biztonságú tároló elemnek (chipnek) 
köszönhetően egy biztonságosabb és korszerűbb 
okmánnyal intézhetjük ügyeinket.

Az illetékekről szóló törvény tartalmazza a va-
gyon bármi módon történő átruházása vagy tulaj-
donosváltozás esetén milyen összeget kell meg-
fizetni illeték címén. Illetéket azonban nem csak 
vagyonmozgás, hanem különböző eljárások okán is 
fizetni kell, mint például bírósági eljárás vagy vala-
milyen hatósági eljárás miatt, mint például szemé-
lyi igazolvány kiállítása.

Eladás esetén illetéket kell fizetni és az örök-
lés és ajándékozás bizonyos eseteinél is. Viszont 
vannak kivételek, amikor illetékmentességről be-
szélünk. Van tárgyánál fogva mentes, és szemé-
lyi illetékmentesség. Személyi illetékmentesség 
egyesületeket, alapítványokat illet meg például. 
Illetéket nem kell fizetni annak, aki a házassági 
nevét akarja megváltoztatni, vagy bölcsődei, óvo-
dai elhelyezéshez szükséges iratokat kíván besze-
rezni. Az adóigazolás kiállítása is illetékmentes.

Ha valaki lakást örököl, vagy más értéktárgyat, 
és annak értéke kisebb mint húszmillió forint, ak-
kor azután sincs illetékfizetés. Ha viszont megha-
ladja ezt az összeget, akkor csak a meghaladó rész 
után számítandó az illeték.

Nem kell megfizetni az illetéket a lakástakarék 
öröklésekor, vagy építési telek öröklésekor, ha 
arra vállalja az örökös, hogy négy éven belül lakó-
házat épít az örökös. Ezt az adóhatóság ellenőrzi, 
mégpedig úgy, hogy a határidő lejárta előtt be kell 
tudni a használatba vételi engedélyt. Ha termőföld 
öröklésére kerül a sor, akkor fele részben kell ille-
téket fizetni, ha pedig az örökös családi gazdálkodó, 
a negyedét. Ez egyfajta fizetési kedvezmény az il-
leték alól.

Az ajándékozásnál is vannak mentességi esetek. 
Az építési telek ajándékozása ugyanúgy alakul, mint 
az öröklésnél. Az őstermelőnek ajándékozott föld 
szintén illetékmentes ügylet lehet. Az egyenesági 
rokonok közötti ajándékozás, vagy a házastársnak 
adott ajándék is mentességet élvez, vagy a termő-
föld ajándékozásakor pedig a fele illetéket kell fizetni.

Az illetékmentesség mellett illetékkedvezmé-
nyek is vannak a törvény nyújtotta keretek között. A 
35. életévét be nem töltött fiatal az illeték 50%-át 
kell csak, hogy megfizesse, ha a lakás nem éri el a 
15 millió forintot és ez az első lakás, ami a nevére 
kerül. Ha nem 1/1 arányú tulajdont szerez, csak 
résztulajdont, akkor a kedvezményt is arányosítják 
ennek megfelelően. Az lesz első lakásszerző a tör-
vény szempontjából, akinek még nem volt lakás-
tulajdona, de nem számít bele, ha a kiskorú meg-
örökölt egy lakást, amin özvegyi haszonélvezet volt, 
de még mielőtt nagykorú lett volna, eladták azt. 
(ilyenkor illeték részletfizetési kedvezményt is le-
het kérni 12 hónapra, pótlékfizetés nélkül).

Ha lemond valaki az örökségről úgy, hogy cse-
rébe nem kér semmit, akkor illetéke sem lesz. Ha 
viszont a lemondásért valamit nyújtanak neki, ak-
kor az ajándékozásnak minősül, és itt képbe ke-
rül az ajándékozási illeték. Más eset az örökség 

átengedése. Ha ellenértékkel, akkor öröklési ille-
téket kell fizetnie az örökösnek, a megszerző fél-
nek meg vagyonszerzési illetéket. Kicsit bonyolult 
az illeték alakulása ilyen helyzetekben, mert hiá-
ba örökségről beszélünk, úgymond belekeveredik 
más illetéktípus is. Vegyük azt az esetet, ha adott 
egy autó, és azon adósság van. A tulajdonos meg-
hal, és azt átveszi a hitelező. Akkor öröklési illeték 
nem lesz, viszont a hitelező kifizeti utána a vissz-
terhes vagyonátruházási illetéket. Ez egy esetben 
nem történik meg, ha a hitelező egyben örökös is. 
Olyan eset is megtörténhet, hogy adott több örö-
kös. Ezek az örökösök kötnek egy egyezséget (osz-
tályos egyezség) hogy ki mennyit kap az örökség-
ből. Így mindenki ezután fizeti meg az öröklési 
illetéket. Igen ám, de lehet hogy van köztük olyan, 
aki egyébként kevesebbet örökölt volna, viszont 
az egyezség hatására több vagyonhoz jutott, igaz 
ellenérték fejében. Ekkor az eredeti örökrész feletti 
rész után visszterhes vagyonátruházási, aki pedig 
átengedte, öröklési illetéket fog fizetni.

Ajándékozási illeték: akkor fizetünk ajándékozá-
si illetéket, ha papíron történik, vagy pedig a 150 
ezer forintnál értékesebb az ajándék.

Az öröklési és az ajándékozási illeték általános 
mértéke egységesen 18%. Lakás vagy ahhoz kapcso-
lódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 
9% az általános illeték.

Legfontosabb Illetékmentességek, illetékked-
vezmények:

a) telektulajdon (ill. vagyoni értékű jog) meg-
szerzése, ha 4 éven belül lakóházat épít rá;

b) birtok összevonási célú földcsere, valamint 
haszonélvezet használat jogának alapítása, ha a cse-
rélt földeken egymás haszonélvezete, használati jo-
ga állt fenn;

c) termőföldnek a földműves általi megvétele, ha 
az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hó-
nap utolsó napjától számítva 5 évig a földet nem 
adja el, vagyoni értékű jogot nem alapít, és mg. ős-
termelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, 
ill. erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja;

d) lakás cseréje és vásárlása, ha a magánsze-
mély megelőzően vagy utána egy éven belül adott 
el, vagy szerzett lakást és az elcserélt, eladott lakás 
értékénél kisebb;

e) egyenes ági rokonok, házastársak közötti 
vagyonátruházás is illetékmentes.

A házassági bontóper illetéke 30 000 forint. A 
feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet 
nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg pl. a munka-
ügyi perben.

Útlevél illetéke 7500 forint, ha érvényességi ide-
je 10 év: 14 e forint (18-nál fiatalabb és 70-nél idő-
sebb, vagy az egy évi érvényességű 2500 forint). 
Ha elveszett, vagy megsemmisült, akkor a kétsze-
rese ennek az összegnek az illeték.

Jogosítvány: 4000, forgalmi és törzskönyv 6000 
Ft. (Forrás: internet, www.nyilvantarto.hu, www.
delmagyar.hu, www.adozona.hu)         SZENTES B. F.
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

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

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

  50 Mbit-es internet 
akár 61 csatornás kábeltévé 

 

most 4490 Ft havidíjért!* 
 
 

* Az akció 2 éves hűségidő vállalásával érvényes új internet és kábeltévé előfizetés 
esetén! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire 
vonatkoznak. A garantált le– és feltöltési sebesség Szupernet 50 esetében  
12,5/1 Mbps. 
 

Triotel Start telefon 
1290 Forinttól!** 
 
 
 

Kösse meg szerződését még ma!
Hívja most a 765–444-et! 

 
** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekért érdeklődjön 
Ügyfélszolgálatunkon! 

+ 
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Szélmalom Kábeltévé Zrt. 

 Kiskundorozsmán a Széksósi út 12. szám alatt: hétfőn, szerdán, pénteken 8-16 óráig, kedden 8-18 óráig és csütörtökön 8-20 óráig, 
 Sándorfalván a Széchenyi utca 24. szám alatt: hétfőn, szerdán és pénteken 9-17 óráig, kedden és csütörtökön 10-18 óráig. 

 

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

A SZÉLMALOM KÁBELTÉVÉ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VÁRJA ÖNT  

Válasszon rendkívül kedvezményes  
havidíjú internet csomagjaink közül!* 

 
Rezsinet 15 15/1 Mbps már 2000 Ft-tól 
Startnet 30 30/5 Mbps már 3000 Ft-tól 
Szupernet 50 50/5 Mbps már 3500 Ft-tól 
Extranet 80 80/8 Mbps már 5300 Ft-tól 
 

* Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A feltüntetett sávszélességek a csomagok maximális le– és feltöltési sebességeire vonatkoznak. 
A garantált le– és feltöltési sebesség Rezsinet 15 esetében 5/0,5 Mbps, 
Startnet 30 esetében 7,5/1 Mbps, Szupernet 50 esetében 12,5/1 Mbps 
és Extranet 80 esetében 20/2 Mbps. 

FilmBox minicsomagunk 
csatornái elhozzák a mozit 
az Ön otthonába is akár 
havi 790 Forintért! 
Élvezze a Filmboxot HD-minőségben havi 890 Forintért! 
 

Hívjon korlátlanul minden 
Triotel és Invitel számot 
havi 1990 Forinttól!** 
 

Kösse meg szerződését még ma! 
Hívja most a 765–444-et! 

 

** Az akciós árak 2 éves hűségidő vállalásával érvényesek! 
A tájékoztatás nem teljes körű! A további részletekért érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon! 
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LAKÁSJAVÍTÓ EZERMESTER!
Vízszerelés, csaptelep, mosdó, WC javítás, 
csere, gépek bekötése, ajtó, ablak javítás, 

zárcsere, vaskapu, rács hegesztés, 
esőcsatornázás, bádogozás, tetőjavítás, 

szúnyogháló, redőny, egyéb káresemény 
helyreállítása! 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
szeged–kiskundorozsma, 

széchenyi u. 44.
TEl.: 62/461–170,
06 30/316–4464

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

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.

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

REDŐNYÖK
Reluxa, szúnyogháló, 

harmónikaajtó szerelése, javítása
Minőség, megbízhatóság, garancia
Dorozsmaiaknak 10% kedvezmény!

(visszavonásig érvényes!)

Költő József
70/503–9709

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

Szakképzett nővér házi betegápolást, 
betegfelügyeletet vállal nagy gyakorlattal, 

megbízhatósággal Dorozsmán.
Tel.: 06 30/219-3212

Buella Éva

női és gyermekfodrász
Szeretettel várom régi és új vendégeimet 

a Dorozsmai út 193. alatt lévő 
szépségszalonban (Coop-pal szemben)

Bejelentkezni személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06 30/636-5615



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 fű-
tés, padlófűtés, falfűtés, légkollektor fűtés.

Oil Service Team
Telefon: 06 30/9988-273

HELYSZÍNI SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ
Elromlott számítógépét kollégáink 

az Ön otthonában javítják!

Telefon: 06 20 985 7489
Bővebben: www.szamitogepszerelo.hu

Vállalom gyermekek felügyeletét pedagógusi 
tapasztalattal, idősek vagy betegek ellátását, 

betegségek lelki okainak feltárását, reiki 
beavatottként gyógyító energia közvetítését.

Tel.: 30/364-3812
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Mardel Market
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS 

OLCSÓ PALACKOZOTT ITALOK
SZÁRAZÁRUK, TÉSZTÁK, ÜDÍTŐK

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

Teljes körű
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Csongrád Megyei
KEGYELETI Kft.

Kiskundorozsma, Széksósi út 6.
Tel.: 62/461-039
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8381
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

Ruzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285–197
Ügyelet: (0–24 h) +36 30/565–8378
Nyitva tartás: 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, HIDEG- 

BURKOLÁS, 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

DR. FARKAS ATTILA 
szakállatorvos 

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

Hétfő, szerda: 9.00–10.30,
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!

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

Építési és felújítási munkákat vállalok

Műszaki vezetéssel
Polyák Zoltán

06 70/417-3721

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

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ

Kapás-kert Kft.
Tel.: 06-30-2135638

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

belül 10 mázsa felett, méretre vágva.
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Virágos Lilla
Test  és Lélekműhely

Jóga és Gyógyító gyakorlatok
Egyéni, kis  és nagycsoport

………
Betegségek lelki okai, Stresszoldás.
Életmód és Táplálkozási tanácsadás.

Érdeklődni:
06 70/559 9890

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: 4690 Ft
Tondach cserép és hőszigetelő anyagok akciós áron 

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
Dió szén 35 kg/zsák:  1100 Ft / zsák
Tölgy:  3.400 Ft/q
DRYVIT Hőszigetelő rendszer:  2.800 Ft/m2

Pala 158x110: 3050 Ft/db

Fenyő 2500 Ft/q
10 kg-os fa brikett 750 Ft/zsák
15 kg-os fa brikett 850 Ft/zsák
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

Dr. SzitáS erika
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szeged-Kiskundorozsma, Balajthy u. 1.
Rendel: CSÜTÖRTÖK 12-től-16 óráig

(kéthetente, minden páros héten)
Telefonos bejelentkezés: 30/853-8695
Bőrnövedékek eltávolítása, gombás, vírusos, 

bakteriális bőrfertőzések kezelése, allergia teszt 
lehetősége stb.

790

ZSITEX Munkaruházat
folytatja munkaruha gyártását.

Minden dorozsmai vásárló 
megtalálhat:

06 30/717-2416

Hirdetésfelvétel:

06 20/470-6587

Kérje 4-et 
fizet 5-öt kap 

akciónkat!

KONTÉNER RENDELÉS:
KONTÉNER KFT.

TEL.: 20/337-9102

Új szolgáltatás a
ZÖLD SZIGET GYÓGYNÖVÉNYÜZLETBEN!

A Jó keringés központ közreműködésével 
hetente 2 alkalommal BEMER készülékkel 

fizikai és terápiás kezelések lesznek.
Hétfőn, szerdán 8-12-ig várjuk 

az érdeklődőket a Dorozsmai út 191. alatt!
Tel.: 06 30/573-9235
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Szeged Város 
Temetkezési Szolgálata

halottszállítási ügyelettel teljes kö-
rű szolgáltatás a Kiskundorozsmai 

Temetőben hatósági árakon.

Kiskundorozsmai temető
Nyugati sor 7.

Tel.: +36 62/463-035

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 30/9455-643

Dorozsmai eladó ingatlanokat a vevők DOROZSMA INGATLANIRODÁBAN KERESIK!

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

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

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

Közvetítésre keresek eladó házakat, lakásokat, üdülőket!

FÉMKERETEK 
50% KEDVEZMÉNNYEL!
Műanyag keret + műanyag lencse
(réteg nélküli) + munkadíj: 8380 Ft
Kontaktlencse ápoló folyadékok 

50% kedvezménnyel!
Diákigazolványra a keret árából 50% kedvezmény!

(További kedvezményekről érdeklődjön 
az üzletben!)

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

Dorozsma 
központjában 

a Piactér 
mellett 

400 m2-es 
beépíthető, 
üres telek 

eladó.
Érdeklődni: 
20/470-6587

Fűnyírást,  
favágást, 

hegesztést 
vállalok.

Elérhetőség:
70/595-3343

Hirdessen a Dorozsmai Naplóban!

06 20/470-6587

Szegedi Testamentum Nonprofit Kft.

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 ÉS HELYI 
BUSZJEGY, BÉRLET ÉS NAPIJEGY ÁRUSÍTÁSA

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. Ebédszünet: 12-13-ig.

DOROZSMAI
ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Maróti EDit ügyvéd

Nyitva tartás:
h, k, sze: 16-20 óráig,

péntek: előzetes egyeztetés szerint

Cím: KKD, Jerney u. 6. (Törő u. 23.)
Tel.: 20/9268-943, 30/3243-493

E-mail: drmarotiedit@gmail.com

§

Csatlakozz a VIP-listánkhoz a Dorozsmai út 189. sz. alatti üzletünkben, 
és megajándékozunk egy disznótoros tállal!

VIP-tagjainkat folyamatosan további ajándékokkal, meglepetésekkel, 
kedvezményekkel várjuk!

Ajánlatunk:
  – FELCO metszőollók
  – zománcozott edények, ajándék üvegáruk
  – tavaszi műtrágyák, granulált csirke és marhatrágya
  – festékek, festőszerszámok
  – műanyag és agyag cserepek
  – növényvédőszerek, műtrágyák

Nyitva tartás:
H–P.: 8.00-16.00-ig, Sz.: 8.00–12.00-ig

Tel/fax: 62/461-865
E-mail: mezogazdasag@invitel.hu


